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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1
Σκοπός και εργαλεία
1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους είναι η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης
οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να
εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να
επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.
2. Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
ειδοποίησης του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς, όπως τα Επιμελητήρια και οι
Επαγγελματικοί Σύλλογοι.
3. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης της παρ. 2, καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα
αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από το χρέος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Βιβλίων Πρώτου
και Δευτέρου, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης
1. Εισάγεται ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων
κινδύνου αφερεγγυότητας, χαμηλού-μέτριου-υψηλού, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο
οποίος εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ο ηλεκτρονικός
μηχανισμός παρέχεται και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29,
έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Η αίτηση υπαγωγής της παρ. 1 παρέχει άδεια από τον ενδιαφερόμενο προς την εποπτεύουσα
αρχή για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση
δεδομένων που τον αφορούν, προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου
αφερεγγυότητας, να κατατάξει τον ενδιαφερόμενο, καθώς και να αποτυπώσει απόψεις και
προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.
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Άρθρο 3
Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν
αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, (Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, μπορεί να
απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 92 και της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
της περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες
υπηρεσίες που αφορούν:
α. ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των
συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
δανειολήπτη,
β. συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες,
γ. συνδρομή αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την
τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών,
δ. εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των
νοικοκυριών τους.
2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια
προς το Κ.Ε.Υ.Δ. ή το Γ.Ε.Υ.Δ. για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση
δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Άρθρο 4
Επαγγελματικά Επιμελητήρια και Σύλλογοι
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά
εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο
κινδύνου μέτριο ή υψηλό, μπορεί να απευθυνθεί στον οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή
Επαγγελματικό Σύλλογο, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου
επιχειρήσεων, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και
ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του
κινδύνου. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της παρούσας δεν υποκαθιστούν κάθε είδους υπηρεσίες
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τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών
σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και
εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή
στον χώρο εργασίας.
2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ.1 παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια
προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την
επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και
την επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Η διαδικασία του παρόντος άρθρου διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών
Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 5
Σκοπός
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης
χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές
λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και
αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από
δική τους πρωτοβουλία.
2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης
ρύθμισης οφειλών και ως προς το περιεχόμενό της και δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις που τους απευθύνεται αίτηση. Αποτελέσματα ως προς το
σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων και, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς το
Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παράγονται εντούτοις, εφόσον η πλειοψηφία
των χρηματοδοτικών φορέων αποδέχεται την αίτηση και συναινεί στη διατύπωση
συγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης οφειλών.

Άρθρο 6
Ορισμοί
1. Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
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α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8.
β) Ως «ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 21 ή 47 του ν. 4172/2013.
γ) Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοούνται:
γα) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό
ειδική εκκαθάριση,
γβ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
γγ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
γδ) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ενεργώντας για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και
πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και
γε) τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.
δ) Ως «πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.
ε) Ως «πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών» νοείται το ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί
του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν ως
πιστωτές.
στ) Ως «ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο» νοείται το ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων που
εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του
άρθρου 976 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές.
ζ) Ως «σύμβαση αναδιάρθρωσης» νοείται η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του οφειλέτη
και των συναινούντων πιστωτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου και έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση των οφειλών του οφειλέτη.
η) Ως «σύζυγος» νοείται και ο αντισυμβαλλόμενος σε σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α΄
181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).
θ) Ως «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών» ή «ηλεκτρονική
πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29.
ι) Ως «συμμετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που έχει συμβληθεί στη σύμβαση
συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
σύμφωνα με το άρθρο 71. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν
αυτοδικαίως στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και καταλαμβάνονται από τον ορισμό του
«συμμετέχοντα πιστωτή».
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ια) Ως «συναινών πιστωτής» νοείται ο συμμετέχων πιστωτής που συναινεί στην κατάρτιση της
σύμβασης αναδιάρθρωσης.
ιβ) Ως «πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη» νοούνται:
ιβα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι ή συμβίοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον
οφειλέτη,
ιββ) όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν το
νομικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι ή συμβίοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νομικά
πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί
έλεγχο όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
ιγ) Ως «καταλαμβανόμενος πιστωτής» νοείται το πρόσωπο και ο φορέας που δεσμεύονται από
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
ιδ) Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του ν. 2960/2001
(Α΄ 265), συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης
καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.
ιε) Ως «οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα» νοούνται οι οφειλές του οφειλέτη προς
χρηματοδοτικούς φορείς από κάθε αιτία, στο ύψος που διαμορφώνονται κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.
ιστ) Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι
οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής,
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8.
ιζ) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώνονται, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων,
προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ.
1 του άρθρου 8.
ιη) Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών
προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού
Κώδικα ή ως συνέπεια καθολικής διαδοχής.
2. Για τις ανάγκες του άρθρου 21 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς οφειλές προς το Δημόσιο,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους
ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν σύμφωνα με τον Κώδικα
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Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) ή τον
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της
οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την υποβολή της αίτησης του άρθρου, μετά από
τυχόν καταβολές, συμψηφισμό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
β. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, τόκων, προσαυξήσεων ή προστίμων
εκπρόθεσμης καταβολής.
γ. Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι
εκπρόθεσμης καταβολής κατά τα άρθρα 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τα ποσά αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Το Δημόσιο εκπροσωπείται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
3. Για τις ανάγκες του άρθρου 21 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς οφειλές προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους
τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο κατά τον οποίο η οφειλή
κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την υποβολή της αίτησης, ύστερα από τυχόν καταβολές,
συμψηφισμό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
β. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, τόκων, προσαυξήσεων ή
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.
γ. Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ΄
υποπαρ. ΙΑ΄.2 περ. 11 του ν. 4152/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 4158/2013, και το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τα ποσά των προσαυξήσεων ή τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη διατάξεις του παρόντος.
δ. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) του άρθρου 101 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.
2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:
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α) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων
επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
β) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους,
γ) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
δ) οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
3. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν
επιτρέπεται εφόσον:
α) ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του προσώπου της παρ. 1 σε
χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε
έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν
υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη
διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ή
του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω
διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,
γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,
δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄
διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η
έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την
απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με
οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ ή
ε) εα) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση
νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως
αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή
του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
i) φοροδιαφυγή,
ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε
βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος,
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εβ) ειδικά επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει
να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού
προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,
στ) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των
πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της
οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση της
παρούσας μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των
δαπανών του.
4. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν υπάγονται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών
ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), οφειλές από τελωνειακούς
δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό, οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων.

Άρθρο 8
Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
1. Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29. Τα δεδομένα του οφειλέτη
τηρούνται στη βάση δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) χρόνια από τη λήξη της εκτέλεσης της
σύμβασης αναδιάρθρωσης. Αν η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύμβαση
αναδιάρθρωσης, τα δεδομένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία
(3) χρόνια μετά την υποβολή τους. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζεται ως υπεύθυνος και ως εκτελών την τήρηση
και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
2. Το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν ως
πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον
οφειλέτη με ηλεκτρονική επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με
ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται
με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, πρόσκληση
για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της
αίτησης της παρ. 1 έως 45 ημερολογιακές ημέρες. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου
κοινοποιείται με επιμέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η μη υποβολή αίτησης από τον
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οφειλέτη εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη περάτωση της
διαδικασίας και αξιολογείται σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής αίτησης του παρόντος
άρθρου από τον οφειλέτη.
3. Η υποβολή πρόσκλησης της παρ. 2 ανήκει στη διακριτική ευχέρεια κάθε φορέα.
Άρθρο 9
Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη
Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική
διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό
έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών
του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της
οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
β. κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ.
προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και, εφόσον
υπάρχουν, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και της
ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,
γ. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και
την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών
στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η
αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11.
δ. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης,
πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε
εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 10
Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία
1. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του
άρθρου 9, υποχρεωτικά και τα εξής:
α. Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ,
εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
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β. Τα στοιχεία της υποπαρ. γ΄ του άρθρου 9 για τον ή τη σύζυγο ή τον συμβίο ή τη συμβία και τα
εξαρτώμενα μέλη.
γ. Οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.
2. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη - νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του
άρθρου 9, και τα εξής:
α. αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της
αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της
δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του
αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
β. δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή
άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των
τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,
γ. στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα
(60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και πλήρη στοιχεία
ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε
πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
δ. κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν
συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία
δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης,
ε. χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων
πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη
υποχρέωση, και
στ. προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμιων
λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η
κατάρτισή του.
3. Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή
πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Άρθρο 11
Αξία των ακινήτων της αίτησης
1. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην
Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την
τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα
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οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) και τις ισχύουσες κατ’
εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις.
2. Ως αξία των ακινήτων που δηλώνονται στην αίτηση και βρίσκονται στην αλλοδαπή,
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων
ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την
αίτησή του.

Άρθρο 12
Άδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
1. Με την αίτηση παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στους συμμετέχοντες
πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία
περιλαμβάνονται στην αίτηση, των δεδομένων του που προσδιορίζονται στο άρθρο 10, των
εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όσο
και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους
σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου
εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του
ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170). Επίσης, με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση
σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές, του περιεχομένου και των συνοδευτικών και
υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων της αίτησης.
2. α) Ειδικότερα, η άδεια της παρ. 1 καταλαμβάνει και τα εξής κατά περίπτωση, στοιχεία και
έγγραφα:
αα. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
αβ. κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των
τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
αγ. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) των τελευταίων πέντε (5) ετών, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της,
αδ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου
φορολογικού έτους,
αε. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του
τελευταίου φορολογικού έτους,
αστ. καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης,
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αζ. αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του
διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των
ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες και των φυσικών
προσώπων που είναι αλληλέγγυα με τον οφειλέτη εκ του νόμου για την παράλειψη καταβολής
οφειλών,
αη. πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά τον οφειλέτη και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213,
αθ. πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο,
αι. αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή,
αια. στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τηρούνται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους, και
αιβ. τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
του αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή των χρηματοδοτικών φορέων και την εμπορική αξία
των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
β) Τα στοιχεία και έγγραφα της παρούσας αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία
διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει
της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη
άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση
υποβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχεται επιπλέον της άδειας της παρ. 1, η άδεια
ανάκτησης, η οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν τον ή τη σύζυγο ή
τον συμβίο ή τη συμβία του οφειλέτη και τα εξαρτώμενα μέλη. Ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο
συμβίος ή η συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη συνυπογράφουν την αίτηση για την παροχή της
παραπάνω άδειας ανάκτησης.
4. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οφειλέτη για την
ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο
αιτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης
δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.
5. Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα, ότι τα κατά την παρ. 4 δηλούμενα είναι ανακριβή,
τότε, ρύθμιση που τυχόν επιτευχθεί σύμφωνα με το παρόν, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο
οφειλέτης εκπίπτει όλων των δικαιωμάτων που απέκτησε βάσει της ρύθμισης, οφείλει να
καταβάλει στον πιστωτή την προ ρυθμίσεως οφειλή, μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν
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και ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή
επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το ανώτατο παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.

Άρθρο 13
Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης
1. Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
(195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος, Β΄ 2376) που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013
(Α΄ 288). Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, η
διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο ευρισκόταν πριν την
αναστολή, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών
από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η υποβολή αίτησης δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων.

Άρθρο 14
Υπογραφή και μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης
1. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς,
δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη
συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των
συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού
συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων
πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως
πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).
2. Η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης με μηχανικό μέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο είναι
επαρκής και υπέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής. Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο
ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής
τους, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21. Οι συναινούντες πιστωτές
αποδέχονται ή τεκμαίρεται ότι αποδέχονται, καθόσον αφορά το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, ότι η ρύθμιση καθιστά την επιχείρηση του
οφειλέτη βιώσιμη ή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, αποτρέπει την αφερεγγυότητά του.
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Άρθρο 15
Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση των πιστωτών
Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης ο οφειλέτης
υποβάλλει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση και το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την
πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που
αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής οντότητας του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε
διαπιστευμένος μεσολαβητής του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να
έχει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική
διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που παρά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της
πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα χωρίς
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Άρθρο 16
Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης
Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η
προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο
15. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση
του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Την ημερομηνία κοινοποίησης της
απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη.

Άρθρο 17
Διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθήκον αληθείας και υποχρέωση εχεμύθειας
1. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του
παρόντος κεφαλαίου μεταξύ του οφειλέτη και των συμμετεχόντων πιστωτών, του Δημοσίου και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του άρθρου 29.
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2. Ο οφειλέτης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, καθώς και οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών
του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, φέρουν υποχρέωση εχεμύθειας ως προς
την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες
πιστωτές υπέχουν καθήκον αληθείας και συμμετέχουν στη διαδικασία με καλή πίστη. Η
δημοσιοποίηση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή
πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του
συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση, απαγορεύεται.

Άρθρο 18
Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών
Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 16 αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη,
καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.
Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του
αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού
Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος
έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από
τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της
διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η
αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής
πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 19
Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης
1. Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται σε καταλαμβανόμενο πιστωτή,
η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση
απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για όλη τη διάρκειά της και υπό
τον όρο τήρησής της.
2. Αν κατά τον χρόνο επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το παρόν, εκκρεμεί
εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που ρυθμίστηκε,
επισπευδόμενη από καταλαμβανόμενο πιστωτή, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ

37

μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης του πιστωτή της βεβαίωσης της περ. ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 71.

Άρθρο 20
Αποποίηση της ευθύνης υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης
αναδιάρθρωσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία,
ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε
αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την αποδοχή σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε
αναγνώριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση
αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε περίπτωση
πτώχευσης του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο
εδάφιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 ή, κατά
περίπτωση, γνωμοδότηση διαχειριστή αφερεγγυότητας, σε περίπτωση που συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 21.

Άρθρο 21
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβούν, σε πολυμερή βάση,
σε αναδιάρθρωση, καθώς και διαγραφή των οφειλών προς αυτούς.
2. Ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς
συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Εφόσον επιτευχθεί έγκριση σύμβασης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη,
κοινοποιείται προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βαθμό που τους
αφορά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
β. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο ή το Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, κατά περίπτωση, εφόσον ικανοποιούνται ως προς τους φορείς αυτούς σωρευτικώς
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν, τόσο ως
προς το Δημόσιο όσο και ως προς το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το ποσό του
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ,
ii.το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων
μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά
του οφειλέτη, και

38

iii.το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της
περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71. Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη των άρθρων 235
και 236 του Ποινικού Κώδικα, ουδείς υπάλληλος του δημοσίου τομέα υπό την έννοια του
άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη
για την υπογραφή ή αποδοχή της παραχθείσας από το υπολογιστικό εργαλείο συμφωνίας στο
πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου.
iv.Η σύμβαση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22.
γ. Εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της περ. β΄, για την αποδοχή της σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αντιστοίχως
δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η αποδοχή της
συμφωνίας συνάγεται από την άπρακτη πάροδο δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη
γνωστοποίηση της συμφωνίας.
δ. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
κατά περίπτωση, εντοπίσει τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων της περ. β΄, ενημερώνει
σχετικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη με
ρητή αναφορά στο ελάττωμα που έχει εντοπίσει, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από
τη γνωστοποίηση σε αυτήν της σύμβασης, και τους παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της προτεινόμενης τροποποίησης για τη
θεραπεία του.
3. Συναίνεση του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις
αναδιάρθρωσης, στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των υποπερ. (ι) και (ii) της
περ. β΄ της παρ. 2, είναι σύννομη, εφόσον η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξασφαλίσει τις
συναινέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και λαμβάνεται σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
διαχειριστή αφερεγγυότητας, τον οποίο επιλέγουν οι χρηματοδοτικοί φορείς και καλύπτουν την
αμοιβή του, ότι (α) η σύμβαση δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και
(β) ότι η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του (αν είναι
επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο και επιπλέον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
22.

Άρθρο 22
Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Ισχύουν ως προς τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, πέραν των προβλέψεων υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει
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εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται στον παρόντα νόμο, και οι ακόλουθοι κανόνες και
περιορισμοί:
α. Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:
1. την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε
περισσότερες από διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,
2. τη ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμισθεί βάσει του παρόντος κεφαλαίου ή του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ,
3. την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανά
χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα,
4. την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
5. την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης,
6. την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα
ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
β. Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο η τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη
οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η
καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών της παρούσας τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο
ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
γ. Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης
δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
δ. Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το
Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται.
ε. Η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα
ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.
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Άρθρο 23
Αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
Η θέση σε ισχύ σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στην οποία συναινεί το Δημόσιο ή
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, ή στην οποία τεκμαίρεται η συναίνεσή του
σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς
το Δημόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αντιστοίχως:
α. Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, ισχύουν τα
ακόλουθα ως προς το Δημόσιο:
i. αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν
ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης,
ii. αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον
άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής
δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
iii. κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση
ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν
εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής
καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει
ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν
καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν οι
κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον
τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και
αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτήν, αποδίδονται
στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν
πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη
γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν
αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν
επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του
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οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω
εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν επιστρέφονται.
β. Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, ισχύουν τα ακόλουθα
ως προς τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν
ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.
ii. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και
του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
σύμφωνα με αυτά ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της
αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο
χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
γ. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων
οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους
από τη λήξη της αναστολής.
δ. Για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον οφειλέτη εφαρμόζονται το
άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και οι κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του
παρόντος θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς
διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.
ε. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη, που δεσμεύονται
από την απόφαση επικύρωσης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, εφαρμόζονται οι οικείες
διατάξεις των φορέων. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος θεωρείται ως ρύθμιση
τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση
αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Άρθρο 24
Διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις
αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος,
κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
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τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και
τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22. Η κατάρτιση διμερούς σύμβασης
αναδιάρθρωσης έχει ως προς το Δημόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, τις
συνέπειες του άρθρου 23.

Άρθρο 25
Προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών που υπάγονται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε σύμβαση αναδιάρθρωσης
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση προηγούμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που
υπάγονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Άρθρο 26
Τήρηση και ολοκλήρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη
1. Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλει το σύνολο των δόσεων, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Με την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων
δόσεων σε κάθε καταλαμβανόμενο πιστωτή, ολοκληρώνεται επιτυχώς η ρύθμιση και
αποσβέννυται το τμήμα της απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης που τον αφορά,
με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων του κάθε πιστωτή έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του
οφειλέτη ή δικαιωμάτων των πιστωτών με δικαιώματα επιφύλαξης κυριότητας.
2. Στην περίπτωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης κατά την παρ. 1, κάθε
καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησής
του σύμφωνα με την σύμβαση αναδιάρθρωσης.
3. Η πιστοποίηση της παρ. 2 αποτελεί τίτλο εξόφλησης ρυθμισμένης απαίτησης και διαγραφής
για το ποσό του διαγράφηκε από το σύνολο των απαιτήσεων του πιστωτή που καταλαμβάνονται
από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και υποκαθιστά τη συναίνεση του δανειστή που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 1330 του Αστικού Κώδικα για την εξάλειψη της προσημείωσης.
4. Η πιστοποίηση μπορεί να εκδίδεται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29.

Άρθρο 27
Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη και καταγγελία από τον
χρηματοδοτικό φορέα
1. Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με
συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία
τριών (3) δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου
ποσού σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση, οποιοσδήποτε καταλαμβανόμενος πιστωτής
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δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Καταγγελία από καταλαμβανόμενο
πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον πιστωτή αυτόν.
2. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς οποιοδήποτε πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των
απαιτήσεων του πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν την σύμβαση αναδιάρθρωσης,
αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν
ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς καταλαμβανόμενο
πιστωτή δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση των λοιπών καταλαμβανόμενων πιστωτών.

Άρθρο 28
Επιδότηση καταβολής δόσεων
1. Σε οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια των επόμενων παραγράφων, και εφόσον έχουν
ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών τις
οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια
κατοικία τους, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αίτησης. Προκειμένου να λάβουν την
επιδότηση αυτή, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση του άρθρου 8. Σε περίπτωση που το
σύνολο των οφειλών τους είναι ενήμερο, εκδίδεται από την πλατφόρμα του άρθρου 29
βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης, άλλως
αυτή παρέχεται κατόπιν υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης του άρθρου 14.
2. Για τη λήψη της επιδότησης της παρ. 1, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή
ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην
Ελλάδα.
β) Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής έχει εγγραφεί, πριν την υποβολή της αίτησης
του άρθρου 8, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία του οφειλέτη.
γ) Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής ασφάλισης είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
δ) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του
οφειλέτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ
προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των διακοσίων δέκα
πέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ ανά πιστωτή.

44

ε) Το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από την
υποβολή της αίτησης του άρθρου 8.
στ) Έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:
στα. εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός,
αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν την
υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι (6) προηγούμενους
μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
i) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
ii) για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις
εκατό (30%), όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον
εργοδότη.
στβ. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης
παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με το αντίστοιχο
προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις
στγ. Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα
έσοδα του τελευταίου ενός (1) έτους πριν την υποβολή της αίτησης, σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή
δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή
παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή
λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες, κατά το υπόλοιπο δε
χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το
25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της
δραστηριότητάς τους.
ζ) Λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα οικογενειακά εισοδήματα, σύμφωνα με την περ. γ,
πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Τα εν λόγω εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της αίτησης του άρθρου 8 και εάν προκύπτει ότι τα
εισοδηματικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, λαμβάνονται
υπόψη ως κριτήριο τα εν λόγω εισοδηματικά κριτήρια, προσαυξημένα κατά ποσοστό δέκα πέντε
τοις εκατό (15%).
η) Αποδέχθηκε τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της
εξωδικαστικής ρύθμισης αυτών δυνάμει του άρθρου 14, σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν
ενήμερες. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 21 και 22.
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θ) Να μην λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για
το δάνειο πρώτης κατοικίας που επιδοτείται με το παρόν.
ι) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη
συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
ια) Σε περίπτωση που οφειλή που πρόκειται να λάβει επιδότηση έχει υπαχθεί οριστικά στις
διατάξεις του ν. 3869/2010 (A΄ 130), εφόσον εγκριθεί η επιδότηση του παρόντος, ο οφειλέτης
παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει συνεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα εδάφια
πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 (A΄ 130). Οφειλέτες
που έχουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (A΄ 130), η οποία εκκρεμεί σε πρώτο
βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 8. Αν οι
αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά μέσω σύμβασης αναδιάρθρωσης τις οφειλές που είναι
επιδεκτικές για την καταβολή επιδότησης κατά το παρόν, η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται
ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά.
3. Η υποβολή αίτησης για την επιδότηση δόσης συνεπάγεται ως προς το Δημόσιο την παροχή
άδειας για την πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 12. Η
πρόσβαση αυτή παρέχεται τόσο για την έγκριση της επιδότησης όσο και για τη διενέργεια
περιοδικών ελέγχων της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης.
4. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης δόσης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ.
3 ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.
β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον
μήνα.
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον
μήνα.
δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε
(35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
δ) Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
5. Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
α) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια
εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 8.
β) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που
παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης του άρθρου 8.
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γ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που
παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και έχουν επιπλέον
καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους προ της υποβολής της αίτησης του
άρθρου 8.
Σε περίπτωση που τα ποσά της παρ. 4 υπερβαίνουν τα όρια των περ. α΄, β΄ και γ΄, μειώνονται
αναλόγως.
6. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλει εμπρόθεσμα και
προσηκόντως το σύνολο του υπολοίπου δόσης επί της οποίας χορηγείται η επιδότηση δόσης,
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλει
εμπρόθεσμα και προσηκόντως το υπόλοιπο της δόσης, κατά τρόπο ώστε να επέλθουν οι
προϋποθέσεις για την έκπτωσή του από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 27,
ακόμα και αν ο πιστωτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του για την έκπτωση του οφειλέτη βάσει
του άρθρου αυτού, οφείλει να επιστρέψει τα ποσά επιδότησης δόσης που έλαβε, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα, ως εξής:
α) Προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι
ενενήντα (90) ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 8, ανακτώνται τα εξής
ποσά:
αα) ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό (100%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον πρώτο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης,
αβ) ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον δεύτερο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης,
αγ) ποσό που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον τρίτο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης,
αδ) ποσό που αντιστοιχεί στο σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον τέταρτο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης,
αε) ποσό που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον πέμπτο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης.
β) Προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90)
ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 8:
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βα) ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό (100%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον πρώτο και τον
δεύτερο χρόνο χορήγησης της επιδότησης,
ββ) ποσό που αντιστοιχεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής χορηγηθείσας
επιδότησης δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον τρίτο
χρόνο χορήγησης της επιδότησης,
βγ) ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης
δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον τέταρτο χρόνο
χορήγησης της επιδότησης,
βδ) ποσό που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής χορηγηθείσας
επιδότησης δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τον
πέμπτο χρόνο χορήγησης της επιδότησης.
γ) Προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90)
ημερών και επιπλέον έχουν καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους προ της
υποβολής της αίτησης του άρθρου 8, ανακτάται ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό
(100%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δόσης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης και για τα πέντε έτη χορήγησης της επιδότησης, καθώς και για ένα (1)
έτος μετά τη λήξη της περιόδου καταβολής της επιδότησης δημοσίου.

Άρθρο 29
Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα νόμο
διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που
αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
α) αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή,
γ) πρόσβαση οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
δ) σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ οφειλέτη και
συμμετεχόντων πιστωτών,
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ε) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,
στ) υπολογιστικές εφαρμογές,
ζ) διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση
στοιχείων
η) παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό
της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την προϋπόθεση
ψευδωνυμοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων.

Άρθρο 30
Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων
1. Όταν περισσότεροι του ενός χρηματοδοτικοί φορείς έχουν ή διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη, ως προς τον οποίον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι
βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών του
υποχρεώσεων, αυτοί μπορεί να συνεργάζονται, προκειμένου να επεξεργαστούν και να
υποβάλουν στον οφειλέτη κοινή πρόταση, με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Προς τον
σκοπό τούτο, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όσες πληροφορίες
απαιτούνται, προκειμένου να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και
να διαμορφώσουν τους όρους της κοινής πρότασης, την οποία θα υποβάλουν, στο πλαίσιο του
παρόντος κεφαλαίου.
2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων του ειδικού πλαισίου της παρ. 3, οι χρηματοδοτικοί
φορείς μπορούν να ορίζουν από κοινού κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή τους στις
διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου, έχοντας και την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους:
α) προϋποθέσεις εξέτασης ή/και αποδοχής αιτήσεων,
β) διαδικασία αυτοματοποιημένης επεξεργασίας στοιχείων,
γ) διαδικασία παραγωγής προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών,
δ) τη θέση όρων αποδοχής, ενδεικτικά ότι η προσφορά είναι δεκτική αποδοχής μόνο συνολικά
και όχι μόνο σε επί μέρους σημεία της,
ε) τον τρόπο και τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, των οφειλετών για τις διαδικασίες και όρους του παρόντος άρθρου,
στ) την έκδοση της πιστοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 26, και
ζ) τη διαμόρφωση και χρήση εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμών ειδοποίησης
για την αποφυγή της αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.
3. Οι όροι της παρ. 2 μπορεί να διαφοροποιούνται κατά είδος οφειλέτη, ενδεικτικά, ως προς
φυσικά πρόσωπα των οποίων οι οφειλές δεν αφορούν εμπορική, επαγγελματική ή
επιχειρηματική δραστηριότητα ή την εγγύηση πρωτοφειλών ή συνοφειλών που αφορούν μια ή
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περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές, και ως προς επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθός
τους ή το ύψος των οφειλών τους ανά φορέα ή και συνολικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 31
Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης
Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί
στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση
της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η
αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης
των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη συναινούντες πιστωτές δεν
βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα
βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Άρθρο 32
Πεδίο εφαρμογής
1. Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων
συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να
αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο
άρθρο 34.
2. Το πρόσωπο της παρ. 1 δύναται να υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει
παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν υφίσταται απλώς πιθανότητα
αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.
3. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις διαδικασίες του
παρόντος κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές.
4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο προβλέπεται δημοσιοποίηση, αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με
το άρθρο 84.

Άρθρο 33
Αρμόδιο δικαστήριο
Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το Πολυμελές
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων
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του. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, το δικαστήριο δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 34
Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών
1. Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον
οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το πενήντα τοις
εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το
πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη
συμφωνία εξυγίανσης. Θεωρείται ότι δεν θίγεται η απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη
συμφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεάζεται η νομική κατάσταση που είχε πριν από την επικύρωση
της συμφωνίας εξυγίανσης. Η συναίνεση των πιστωτών σε συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να
παρασχεθεί και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξάγεται όπως προβλέπεται στην κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 72 υπουργική απόφαση.
2. Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές, που συγκεντρώνουν το
ποσοστό της παρ. 1, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών
ή,
β) αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του
οφειλέτη καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχει
αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσοστό αυτό εντός της διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί
την ημερομηνία αναφοράς του ετήσιου ισολογισμού στον οποίο διαπιστώνεται ότι συνέτρεξε η
περίπτωση αυτή, ή
γ) αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονομικές καταστάσεις δυο (2)
τουλάχιστον διαδοχικών διαχειριστικών χρήσεων, ή,
δ) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91).
3. Τα ποσοστά της παρ. 1 υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη
συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι
προγενέστερη των τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστωτών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι
πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά
την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές
από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις περιλαμβάνονται μόνο στο μέτρο που έχουν εκπληρώσει τη
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δική τους παροχή προς τον οφειλέτη ή που έχουν αξίωση αποζημίωσης μετά από υπαναχώρηση
από τη σύμβαση. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές
μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου μέχρι τη
συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.
4. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των ποσοστών της παρ. 1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πάσης
φύσης απαιτήσεις υπό αίρεση.
5. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση της παρ. 3 πρέπει να
προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή να έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί με
απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, η οποία να έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη το αργότερο κατά την
ημερομηνία που φέρει η κατάσταση της παρ. 3. Στην περίπτωση της συμφωνίας της παρ. 2, η
κατάσταση των πιστωτών της παρ. 3 συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται από τις
πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον
υπάρχουν, τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, τα βιβλία και στοιχεία που διαθέτουν οι
συμβαλλόμενοι πιστωτές, και αποφάσεις δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας,
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που εκδίδονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων.

Άρθρο 35
Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων
1. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, αποκλειστική αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης σε
συμφωνία εξυγίανσης για λογαριασμό του έχει ο διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης του,
ενδεικτικά, επί ανωνύμων εταιρειών, το διοικητικό συμβούλιο.
2. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και ο εμπειρογνώμων κρίνει στην έκθεση της
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 ότι η υπολειμματική αξίωση κατά της εταιρίας των εταίρων ή
μετόχων, κατά περίπτωση, δεν θίγεται από την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης, ιδίως ως
προς τη μεταβίβαση εταιρικής περιουσίας ή κλάδου εκμετάλλευσης, η σύναψη και η εφαρμογή
της συμφωνίας δεν προϋποθέτουν την με οποιοδήποτε τρόπο συναίνεση των μετόχων ή εταίρων
κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετης καταστατικής διάταξης του οφειλέτη, εκτός εάν παρόμοια
συναίνεση απαιτείται κατά ρητή διάταξη της κείμενης εταιρικής νομοθεσίας. Δεν απαιτείται
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή μετόχων του οφειλέτη, ακόμα και για πράξεις που κατά
την εταιρική νομοθεσία προϋποθέτουν τέτοια απόφαση, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο
34 δεν απαιτείται συναίνεση του οφειλέτη.
3. α) Αν απαιτείται κατ’ εξαίρεση παρόμοια σύμπραξη ή συναίνεση και υπό την προϋπόθεση ότι
κατά τα λοιπά ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, το δικαστήριο με την απόφασή του
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που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο με την εξουσία
να συγκαλέσει γενική συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου εκείνων
των μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συμπράττουν. Η κοινοποίηση της απόφασης του
δικαστηρίου στην εταιρεία υποκαθιστά την κατά τον νόμο διαδικασία νομιμοποίησης του
ειδικού εντολοδόχου για τη συμμετοχή του στη συνέλευση.
β) Στο πλαίσιο της συνέλευσης που συγκαλείται για τη λήψη της απόφασης της παρ. 1, πρώτα
δίδεται ο λόγος στους μετόχους ή εταίρους οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να
υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν την προβλεπόμενη στη συμφωνία εξυγίανσης απόφαση ή
να απέχουν από την σχετική ψηφοφορία. Εφόσον από την καταμέτρηση των ψήφων δεν
συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία ή πλειοψηφία για την έγκριση της ως άνω απόφασης,
τότε ο ειδικός εντολοδόχος ασκεί το δικαίωμα ψήφου, τόσο αναφορικά με μετόχους που
καταψηφίζουν την απόφαση ή απέχουν, όσο και αναφορικά με μετόχους που δεν παρίστανται,
στην έκταση που αυτό απαιτείται για την έγκρισή της.
γ) Οι μη συμπράττοντες μέτοχοι ή εταίροι διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της εταιρίας
και των πιστωτών, σε περίπτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής δίκης αποδειχθεί ότι μετά την
εκκαθάριση θα απέμενε υπολειμματική αξίωσή τους.

Άρθρο 36
Σύμπραξη τρίτων
Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισμένων όρων της συμφωνίας απαιτείται η σύμπραξη
τρίτων προσώπων που δεν συμβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται με σχετική δήλωση τούτων σε
έγγραφο που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)
910/2014 ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συμφωνία είτε τίθεται ως
αναβλητική αίρεση στη συμφωνία για τη θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 37
Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
1. Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη
συμφωνία με τους ίδιους όρους και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με τα οποία θα συναινούσε
υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης
φύσεως καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη της παρ. 2, το
Δημόσιο δεν συναινεί σε περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης θα
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περιερχόταν σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο
υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση
πτώχευσης.
2. Τα πρόσωπα και φορείς της παρ. 1 θεωρείται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα
και αν δεν την υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή
της ανάκτησης από πλευράς του αντιστοίχου φορέα ή των λοιπών προϋποθέσεων της
παρούσας:
α) η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα κατά τον
χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000) ευρώ,
β) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, το
πρόσωπο ή ο φορέας της παρ. 1 δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας
εξυγίανσης σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο
υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα περιέλθει σε περίπτωση
πτώχευσης, και
γ) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, οι
βεβαιωμένες απαιτήσεις του συνόλου των προσώπων και φορέων της παρ. 1 κατά τον χρόνο
υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων
των ιδιωτών πιστωτών.

Άρθρο 38
Αποποίηση της ευθύνης υπαλλήλου για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία,
ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε
αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης ή τη θετική
ψήφο σε ηλεκτρονική ψηφοφορία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος. Επίσης
ουδείς υπάλληλος υπέχει ευθύνη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
65 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ποινική δίωξη ασκείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 65 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 39
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του
ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως:
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α) Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη χωρίς περιορισμό,
συμπεριλαμβανομένων και τρεχουσών ή συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του Δημοσίου ή
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη
μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης των
όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωμή τους, στη μεταβολή του
επιτοκίου, στην αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου με την υποχρέωση
καταβολής μέρους των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων με μετατρέψιμες ή μη
ομολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών
να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη.
β) Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά
περίπτωση εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαμβάνει χώρα
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζημιών ή για το σχηματισμό αποθεματικού.
γ) Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας
είτε υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή μεταβίβασης
επιχείρησης σε νέο φορέα, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Ενδεικτικά η συμφωνία
εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι μία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει την
αποπληρωμή των απαιτήσεων προς αυτή πριν από την πλήρη ικανοποίηση μιας άλλης, να
ρυθμίζει θέματα διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων
των πιστωτών ή μετά τη μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο φορέα, να ρυθμίζει θέματα σε σχέση
με τη μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που θα προκύψουν από την
κεφαλαιοποίηση (ή τη μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο φορέα), όπως ενδεικτικά δικαίωμα ή
υποχρέωση των μετόχων μειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών να
πωλήσουν τις μετοχές τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους γίνεται η πώληση 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 περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης.
ζ) Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία
των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64.
η) Την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών για ορισμένο διάστημα
μετά την επικύρωση της συμφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσμεύει τους μη
συμβαλλόμενους πιστωτές, καθώς και τους πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται
σύμφωνα με το άρθρο 35 για διάστημα που υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την επικύρωση
της συμφωνίας.
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θ) Τη λήψη από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται επιχειρηματική
δραστηριότητα του οφειλέτη ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης για τη διατήρηση της αξίας
της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, για την εφαρμογή
του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την εξυγίανση.
ι) Τον διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης
ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης.
ια) Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση
βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις
προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.
ιβ) Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες συμβάσεις με αντίστοιχο αποτέλεσμα υπέρ
απαιτήσεων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε δικαίωμα
προαίρεσης του πιστωτή να πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις μετοχές ή τα εταιρικά
μερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του χρέους κατά τον χρόνο στον οποίο θα
καθίστατο κατά τους όρους του ληξιπρόθεσμο το χρέος και για ποσό ίσο με το άθροισμα του
κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωμα προαίρεσης
δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο
ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη ληξιπρόθεσμη κατά την
κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία.
2. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισμένες με συμφωνία χρηματοοικονομικής
ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) στο μέτρο που
ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης.
3. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να μεταρρυθμίζει η συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνουν και τις
υπό αίρεση, μελλοντικές ή και άγνωστες υποχρεώσεις του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων
μελλοντικών υποχρεώσεων από κατάπτωση εγγυήσεων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί έως την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης.
4. Με τη συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα σε επαγγελματικές
συντάξεις.
5. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγει:
α) το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και εργασιακής κινητοποίησης των εργαζομένων,
β) το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ και
την Οδηγία 2009/38/ΕΚ, και
γ) τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις Οδηγίες 98/59/ΕΚ, 2001/23/ΕΚ και 2008/94/ΕΚ.
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Άρθρο 40
Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική
αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο από τους συναινούντες όσο
και από τους μη συναινούντες αλλά θιγομένους από τη συμφωνία πιστωτές.
2. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές,
όπως ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, οι όροι
των οποίων είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη.
3. Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα
πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες από την
επικύρωση, και να ρυθμίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που κρίνεται
αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρωμών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση.

Άρθρο 41
Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης
Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το
δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της
ισχύουν μεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Άρθρο 42
Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης
Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που
αναλαμβάνονται με αυτή απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση
το συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον του δικαστηρίου.
Άρθρο 43
Επιχειρηματικό σχέδιο
Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική
διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συμβαλλόμενους, με την
εξαίρεση των φορέων των οποίων η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
37.
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Άρθρο 44
Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
1. Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές
του, η αίτηση επικύρωσής της από το δικαστήριο υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή
συμβαλλόμενο πιστωτή. Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από
τους πιστωτές του οφειλέτη, η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται από οιονδήποτε από τους
συμβαλλομένους πιστωτές.
2. Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), η υποβολή της αίτησης του παρόντος άρθρου,
η αποδοχή της, καθώς και η υποβολή αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων και η αποδοχή
τους κατά το άρθρο 50 δεν συνιστούν λόγους λύσης, καταγγελίας ή τροποποίησης εκκρεμών
συμβάσεων κατά τρόπο επιζήμιο για τον οφειλέτη, δυνάμει σχετικών συμβατικών ρητρών.

Άρθρο 45
Στοιχεία της αίτησης
1. Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ταυτότητα του οφειλέτη·
β) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα
στην αίτηση και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του
ενεργητικού, καθώς και περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και της θέσης των
εργαζομένων, και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης των δυσχερειών του οφειλέτη·
γ) τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, με βάση το αν τα
χρέη έχουν γενικά ή ειδικά προνόμια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα συμμετοχικά δικαιώματα
των εν λόγω μερών που καλύπτονται από τη συμφωνία εξυγίανσης·
δ) κατά περίπτωση, τις κατηγορίες στις οποίες ομαδοποιούνται κατά το άρθρο 34 οι πιστωτές
για τους σκοπούς της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, και τις αντίστοιχες αξίες των
απαιτήσεων και των συμμετοχικών δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας·
ε) κατά περίπτωση, τα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα οποία
δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, με περιγραφή των λόγων για τους οποίους
προτείνεται να μη θιγούν τα εν λόγω μέρη·
στ) την ταυτότητα του ειδικού εντολοδόχου που τυχόν προτείνεται να διοριστεί·
ζ) τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:
ζα) της προτεινόμενης ρύθμισης του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη·
ζβ) της διάρκειας των προτεινομένων μέτρων εξυγίανσης, ανάλογα με την περίπτωση·
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ζγ) των τρόπων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο
μέτρο που απαιτείται σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
ζδ) ενδεχομένως, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά την απασχόληση, όπως απολύσεις,
μερική απασχόληση ή παρόμοιες·
ζε) κάθε νέας χρηματοδότησης η οποία αναμένεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης και
του σκεπτικού της αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για την εφαρμογή του σχεδίου
εξυγίανσης·
ζστ) σκεπτικού στο οποίο εξηγείται γιατί η συμφωνία εξυγίανσης διαθέτει εύλογη προοπτική
εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων για
την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης.
2. Αν ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι γνωστά εν όλω ή εν μέρει σε εκείνον που
υποβάλλει την αίτηση, ιδίως αν την αίτηση υποβάλλει πιστωτής, η αίτηση περιλαμβάνει τους
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις σχετικές εκτιμήσεις εκείνου
που υποβάλλει την αίτηση έστω και κατά προσέγγιση ή κατά πιθανολόγηση.

Άρθρο 46
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή του
οφειλέτη
1. Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές
του η αίτηση επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από τα ακόλουθα
έγγραφα:
α) Την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης.
β) Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία
χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική
συνέλευση.
γ) Την κατάσταση πιστωτών της παρ. 3 του άρθρου 34.
δ) Έκθεση εμπειρογνώμονα, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48.
ε) Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφάλισης η οποία
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης.
2. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα
στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη
διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του
οφειλέτη. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να προσκομισθούν και με τις
προτάσεις κατά τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης.
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Άρθρο 47
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του
οφειλέτη
1. Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του
οφειλέτη, συνυποβάλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών επί
ποινή απαραδέκτου αίτηση για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και
έκθεση εμπειρογνώμονα που συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48. Τα
υπόλοιπα έγγραφα του άρθρου 46 συνυποβάλλονται με την αίτηση, εφόσον έχουν παρασχεθεί
από τον οφειλέτη στους πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα.
2. Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να αναβάλει την έκδοση οριστικής
απόφασης και να διατάξει να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αίτησης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την έκδοση της μη οριστικής του απόφασης. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας αυτής ο
αιτών ή οι αιτούντες πιστωτές επαναφέρουν με κλήση τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, η
οποία προσδιορίζεται εντός διμήνου από την υποβολή της.

Άρθρο 48
Έκθεση του εμπειρογνώμονα
1. Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα που συνοδεύει την αίτηση επικύρωσης της παρ. 1 του
άρθρου 46 πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ειδικότερα των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 54 και των

περ.

α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στην έκθεση του προηγούμενου εδαφίου
περιλαμβάνεται επίσης βεβαίωση του εμπειρογνώμονα για την ακρίβεια και εγκυρότητα της
κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία των
ενέγγυων πιστωτών και επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
2. Ο εμπειρογνώμονας επιλέγεται από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές του από
κοινού στην περίπτωση της αίτησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 και από τους
συμβαλλόμενους πιστωτές στην περίπτωση της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της ίδιας
παραγράφου, μεταξύ των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
του άρθρου 65.
3. Δεν διορίζεται ως εμπειρογνώμων πρόσωπο που έχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του
άρθρου 238. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονομικές
υπηρεσίες ως εμπειρογνωμόνων.
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4. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του με ευσυνειδησία,
αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο εμπειρογνώμονας
ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια.
5. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν κεφάλαιο συμφωνείται με τους αιτούντες την
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
6. Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποχρέωση να μην γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται
σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη
σύναψη της συμφωνίας.

Άρθρο 49
Δικάσιμος και κλητεύσεις
1. Για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή
της.
2. Στη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης κλητεύεται ο οφειλέτης, εφόσον δεν περιλαμβάνεται
στους αιτούντες, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Η κλήτευση του οφειλέτη γίνεται
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συζήτησης, με επίδοση αντιγράφου
της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο προσδιορισμός της δικασίμου. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό
πρόσωπο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου δεν έχει διοίκηση
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 78.
3. Με επιμέλεια του αιτούντος ή των αιτούντων, η αίτηση δημοσιοποιείται κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 84 εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
της. Στο μέτρο που ο αιτών έχει στη διάθεσή του την ηλεκτρονική διεύθυνση των θιγομένων
πιστωτών, μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη, οφείλει να τους ειδοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα
εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσιοποίηση και όχι αργότερα από δύο (2) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης. Παράλειψη, όμως, ειδοποίησης ενός ή περισσότερων
πιστωτών, μετόχων ή εταίρων δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης επικύρωσης.
4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε
άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει προφορικά.
5. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά την παρ. 3 του άρθρου 748 του Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας
ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το
Δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
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Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη αναστολή – προληπτικά μέτρα
1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση
απόφασης από το δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί μέχρι την
έκδοση της απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης,
β) αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη,
συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης
υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού
ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη,
γ) απαγορεύεται η διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη,
εκτός και αν αντικαθίσταται με άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός και αν η διάθεση αφορά
χρήση τους ως εξασφάλισης στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία αναφέρεται στη
συμφωνία εξυγίανσης,
δ) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις
οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών
και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών
πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών των ενδίκων μέσων, και
ε) απαγορεύεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν την κατάθεση, καθώς και η
παρακράτηση τρεχουσών οφειλών προς τον οφειλέτη λόγω απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν
την κατάθεση, συμπεριλαμβανομένων και παρακρατήσεων από δημόσια αρχή για την έκδοση
αποδεικτικών ή βεβαιώσεων.
2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω αυτόματη
αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μία (1) φορά ανά οφειλέτη. Στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης
αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
3. Μετά την πάροδο της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών που αναφέρεται στην παρ. 2,
δύναται να διαταχθεί η αναστολή λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτικού μέτρου,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51. Η περ. γ΄ της παρ. 1 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
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4. Το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την καταγγελία συμβάσεων τις οποίες κρίνει ουσιώδεις
για τη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας
εξυγίανσης. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη άνευ
ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της
επιχείρησης.
5. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά
μέτρα μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη.

Άρθρο 51
Διορισμός ειδικού εντολοδόχου
1. Το δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν
αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης, να διορίζει ειδικό εντολοδόχο με αρμοδιότητα να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις
αρμοδιότητες της διοίκησης του οφειλέτη.
2. Ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης μπορεί να αναθέσει το δικαστήριο στον
ειδικό εντολοδόχο χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη και στην περίπτωση παράβασης του
άρθρου 127, σε περίπτωση καταδολιευτικών μεταβιβάσεων από τον οφειλέτη ή σε περίπτωση
καταχρηστικής άρνησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για συμφωνία εξυγίανσης του
οφειλέτη.
3. Ο ειδικός εντολοδόχος διορίζεται μεταξύ των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.
4. Με την ίδια απόφαση μπορεί το αρμόδιο όργανο να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 86 προληπτικά μέτρα.

Άρθρο 52
Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της αναστολής προληπτικών μέτρων και πρόβλεψη
εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου
1. Το δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση
του έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά
περίπτωση τα κατ΄ άρθρα 50 και 51 προληπτικά μέτρα, και να διατάζει την παράταση της
διάρκειας κάθε προληπτικού μέτρου των άρθρων 50 και 51 εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η
συνολική διάρκεια της αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοδίκαιης αναστολής και των
παρατάσεων και ανανεώσεων της αναστολής, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
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2. Η αυτοδίκαιη αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 50, τα προληπτικά μέτρα της παρ. 3 του
άρθρου 50 και της παρ. 4 του άρθρου 51, δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία
παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004
(Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης,
ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία
παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον
οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης.
Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης
μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων
μηνιαίων μισθωμάτων.
3. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να
διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον οφειλέτη στην
περίπτωση που δεν έχει συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται
με τα μέσα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Στα προληπτικά μέτρα των άρθρων 50 και 51, δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά
που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση
απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων.
5. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός
αν το δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο
χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

Άρθρο 53
Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
1. Τα προληπτικά μέτρα των άρθρων 50 και 51 δύνανται να διαταχθούν και πριν από την
κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η
οποία δημοσιοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84, εφόσον προσκομίζεται από τον
αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις
για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή
του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή
τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και
σε κάθε περίπτωση κατ` ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την καθ’ οιονδήποτε
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τρόπο χορήγησή τους, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης
ισχύος τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, παράταση της διάρκειας αναστολής ατομικών
διώξεων ή νέα αναστολή ατομικών διώξεων μπορούν να χορηγηθούν σε περίπτωση που είναι
δεόντως αιτιολογημένη, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης,
β) η συνέχιση της αναστολής δεν θίγει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα οποιουδήποτε θιγόμενου
μέρους, και δεν έχει συζητηθεί αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη, και
γ) η συνολική διάρκεια της αναστολής με χρονικό σημείο εκκίνησης την ημερομηνία της αίτησης
της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεών της, δεν υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες.

Άρθρο 54
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον
οφειλέτη (εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 34) και από την απαιτούμενες κατά
την παρ. 1 του άρθρου 34 πλειοψηφίες αφενός των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και αφετέρου
των λοιπών πιστωτών ή εφόσον οι απαιτούμενες πλειοψηφίες των πιστωτών έχουν ψηφίσει
θετικά σε ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, ή μόνον από πιστωτές του που συγκεντρώνουν την
ανωτέρω πλειοψηφία κατά την παρ. 2.
2. Συμφωνία εξυγίανσης, η οποία δεν έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν την
πλειοψηφία των απαιτήσεων μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 κατηγορίες, δύναται να
επικυρωθεί από το δικαστήριο και να καταστεί δεσμευτική έναντι της μη συναινούσας
κατηγορίας εφόσον η συμφωνία εξυγίανσης πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%)
του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50%)
των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο,
β) οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με
κάθε πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα, όπου αυτό
προκύπτει βάσει της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 167,
γ) καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να
λάβει αξία μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά το οφειλέτη, και
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δ) ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής
οντότητας του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμφωνία να έχει προταθεί
από τον οφειλέτη ή να έχει τη συναίνεση του οφειλέτη.
3. Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων των
παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:
α) Πιθανολογείται ότι η συμφωνία εξυγίανσης διαμορφώνει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της
βιωσιμότητας της επιχείρησης του οφειλέτη, όπως αυτή αναδιαρθρώνεται βάσει της συμφωνίας
εξυγίανσης.
β) Πιθανολογείται ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την
έννοια του άρθρου 31. Η πλήρωση του κριτηρίου αυτού απαιτείται να εξετάζεται μόνο σε σχέση
με πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται ή δύναται να συναχθεί σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 37 και όσους αντιτάσσονται στην επικύρωση της συμφωνίας είτε με την άσκηση
παρέμβασης ενώπιον του δικαστηρίου, είτε με αρνητική ψήφο σε περίπτωση ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας ή, εναλλακτικά, αν ασκήσουν τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης.
γ) Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου και δεν παραβιάζει διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.
δ) Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους
πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης
μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που
εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην
απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πιστωτών της
επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη
συνέχιση της επιχείρησης, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή
του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.
ε) Συναινεί ο οφειλέτης, στην περίπτωση της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 34. Η συναίνεση
του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, έως και τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, δεν
ασκήσει παρέμβαση κατά της αποδοχής της. Η παρέμβαση του οφειλέτη κατά της αποδοχής της
αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας δεν εμποδίζει την επικύρωση της συμφωνίας από το
δικαστήριο, εάν από την αίτηση και ιδίως από την έκθεση του εμπειρογνώμονα προκύπτει ότι η
συμφωνία εξυγίανσης δεν θα καταστήσει τη νομική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς τη συμφωνία.
4. Αν πιθανολογείται ότι με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση
πληρωμών που τυχόν υφίσταται, το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και, αν
εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη. Αν δεν εκκρεμεί αίτηση
πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση των πληρωμών, η απόφαση απόρριψης
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της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται με μέριμνα της γραμματείας του
δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση
πτώχευσης.
5. Το δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που δεν του έχουν προσκομιστεί όλα τα στοιχεία που
τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει
να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία για την προσκόμιση
εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα
έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που
τάσσει το δικαστήριο και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το εικοσαήμερο.

Άρθρο 55
Ορισμός ειδικού εντολοδόχου
Με την απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ή και με μεταγενέστερη απόφαση, το
δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορίσει πρόσωπο από το
Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια
ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του
οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων, τη διενέργεια των πράξεων της παρ. 3
του άρθρου 35, την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας εξυγίανσης και την
επίβλεψη της εφαρμογής των επιμέρους όρων της. Η απόφαση ορίζει τις πράξεις στις οποίες
δύναται να προβαίνει ο ειδικός εντολοδόχος και τη διάρκεια της εντολής, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη διάρκεια της συμφωνίας εξυγίανσης.

Άρθρο 56
Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης
1. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση κατά της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η
απόφαση αρκεί να περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία με απλή αναφορά στο κεφάλαιο της
έκθεσης του εμπειρογνώμονα, από την οποία προκύπτει η συνδρομή κάθε απαιτούμενου για
την επικύρωση της συμφωνίας στοιχείου.
2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση
επικύρωσής της δημοσιοποιείται αμελλητί σύμφωνα με το άρθρο 84 με επιμέλεια του οφειλέτη
ή πιστωτών.
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Άρθρο 57
Τριτανακοπή
1. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νομίμως εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση κατά την παρ. 2 του άρθρου
56.
2. Στην περίπτωση τριτανακοπής το δικαστήριο ακυρώνει τη συμφωνία μόνο αν δεν είναι εφικτή
η διατήρησή της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει το πρόσωπο που
άσκησε την τριτανακοπή. Στον επανυπολογισμό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.

Άρθρο 58
Έφεση
Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές
διατάξεις.
Άρθρο 59
Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τροποποιείται άπαξ με μεταγενέστερη
συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών, η οποία κατατίθεται προς επικύρωση ενώπιον του
δικαστηρίου, με επιμέλεια του οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών. Η
παρ. 2 του άρθρου 37 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο επικυρώνει την
τροποποιητική συμφωνία, μόνον εφόσον συντρέχουν περιοριστικά και σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση αφορά τον χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής των απαιτήσεων ή το είδος των
εκατέρωθεν παροχών, ή το ύψος των προς αποπληρωμή απαιτήσεων.
β) Η τροποποιητική συμφωνία δεν θίγει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών, ούτε
οδηγεί στο να μην πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την
έννοια του άρθρου 31. Το αν πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών
εξετάζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές που αντιτάσσονται στην επικύρωση της τροποποιητικής
συμφωνίας με την άσκηση παρέμβασης και ως μέτρο σύγκρισης λαμβάνεται η αξία ανάκτησης
σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη κατά τον χρόνο σύναψης της τροποποιητικής
συμφωνίας.
γ) Προσκομίζεται με τις προτάσεις συμπληρωματική έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα
επί των τροποποιούμενων όρων.
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2. Κατά τη δίκη επικύρωσης της συμφωνίας τροποποίησης της παρ. 1 δύναται να ασκηθεί μόνο
κύρια παρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, ο οποίος
επικαλείται τη μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα συμφέροντά
του, προερχόμενη από τη μη τήρησή τους. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει
την συμφωνία τροποποίησης επιτρέπεται μόνον έφεση κατά τις κοινές διατάξεις,
αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένης της
τριτανακοπής.

Άρθρο 60
Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι
απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία εξυγίανσης.
2. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμίσει απαιτήσεις που γεννώνται μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης.
3. Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του
οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων,
περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη, μόνο αν συμφωνεί ρητά ο
πιστωτής, ενώ η παρ. 2 του άρθρου 37 δεν εφαρμόζεται για την παροχή της συναίνεσης αυτής.
4. Η διάταξη της παρ. 3 ισχύει και σε σχέση με τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο
εφόσον περιορίζεται με τη συμφωνία το ποσό του εγγυημένου από τον άνω φορέα κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που δεν συναινεί ο πιστωτής, οι άνω εγγυήσεις δεν θίγονται στο σύνολό τους ως
προς το εκάστοτε ανεξόφλητο εγγυημένο κεφάλαιο. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των
πιστωτών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η τυχόν οριζόμενη στις οικείες
υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης και για όσο χρονικό διάστημα η συμφωνία είναι
σε ισχύ, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης
επικύρωσης.
5. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφειλέτη εις ολόκληρον, ο οφειλέτης
ευθύνεται έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγωγής, με τον ίδιο τρόπο που
ευθύνεται κατά τη συμφωνία έναντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.
6. Με την επικύρωση της συμφωνίας:
α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον
οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
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β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής του
άρθρου 79 του ν. 5960/1933, της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990 (Α΄43), καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α΄ 136), εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί
πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 44. Η αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό
περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα
προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από
τη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.
γ) Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης
και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας,
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης.
δ)

Εφόσον

προβλέπεται

στη

συμφωνία

εξυγίανσης,

αίρονται

τυχόν

κατασχέσεις,

συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία
ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία οφειλές.

Άρθρο 61
Εξάλειψη του αξιοποίνου
Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που
απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που
αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 60.

Άρθρο 62
Εκτελεστός τίτλος
Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις
αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτουν η ποσότητα
και η ποιότητα της παροχής.
Άρθρο 63
Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση
όποιου έχει έννομο συμφέρον, εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι η συμφωνία
αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω
απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία
που υπέστη ο αιτών από τον δόλο ή τη συμπαιγνία δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την
καταβολή αποζημίωσης από τους υπαιτίους.
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2. Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των
πιστωτών από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στην πριν από
την επικύρωση της συμφωνίας νομική θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και
τα προνόμια των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών,
εφόσον είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά στη συμφωνία εξυγίανσης, μετά από αφαίρεση των
ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά τη συμφωνία. Η απόφαση που ακυρώνει τη συμφωνία
εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση ακύρωσής της δημοσιοποιείται αμελλητί, σύμφωνα με
το άρθρο 84, σε περίληψη με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.
3. Η ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτου που απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας
περιουσιακά στοιχεία από τον οφειλέτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς
να γνωρίζει τον δόλο ή τη συμπαιγνία του τελευταίου.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε πιστωτής, συμβαλλόμενος ή μη, κατά το
κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που
αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς
εκπλήρωσης,

περιλαμβανομένων

των

δικαιωμάτων

καταγγελίας

ή

υπαναχώρησης,

συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσής τους από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και
της επαναφοράς των απαιτήσεων στο αρχικό τους ύψος αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάμεσες
καταβολές.

Άρθρο 64
Μεταβιβάσεις περιουσίας και απαιτήσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης
1. Όταν κατά τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση της
τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, μεταβιβάζονται
στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο
και μόνο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων. Οι λοιπές υποχρεώσεις
κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της,
διαγράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως
υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Η μεταβίβαση υποχρεώσεων αποτελεί ειδική
και όχι καθολική διαδοχή του αποδέκτη στις υποχρεώσεις του οφειλέτη. Ως προς τη μεταβίβαση
διοικητικών αδειών εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 171. Ως προς τη μεταβίβαση
επιχείρησης ή περιουσίας εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 170 και 171. Οι πράξεις για την
πραγματοποίηση μεταβίβασης του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της πτωχευτικής ανάκλησης,
κατά την έννοια των άρθρων 116επ.. Ως προς τη μεταβίβαση εκκρεμών συμβατικών σχέσεων
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 108.
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2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέρους της ή οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του
οφειλέτη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να γίνει:
α) σε τρίτο,
β) σε μία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται από τους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 3,
ή
γ) σε μία ή περισσότερες άλλες εταιρείες, υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες, υπό τη μορφή
εισφοράς εις είδος, τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018 (Α΄
104).
3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία
ή εταιρείες, με εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη,
τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018. Η εταιρεία αυτή ή οι
εταιρείες αυτές αποκτά ή αποκτούν, κατά περίπτωση, το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του
οφειλέτη ή στοιχείο του ενεργητικού του έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη
που έχουν εισφερθεί σε αυτήν ή αυτές.
4. Στην περίπτωση του άρθρου 64, και υπό τις προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 59, τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης μέρη έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν τη συμφωνία εξυγίανσης κατά το μέρος που αφορά στους όρους μεταβίβασης
της επιχείρησης ή μέρους της, εφόσον έως την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης επικύρωσης
έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και προσκομίζεται με τις
προτάσεις συμπληρωματική έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί των τροποποιούμενων
όρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Άρθρο 65
Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
Συνιστάται μητρώο εμπειρογνωμόνων (εφεξής: «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» ή «Μητρώο»)
που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου
Οικονομικών. Από το Μητρώο επιλέγονται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ενεργούν τα
προβλεπόμενα στα Α΄ κεφάλαιο του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου και στο Β΄ Κεφάλαιο
του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόμου.
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Άρθρο 66
Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύνανται να εγγραφούν ως μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα,
τα οποία προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και
είναι: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, μέλη
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη, που διαθέτουν
τη σχετική άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια παροχής φοροτεχνικών
υπηρεσιών Α΄ τάξης, β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120)
και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7),
ή γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων
αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 67
Διορισμός Εμπειρογνώμονα
1. Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται μέσω επιλογής του από το Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων, τον οποίο δικαιούται να αποδεχθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4)
εργασίμων ημερών. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με αποποίηση
αποδοχής.
2. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του αν συντρέχουν στο
πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες
περιστάσεις είναι ιδίως:
α) Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή πιστωτή, ή
β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.

Άρθρο 68
Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) επιβλέπει το έργο των
εμπειρογνωμόνων και μεριμνά για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 69
Αμοιβή εμπειρογνώμονα
Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο της αίτησης, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

Άρθρο 71
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να τροποποιούνται το περιεχόμενο της αίτησης και ο κατάλογος
των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10. Με την απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένα από τα στοιχεία, έγγραφα ή
δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς και ότι ορισμένα
δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση, αλλά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο
έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να εισαχθεί
πρότυπη κατάσταση για την αποτύπωση των βασικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να ρυθμίζονται τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα της
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διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται
στο άρθρο 16. Με την απόφαση αυτή μπορεί ιδίως:
α) να καθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης
των σφαλμάτων της,
β) να ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται
στον νόμο,
γ) να εξειδικεύονται τα κριτήρια αποδοχής της αίτησης των οφειλετών της περ. στ΄ της παρ. 3
του άρθρου 7.
δ) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η
μη τήρησή της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει το μέρος που ζητά την
παράταση,
ε) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν
υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να
διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
στ) να καθορίζονται θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τον συντονισμό των
συμμετεχόντων πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς τη
συμμετοχή τους στην διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
ενδεικτικά να ορίζεται συντονιστής των συμμετεχόντων πιστωτών βάσει της κατάταξής του ως
προς ειδικό προνόμιο ή του ύψους των απαιτήσεών του κατά του οφειλέτη,
ζ) να προβλέπεται ως επιλογή κατά τη διακριτική ευχέρεια των χρηματοδοτικών φορέων η χρήση
υπολογιστικού εργαλείου για τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης, το
οποίο:
ζα) θα καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής καθώς και τη χρονική περίοδο
αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή λαμβάνοντας υπόψη,
i. την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας,
ii. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και
iii. την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης, προκειμένου να
προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή,
ζβ) θα παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωμής εφαρμόζοντας τους ακόλουθους κανόνες:
i. Δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή σε χειρότερη οικονομική
θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση.
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ii. Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή ποσών
και άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με την περ. i, κατανέμονται σε όλους τους
καταλαμβανόμενους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει
ανεξόφλητο.
iii. Δεν θα παραβιάζει το άρθρο 22.
iv. Για τον υπολογισμό των ποσών διανομής μεταξύ των καταλαμβανόμενων πιστωτών, από τις
απαιτήσεις των πιστωτών τους αφαιρούνται προηγουμένως:
A) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
B) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής.
Tα αναφερόμενα στις υποπερ. A΄ και B΄ ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην
περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και
αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές
απαιτήσεις των πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται μετά την
ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
v. Θα βασίζεται σε στοιχεία διαθέσιμα σε συμμετέχοντες πιστωτές και παρεχόμενα από τον
οφειλέτη (σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων αυτών, επιλέγονται τα στοιχεία που
προέρχονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές) ως προς τα ακόλουθα:
Α) Συνολικό ύψος υποχρεώσεων του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο,
Β) συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη,
Γ) ετήσιο εισόδημά του, και
Δ)τρέχουσες υποχρεώσεις του προς πιστωτές εκτός των καταλαμβανομένων πιστωτών.
η)να καθορίζονται θέματα που αφορούν την παροχή βεβαίωσης για την επίτευξη σύμβασης
αναδιάρθρωσης του παρόντος κεφαλαίου, και
θ) να καθορίζεται το κόστος συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το πρόσωπο ή
πρόσωπα που ευθύνονται για την κάλυψή του, καθώς και για τυχόν σχετικά έξοδα ή δαπάνες.
3. Με κοινή απόφαση των Οικονομικών και Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζεται η διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά
περίπτωση, και της ελάχιστης απαιτούμενης ανάκτησης. Η ίδια απόφαση ορίζει τη διαδικασία
κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις
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λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται
το περιεχόμενο της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί
φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές. Η σύμβαση αυτή θα
προβλέπει ιδίως:
α) Τη διαδικασία επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, έγκρισης και κοινοποιήσεων που αφορούν τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ενδεικτικά των στοιχείων οφειλών του αιτούντα,
β) την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των παρεχομένων στοιχείων,
γ) ότι για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη
και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού
συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο,
δ) την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους μη συναινούντες συμμετέχοντες πιστωτές
που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, εφόσον δεν περιέρχονται σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι σε
περίπτωση πτώχευσης (το οποίο δεν απαιτείται εφόσον η πρόταση προκύπτει βάσει του
υπολογιστικού εργαλείου της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71) και πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις του παρόντος Πρώτου Βιβλίου,
ε) την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους
συμμετέχοντα πιστωτή,
στ) τα γεγονότα καταγγελίας, τα δικαιώματα καταγγελίας των συμμετεχόντων πιστωτών και τις
συνέπειες καταγγελίας από και ως προς καταλαμβανόμενο πιστωτή και τον οφειλέτη,
ζ) την εξέταση αιτήματος οφειλέτη για την υποβολή των όρων συμβιβασμού σε διαμεσολάβηση,
και
η) την επεξεργασία κοινά αποδεκτής μεθόδου για τη διάγνωση της βιωσιμότητας οφειλέτη και
την ευθύνη της παροχής σχετικής δήλωσης προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, κατά περίπτωση.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία αίτησης
και καταβολής της επιδότησης δόσης του άρθρου 28, τη διασταύρωση στοιχείων, τη διενέργεια
περιοδικών ελέγχων πλήρωσης των κριτηρίων, το όργανο που είναι αρμόδιο να εγκρίνει την
επιδότηση, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την επιβολή συνεπειών,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με αυτήν. Η απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις
καταβολής της επιδότησης δόσης του άρθρου 28, καθώς και το ύψος αυτής.
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Άρθρο 72
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου
1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών
για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση
πλειοψηφίες και κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια που αφορά την ψηφοφορία αυτή
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
μπορούν να τίθενται επιπλέον λόγοι μη συναίνεσης του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 37.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καταρτίζεται ολοκληρωμένος κατάλογος ελέγχου
για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Ο κατάλογος ελέγχου
περιλαμβάνει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα πρέπει να καταρτισθεί
η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο της
προβλεπόμενης στο άρθρο 48 έκθεσης του εμπειρογνώμονα και οι διαδικασίες που ο
εμπειρογνώμονας πρέπει να τηρήσει για την κατάρτιση της έκθεσής του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να ορίζεται πρότυπο κείμενο της απόφασης
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που εκδίδεται στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου
56.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της παρ.
2 του άρθρου 56, η αυτεπάγγελτη δημοσίευση από το δικαστήριο της απόφασης επικύρωσης
της συμφωνίας εξυγίανσης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της παρ.
2 του άρθρου 63, η αυτεπάγγελτη δημοσίευση από το δικαστήριο της απόφασης ακύρωσης της
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.
Άρθρο 73
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ρυθμίζεται
λεπτομερειακά η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, ο τρόπος επιλογής,
τυχόν ασυμβίβαστα, η διαδικασία διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής
του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου του παρόντος Βιβλίου.
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2. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το
Μητρώο εμπειρογνώμονες που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή
εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου
1. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για επικύρωση συμφωνίας
εξυγίανσης του κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο
δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 79. Παράλειψη συνυποβολής
αίτησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
του παρόντος κεφαλαίου, είναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές
ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 79.
Το άρθρο 127 εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την
απόφαση με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης.
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του
εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμούν κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφαλαίου και σε
αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών οι οποίες κατατίθενται στο
χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή και μετά από
αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε
αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.
3. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών μετά την υποβολή αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης και δύναται να
ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της
αιτήσεως επικυρώσεως.
4. Aν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91), αναστέλλεται από την υποβολή
της αίτησης του άρθρου 44 μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, η έκδοση απόφασης για τη
λύση της εταιρείας.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 75
Σκοπός της πτώχευσης
Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη
ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων
αυτής ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε
δυνητικά παραγωγικές χρήσεις το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 76
Υποκειμενικές προϋποθέσεις
1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που
επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Με το προβλεπόμενο στο άρθρο 204 προεδρικό διάταγμα η
πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν
επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο τυχόν εξαιρείται με
ρητή διάταξη νόμου.
3. Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, της
λειτουργίας εν γένει, ή, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο θάνατος, δεν κωλύουν την
πτώχευση, αν επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε
περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί
το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του.

Άρθρο 77
Αντικειμενικές προϋποθέσεις
1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που
αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και
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μόνιμο. Δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με
δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
2. Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει
ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών
του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων
δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης
ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.
3. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την
κήρυξή της ζητά ο οφειλέτης.
4. Πτώχευση κηρύσσεται εφόσον, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του
δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη, επαρκούν για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του
ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213.

Άρθρο 78
Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο – Διαδικασία
1. Με εξαίρεση τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου στις οποίες εφαρμόζεται το Έκτο Μέρος του
παρόντος Δεύτερου Βιβλίου, αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο,
στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην
περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή
προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης
πτώχευσης.
2. Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από
τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται
στην περιουσία του προσώπου. Ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου η αξία αυτής
προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11. Οι διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις της
πτώχευσης μικρού αντικειμένου αναφέρονται στο Έκτο Μέρος του παρόντος Δεύτερου Βιβλίου,
ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπολοίπων Μερών του Δεύτερου Βιβλίου.
3. Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση
των συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Για τα νομικά
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πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφερόντων
είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.
4. Η υπόθεση εκδικάζεται όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 130.
5. Στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ορισθείσα δικάσιμο, εφόσον αυτή υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου
79, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα
με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.ΕΜ.Η.) δεν έχει διοίκηση, η κλήτευση
λογίζεται νομίμως γενομένη εάν γίνει στην τελευταία καταχωρημένη στο Γ.ΕΜ.Η. διεύθυνση του
νομικού προσώπου, ή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση σύμφωνα με τη δήλωση φόρου
εισοδήματος, ή αν δεν υπάρχει, ως αγνώστου διαμονής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Σε κάθε περίπτωση η κλήτευση καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Το
δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου μπορεί να διατάξει την κλήτευση των
σημαντικότερων μετόχων ή εταίρων, αν είναι γνωστοί. Τη διαδικασία της παρούσας μπορεί να
εκκινήσουν και πιστωτές μέσω διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, πριν από την εκδίκαση της
αίτησης πτώχευσης. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τα φυσικά πρόσωπα αγνώστου
διαμονής.
6. Το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 748 του Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας
ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και την καταχώρηση της.

Άρθρο 79
Αίτηση πτώχευσης – Δικαιολογητικά
1. Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο
συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, ή μετά από αίτηση του οφειλέτη. Όταν η
αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, οι οποίοι εκπροσωπούν το τριάντα
τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, στους
οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις
εκατό (20%) τουλάχιστον των ενέγγυων, και εφόσον πρόκειται για επιχείρηση και δεν είναι
πτώχευση μικρού αντικειμένου, μπορεί να περιέχει αίτημα για εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής με τη διαδικασία
των άρθρων 157 επ.. Όταν υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης χωρίς την υποβολή του αιτήματος
του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατόν να υποβάλει πρόσθετη παρέμβαση πιστωτής ή
πιστωτές του οφειλέτη με αίτημα για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή
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των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, εφόσον εκπροσωπείται το τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, εξαιρουμένων των
απαιτήσεων συνδεδεμένων μερών προς τον οφειλέτη κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν το
είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον των ενέγγυων.
2. Ο υπολογισμός του ποσοστού των αιτούντων πιστωτών για τις ανάγκες του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται από κάτοχο άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή, βασίζεται
στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη
ή/και των αιτούντων πιστωτών και αποτυπώνεται σε βεβαίωση του συντάκτη ότι συντρέχει η
προϋπόθεση του ποσοστού του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται
στην αίτηση πτώχευσης με ποινή απαράδεκτου του αιτήματος για εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής. Κοινοπρακτούντες
και ομολογιούχοι πιστωτές συμμετέχουν στον σχηματισμό του ποσοστού του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 και εκπροσωπούνται σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας ή κατά
περίπτωση του προγράμματος ομολογιακού δανείου.
3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η επωνυμία, ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την
κατοικία του ή κατά περίπτωση το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και τις τυχόν
δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης στην αίτηση που αφορά έμπορο πρέπει να
αναγράφεται και ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Αν τα στοιχεία αυτά δεν
έχουν αναγραφεί ή δεν συμπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,
η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Περαιτέρω η αίτηση πρέπει να αναφέρει τον προτεινόμενο σύνδικο με το όνομα, επώνυμο,
και τη διεύθυνση αυτού και η αίτηση να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του υποψήφιου
συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και από δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος. Δεν
απαιτείται η αναφορά του προτεινόμενου συνδίκου, εφόσον την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης
και η αίτηση περιέχει δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να
αποδεχθεί τον διορισμό.
5. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 77, αίτηση
προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.
6. Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις
οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι
διαθέσιμες και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς
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το Δημόσιο. Στην βεβαίωση αυτή πιστοποιείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι βεβαιωμένες
οφειλές του αιτούντα, ατομικές και από εκ του νόμου συνοφειλή, καθώς και τυχόν φορολογικές
εκκρεμότητες αυτού. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο δεν
δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή
απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων,
κατάσταση των πιστωτών του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς τα παραπάνω
δηλούμενα στοιχεία ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 952 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Η
αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον
οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο
για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οφειλέτη,
εφόσον η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο. Εφόσον η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό
αντίγραφο. Ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία που ευρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του
δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση
πρόσβασης στα αρχεία αυτά για κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον καθώς και συναίνεση για
άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270), καθώς και του
φορολογικού απορρήτου. Την ίδια συναίνεση πρόσβασης σε κάθε πρόσωπο με έννομο
συμφέρον παρέχει ο οφειλέτης και ως προς κατατεθέντα συνοδευτικά έγγραφα.
7. Η αίτηση και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις αιτήσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου που
υποβάλλονται από τον οφειλέτη, στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή
απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
πεντακοσίων (500) ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το ποσό
αναλαμβάνεται από τον σύνδικο με άδεια του εισηγητή. Ο αιτών ικανοποιείται ως ομαδικός
πιστωτής για το προκαταβληθέν ποσό. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από
το δικόγραφο, το ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα.

Άρθρο 80
Απόρριψη της αίτησης
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι
αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται
καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως
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υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την
πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς το
σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του.
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παρ. 2, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά
από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση σε
βάρος εκείνου που υπέβαλε την αίτηση.

Άρθρο 81
Περιεχόμενο της απόφασης
1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου του Έκτου
Μέρους του παρόντος Δεύτερου Βιβλίου, με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το
πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή, δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη
σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Με την ίδια απόφαση και εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό
αίτημα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 79, και πιθανολογείται από το δικαστήριο ότι
με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ανάκτηση των πιστωτών, το πτωχευτικό δικαστήριο
αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης
του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής.
Για την πιθανολόγηση του αν η αιτούμενη διαδικασία ρευστοποίησης βελτιώνει την ανάκτηση
των πιστωτών, το δικαστήριο λαμβάνει κυρίως υπόψη του τις απόψεις των πιστωτών που
συμμετέχουν στη διαδικασία, οι οποίες σταθμίζονται σε συνάρτηση με το ύψος των απαιτήσεων
καθενός από αυτούς.
2. Επί πτώχευσης που κηρύσσεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον δεν ασκηθεί
παρέμβαση, η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία. Στην
απόφαση προσδιορίζεται και η ημέρα παύσης των πληρωμών η οποία τεκμαίρεται ότι είναι η
τριακοστή ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης ή, σε
περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77, η ημέρα υποβολής
της αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση όμως που πιθανολογείται από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι
ο οφειλέτης περιήλθε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του
υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο σε προγενέστερη ημερομηνία, το δικαστήριο ορίζει
την προγενέστερη αυτή ημερομηνία ως ημέρα παύσης πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να απέχει
πέραν της διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, σε περίπτωση θανάτου του
οφειλέτη, πέραν του έτους πριν το θάνατο.
3. Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της με απόφαση
του πτωχευτικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο που δικάζει ανακοπή, έφεση ή αναίρεση κατά της
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απόφασης μπορεί να αναστείλει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από
τον σύνδικο.

Άρθρο 82
Πτωχευτική ανακοπή
Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση υπόκεινται σε ανακοπή. Η ανακοπή απευθύνεται κατά
του συνδίκου και ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τον
οφειλέτη και οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 83
Αίτηση ανάκλησης
1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη
από το δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές
που μετείχαν στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από
το φάκελο. Η ικανοποίηση και η συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, με
βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής τους από δημόσια αρχή. Η απόφαση που κηρύσσει
την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί και με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή με πρόταση
του εισηγητή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 758 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ο
εισηγητής υποβάλλει έκθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο.
2. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτωση της πτώχευσης κατά το άρθρο 189. Η
απόφαση για την ανάκληση, μετά από αίτηση του οφειλέτη κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1,
έχει αναδρομική ισχύ και από τη δημοσίευση της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε ποτέ.
Η ανάκληση κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν το ορίσει ειδικά
το πτωχευτικό δικαστήριο.
3. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται οι πράξεις που έγκυρα ενεργήθηκαν κατά
τη διάρκεια της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης.
4. Η περί ανακλήσεως απόφαση δημοσιεύεται. Ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή
ασκούνται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 758 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 84
Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
1. Περιλήψεις των αιτήσεων πτώχευσης, των αποφάσεων που κηρύσσουν ή ανακαλούν την
πτώχευση ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που
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προβλέπεται στον παρόντα νόμο, δημοσιεύονται με την επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη
ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
2. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται δημοσίευση, δημοσιοποίηση ή καταχώρηση, εκτός αν
άλλως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη, εννοείται καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213. Εφόσον προβλέπεται σχετικά, η καταχώρηση γίνεται και στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε προθεσμία που
εξαρτάται από τη δημοσίευση, δημοσιοποίηση ή καταχώρηση εννοείται η ημερομηνία
καταχώρησης στο Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.

Άρθρο 85
Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων
1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, με επιμέλεια του συνδίκου ή του ενυπόθηκου
δανειστή, καταχωρείται ατελώς στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν
καταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη επί ακινήτων.
2. Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσμευσης των ακινήτων αυτών από τον σύνδικο ή τον
ενυπόθηκο δανειστή, το υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο προβαίνει στη διαγραφή
της καταχώρησης της παρ. 1, έπειτα από αίτηση του συνδίκου συνοδευόμενη από την
εκποιητική δικαιοπραξία ή τη σύμφωνη γνώμη του ενυπόθηκου δανειστή.
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και σε μητρώα πλοίων ή αεροσκαφών, επί των
οποίων ο οφειλέτης έχει εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και σε δημόσια βιβλία στα οποία
καταχωρούνται κατά τον νόμο άλλα περιουσιακά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 86
Προληπτικά μέτρα
1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του
αρμόδιου κατά το άρθρο 78 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων (άρθρα 682 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε
επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι
να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για
κήρυξη της πτώχευσης. Η αίτηση συζητείται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη, υπό την αίρεση ότι
δεν έχει κλητευθεί με πρωτοβουλία του προέδρου. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει
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οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον οφειλέτη, να διατάξει την
αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών ή να ορίσει μεσεγγυούχο. Η απόφαση
υποβάλλεται στη δημοσιότητα της παρ. 2 του άρθρου 84.
2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του
οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση, με
μόνη εξαίρεση την περίπτωση που η αίτηση πτώχευσης περιλαμβάνει με τρόπο παραδεκτό
αίτημα εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79, και εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία επί των
οποίων έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελούν μέρος λειτουργικού συνόλου.
3. Τα προληπτικά μέτρα της παρ. 1 δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία
παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄
263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης,
ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία
παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον
οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης.
Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης
μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων
μηνιαίων μισθωμάτων.
4. Η παροχή των προληπτικών μέτρων της παρ. 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε
υφιστάμενου μέτρου προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ιδίως βάσει των
διατάξεων του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) και του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και την κατάργηση
κάθε σχετικής εκκρεμούς διαδικασίας.
5. Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με τη δημοσιοποίηση της απόφασης του
δικαστηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επί της αίτησης για κήρυξη της
πτώχευσης.

Άρθρο 87
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
1. Αρμόδιος για τη σφράγιση είναι ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος υποχρεούται να
εκτελέσει τη σφράγιση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
2. Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας,
αν κατά την κρίση του η απογραφή του άρθρου 141 είναι δυνατόν να περαιωθεί μέσα σε μία
ημέρα.
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3. Ο σύνδικος θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα παράθυρα του καταστήματος του οφειλέτη
και των λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρίσκονται εκτός κλειστού
χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, χωρίς την
καταστροφή των σφραγίδων.
4. Δεν μπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του ή τα κινητά που
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ακατάσχετα.
Επίσης, εξαιρούνται από τη σφράγιση και παραδίδονται αμέσως στον σύνδικο τα πράγματα που
εξαιρέθηκαν από τη σφράγιση κατά το άρθρο 140, καθώς και τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη
και τα βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο ή για τα
οποία πρέπει να ληφθούν συντηρητικά μέτρα. Τα μεν εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον
σύνδικο και βεβαιώνεται με συνοπτική έκθεση η κατάστασή τους, τα δε αξιόγραφα
περιγράφονται ακριβώς στην έκθεση.
5. Ο σύνδικος θέτει προθεσμία έξι (6) μηνών στον οφειλέτη για την απόδοση της κατοχής της
κατοικίας του.
6. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον σύνδικο έκθεση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή
των χώρων όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα και οι διαθήκες που
ανευρέθηκαν, τα εξαιρεθέντα από τη σφράγιση πράγματα και καταχωρείται κάθε ισχυρισμός ή
αντίρρηση των προσώπων που παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί να έχει
σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην αντίληψη του συνδίκου. Η έκθεση
δημοσιοποιείται.
7. Η σφράγιση δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για
οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των πραγμάτων
που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο
και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 956 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ – ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 88
Αντίκλητοι και κοινοποιήσεις
1. Ο οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευση οφείλει με δήλωσή του προς τον γραμματέα των
πτωχεύσεων να ορίσει ως αντίκλητό του πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού
δικαστηρίου.

89

2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον
οφειλέτη, αυτές γίνονται μόνο προς τον αντίκλητο που έχει νομίμως διορισθεί και πάντοτε
εγγράφως. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, καθώς και στην περίπτωση μη ύπαρξης νόμιμης
εκπροσώπησης νομικών προσώπων, η ειδοποίηση γίνεται με δημοσιοποίηση.

Άρθρο 89
Τα δικαστικά έξοδα
Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του οφειλέτη ή του συνδίκου
βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία.

Άρθρο 90
Οι προθεσμίες
1. Οι κοινοποιήσεις, επιδόσεις και ειδοποιήσεις, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνονται τρεις (3)
ημέρες πριν την εκάστοτε ενέργεια.
2. Στις προθεσμίες που κατά τον παρόντα νόμο ορίζονται σε ημέρες δεν υπολογίζονται οι ημέρες
αργίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα. Η παρούσα δεν ισχύει για τις
προθεσμίες των ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Άρθρο 91
Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη
Ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των
δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων. Εκτός αν
άλλως προβλέπεται, η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 92
Πτωχευτική περιουσία
1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη
κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, με την επιφύλαξη της παρ. 3, από την κήρυξη της
πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του
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ετησίου εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οι εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων
κατά το άρθρο 153, ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο
περιοδικών πληρωμών για την εφαρμογή της παρούσας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση, ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου
περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του,
αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών πληρωμών.
Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης.
3. Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως
ύψους, όταν, έπειτα από αίτησή του, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική
περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του
στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων
και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εξαιρουμένων
όσων έχουν αποκτηθεί στην διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της υποβολής
της αίτησης πτώχευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 192, ενώ
προσφυγή πιστωτή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί και με παρέμβαση στην δίκη της
παρούσας. Κατ’ απόκλιση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματά του
οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό
ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.
4. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του εισοδήματος του οφειλέτη, με αίτησή δική του ή του
συνδίκου, ο εισηγητής με διάταξή του δύναται να μεταβάλει τους όρους του σχεδίου περιοδικών
πληρωμών για να ληφθούν υπόψη οι ουσιώδεις μεταβολές του εισοδήματος. Τεκμαίρεται
ουσιώδης η μεταβολή που υπερβαίνει το ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του
εισοδήματος.
5. Δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο ή άλλες διατάξεις
ακατάσχετα ή εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις νόμων περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
6. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα λογιστικά αρχεία και τα λογιστικά στοιχεία του
οφειλέτη, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), τα οποία αφορούν την
επιχείρηση του. Η υποχρέωση διατήρησης τους, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θίγεται.
7. Εάν μεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστημα κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία
καταλαμβάνεται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση σύμφωνα με το άρθρο 93 ως χωριστή
περιουσία και από αυτήν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1408 1409 του Αστικού Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
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8. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία
που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Τόκοι και άλλες περιοδικές παροχές,
καθώς και παρεπόμενες αξιώσεις ή δικαιώματα και αν ακόμη γεννώνται ή αναπτύσσονται μετά
την κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, εφόσον προέρχονται από
έννομη σχέση που υπήρχε πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, ακόμα και σε περίπτωση που
έχουν κατασχεθεί.
Άρθρο 93
Πτωχευτική απαλλοτρίωση
1. Από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχεται πτωχευτική απαλλοτρίωση, ήτοι ο οφειλέτης
στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του, την οποία
ασκεί μόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης
στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύμπραξη του
συνδίκου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία
οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου. Η πτώχευση θεωρείται ότι έχει
κηρυχθεί από την έναρξη της ημέρας κατά την οποία δημοσιοποιείται η απόφαση που κηρύσσει
την πτώχευση στο ακροατήριο.
2. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περιπτώσεις προβλέπει ο παρών νόμος.
3. Ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται μετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την
πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου
νομιμοποιείται, κατ` εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της
πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει
προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος.

Άρθρο 94
Ανάθεση στον οφειλέτη
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη, και εφόσον συναινεί η συνέλευση
των πιστωτών, μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στον ίδιο της διοίκησης και ιδίως της
διαχείρισης και της διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς περιοριστικούς όρους,
πάντοτε με τη σύμπραξη του συνδίκου. Η σύμπραξη του συνδίκου μπορεί να συνίσταται σε
γενικές άδειες διενέργειας πράξεων ή κατηγοριών πράξεων.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον
οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των
πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται μόνον στον σύνδικο.
3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παρ. 1 και 2, του δικαιώματος διοίκησης
είναι αμέσως εκτελεστές και δημοσιεύονται.
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Άρθρο 95
Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας
1. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον σύνδικο και να συνεργάζεται μαζί του για
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πτώχευση. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τους κατά την
προηγούμενη της κήρυξης της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην των
δικηγόρων του, εκτός αν υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη.
2. Εφόσον ο οφειλέτης ασκεί δραστηριότητα για την οποία τηρεί λογιστικά αρχεία και λογιστικά
στοιχεία, υποχρεωτικά και μη, υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση του συνδίκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Άρθρο 96
Πτωχευτικός πιστωτής – ομαδικός πιστωτής
1. Πτωχευτικός πιστωτής είναι εκείνος που κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχει κατά του
οφειλέτη γεννημένη και δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαίτηση. Eιδικότερα:
α) ανέγγυος πιστωτής είναι εκείνος η απαίτηση του οποίου δεν διασφαλίζεται με προνόμιο ή
εμπράγματη ασφάλεια,
β) γενικός προνομιούχος πιστωτής είναι εκείνος η απαίτηση του οποίου ικανοποιείται
προνομιακά από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας,
γ) ενέγγυος πιστωτής είναι εκείνος η απαίτηση του οποίου εξασφαλίζεται με ειδικό προνόμιο ή
εμπράγματη ασφάλεια επί συγκεκριμένου αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας και
δ) πιστωτής τελευταίας σειράς είναι εκείνος η απαίτηση του οποίου ικανοποιείται από την
πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών.
2. Πτωχευτικά χρέη προς το Δημόσιο είναι οι απαιτήσεις του Δημοσίου κατά του οφειλέτη, οι
οποίες γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως του
χρόνου βεβαίωσής τους.
3. Ο πτωχευτικός πιστωτής μπορεί να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του μόνο
μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας, εκτός εάν στον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά.
4. Ομαδικός πιστωτής είναι ο πιστωτής του οποίου η απαίτηση γεννήθηκε ή ανάγεται σε χρόνο
μετά την πτώχευση και προέρχεται από την δραστηριότητα του συνδίκου ή, στην περίπτωση του
άρθρου 94, του οφειλέτη ή συνδέεται με τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας. Οι απαιτήσεις
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των ομαδικών πιστωτών αποτελούν ομαδικά πιστώματα και ικανοποιούνται από την πτωχευτική
και από τη μεταπτωχευτική περιουσία.

Άρθρο 97
Απαιτήσεις υπό αίρεση
1. Απαιτήσεις υπό διαλυτική αίρεση, για όσο χρόνο η αίρεση δεν πληρούται, θεωρούνται ως μη
τελούσες υπό αίρεση. Σε περίπτωση πλήρωσης της αίρεσης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας, ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα τυχόν καταβληθέντα σε αυτόν.
2. Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται στον κατά το άρθρο 167 πίνακα διανομής
τυχαία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 98
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
1. Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, πλην
εκείνων των ενέγγυων πιστωτών, θεωρούνται ότι έληξαν.
2. Οι μη ληξιπρόθεσμες άτοκες απαιτήσεις μειώνονται κατά το ποσό του νόμιμου τόκου που
αντιστοιχεί στο διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την πραγματική λήξη τους ως
προς αυτόν.
3. Οι απαιτήσεις των ενέγγυων πιστωτών καθίστανται απαιτητές κατά την πραγματική λήξη
τους.

Άρθρο 99
Παύση τοκογονίας
Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών παύουν να παράγουν νόμιμους ή
συμβατικούς τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η παύση της τοκογονίας δεν
ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.

Άρθρα 100
Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 101, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται
αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη
προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή
συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η
συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων
διοικητικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας,
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συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά το άρθρο 46 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και των μέτρων του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).
2. Σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση
δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του κατάσχοντος επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που
εκχωρήθηκαν αναγκαστικά με την κατάσχεση, αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί.
3. Διασφαλιστικά μέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 που λήφθηκαν πριν
την κήρυξη της πτώχευσης ή λαμβάνονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται κατά
το μέρος που αφορούν τον οφειλέτη μέχρι ανακλήσεως της απόφασης πτώχευσης ή περάτωσης
της πτώχευσης ή παύσης των εργασιών της. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διοικητικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης
της δέσμευσης περιουσιακού του στοιχείου με διάταξη ανακριτή, της συντηρητικής κατάσχεσης
και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν με αυτό
επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της
επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη.
4. Πράξεις κατά παράβαση των αναστολών των παρ. 1 ως 3 είναι απολύτως άκυρες. Οι
αναστολές των παρ. 1 έως 3 δεν καταλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των ομαδικών
πιστωτών.

Άρθρο 101
Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές
1. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη
ασφάλεια επί αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας, ικανοποιούνται από τη ρευστοποίησή
του σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις, εκτός εάν ο παρών νόμος προβλέπει
διαφορετικά.
2. Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, μόνο σε
περίπτωση που το προνόμιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση τους.
3. Η αναστολή των ατομικών διώξεων του άρθρου 100 δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους
πιστωτές σχετικά με τα ανωτέρω υπέγγυα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, με την παρέλευση των οποίων η αναστολή
επεκτείνεται και στις ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών. Κατ’ εξαίρεση, αναστέλλονται οι
ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών στην περίπτωση που στην απόφαση του άρθρου 81
προβλέπεται η εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής και το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου έχει
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παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελεί μέρος του υπό εκποίηση περιουσιακού συνόλου. Στην
τελευταία περίπτωση, εφόσον η διαδικασία εκποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης ως
λειτουργικού συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής περατωθεί για τους
λόγους που προβλέπονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 158, σε περίπτωση κατάσχεσης από
ενέγγυο πιστωτή, η άρση της αναστολής σύμφωνα με την παρ. 3 ισχύει μέχρι την πώληση του
υπέγγυου στοιχείου μέσω πλειστηριασμού ή μέχρι την ανατροπή της κατάσχεσης.
4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθμίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των
συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, καθώς και το δικαίωμα είσπραξης
απαιτήσεων του οφειλέτη κατά τρίτων που έχουν ενεχυριαστεί ή εκχωρηθεί νόμιμα προ της
κηρύξεως της πτωχεύσεως.
Άρθρο 102
Οφειλέτες εις ολόκληρον
1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίωμα, εάν κηρυχθεί σε πτώχευση τουλάχιστον
ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε συνοφειλέτη και εγγυητή την πλήρη
ικανοποίηση της απαίτησής του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την πραγματική λήξη της. Σε
περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον συνοφειλέτη
ή εγγυητή, κατά περίπτωση, που θα είχε δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων.
2. Συνοφειλέτης και εγγυητής και μετά την πτώχευση συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι του
πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του
παρόντος βιβλίου.
3. Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής συμμετέχουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή
πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, με βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο μέλλον υπό την αίρεση
ικανοποίησης του πιστωτή από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 103
Λύση ισχύος συμβάσεων και εξαιρέσεις
1. Η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και
διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός
αν ο σύνδικος δηλώσει εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη πριν την παρέλευση
της προθεσμίας ότι επιθυμεί την άμεση λύση τους ή τη συνέχισή τους εφόσον εξυπηρετούν την
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ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης ή τη βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης στοιχείων
του ενεργητικού.
2. Ως προς τις συμβάσεις εργασίας, εντός της προθεσμίας αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεων
της παρ. 1, ο σύνδικος μπορεί να αιτηθεί τη συνέχιση μέσω κατάρτισης νέων συμβάσεων με τους
εργαζομένους με τους ίδιους όρους συμβάσεων που ίσχυαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Η
κατάρτιση νέων συμβάσεων εγκρίνεται από τον εισηγητή και τη συνέλευση πιστωτών. Ως προς
τις συμβάσεις εργασίας η λύση της σύμβασης της παρ. 1 ισοδυναμεί με καταγγελία ως προς την
υποχρέωση παροχής αποζημίωσης προς τον εργαζόμενο και εφαρμόζεται συμπληρωματικά
προς το παρόν άρθρο το άρθρο 109.
3. Κατ΄ εξαίρεση, εάν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του
συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, έχουν
εφαρμογή, αντί για τις παρ. 1 και 2, οι διατάξεις των άρθρων 104 έως και 108.

Άρθρο 104
Δικαίωμα επιλογής
1. Σε περίπτωση που κατά την παρ. 1 του άρθρου 103 ο σύνδικος επιλέξει τη συνέχιση εκκρεμών
συμβάσεων, αυτός έχει το δικαίωμα να εκπληρώσει τις συμβάσεις αυτές, υποκαθιστώντας την
ομάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση από τον
αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος καθίσταται ομαδικός πιστωτής.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κήρυξη της πτώχευσης, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται
να τάξει στον σύνδικο εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής. Εάν ο
σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος ή εάν
αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση
και να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποιούμενος ως πτωχευτικός
πιστωτής.

Άρθρο 105
Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
Ο σύνδικος συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης.
Οι συμβάσεις που καταρτίζει ο σύνδικος δημοσιεύονται αμελλητί. Με απόφασή της που
λαμβάνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση, η
συνέλευση των πιστωτών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Απαιτήσεις από συμβάσεις που
συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές, εφόσον παρέλθει η ανωτέρω
προθεσμία και η σύμβαση δεν καταγγελθεί.
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Άρθρο 106
Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται
1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά στο νόμο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να
πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα σε αυτές.
2. Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις
οποίες ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων επέρχεται
ή μπορεί να επέλθει από ειδική διάταξη νόμου.

Άρθρο 107
Δικαίωμα καταγγελίας
Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 171, τα οριζόμενα στο άρθρο 106 δεν θίγουν το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση.

Άρθρο 108
Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης
1. Ο σύνδικος δικαιούται να μεταβιβάσει σε τρίτο τη συμβατική σχέση, στην οποία
συμβαλλόμενο μέρος είναι ο οφειλέτης. Από το τίμημα εξοφλούνται τα πτωχευτικά πιστώματα.
Η σύμβαση μεταβιβάζεται ως σύνολο και ο αποκτών υπεισέρχεται στη θέση του οφειλέτη, ως
οιονεί καθολικός διάδοχος, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, πλην των πτωχευτικών
πιστωμάτων που βαρύνουν μόνον την πτωχευτική περιουσία. Η μεταβίβαση επιτρέπεται
ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που την αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν
συναινεί ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη.
2. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν συναινεί στη μεταβίβαση της παρ. 1, το
πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του συνδίκου, μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση υπό
τους όρους:
α) ότι ο σύνδικος επέλεξε τη συνέχιση της σύμβασης,
β) ότι ο τρίτος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις απορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις του
οφειλέτη και
γ) ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν βλάπτεται από τη μεταβίβαση.
3. Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη μεταβίβαση, ο τρίτος θεωρείται
υποκατασταθείς στα εκ της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του οφειλέτη.
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Άρθρο 109
Συμβάσεις εργασίας
1. Σε κάθε περίπτωση πτώχευσης, για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν
απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης.
2. Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν πριν την
κήρυξη της πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία απαίτησή τους, όπως
ιδίως αποζημίωση εκ του νόμου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μισθωτοί
ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών
διατάξεις του παρόντος.
3. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της
πτώχευσης, για τους μισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.

Άρθρο 110
Επιφύλαξη κυριότητας
1. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε πωλήσει κινητό πράγμα με επιφύλαξη
κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος και το είχε παραδώσει στον αγοραστή, η κήρυξη
της πτώχευσης δεν αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης ή υπαναχώρησης από αυτήν, ούτε
εμποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος, κατά τα συμφωνηθέντα.
2. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε αγοράσει κινητό πράγμα με επιφύλαξη
κυριότητας του πωλητή και είχε παραλάβει το πράγμα, η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει τα
δικαιώματα του πωλητή που απορρέουν από την επιφύλαξη κυριότητας. Ο πωλητής δικαιούται
να τάξει προθεσμία στον σύνδικο, προκειμένου να ασκήσει το κατά το άρθρο 104 δικαίωμα
επιλογής. Εάν ο σύνδικος αρνηθεί την εκπλήρωση, ο πωλητής έχει δικαίωμα αποχωρισμού του
πράγματος από την πτωχευτική περιουσία, χωρίς ανάγκη προηγούμενης υπαναχώρησης.

Άρθρο 111
Συμψηφισμός
1. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα του πιστωτή να προτείνει συμψηφισμό
ανταπαίτησής του προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του
συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Οι απαγορεύσεις συμψηφισμού,
όπου ισχύουν, εφαρμόζονται και στην πτώχευση.
2. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα, ρυθμίζεται όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
3. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από εντολές μεταβίβασης επί συστημάτων
διακανονισμού πληρωμών και διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και με βάση
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ρήτρες εκκαθαριστικού συμψηφισμού, στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής
ασφάλειας, γίνεται κατά τις ειδικές περί αυτών ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Άρθρο 112
Δικαίωμα αποχωρισμού
1. Όποιος επικαλείται εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε αντικείμενο που δεν ανήκει στον
οφειλέτη ή ο εκδοχέας στην περίπτωση όπου η απαίτηση από το τίμημα κινητών έχει εκχωρηθεί
πριν την πτώχευση, δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισμό του από την πτωχευτική περιουσία
και την παράδοση του σε αυτόν, με αίτησή του προς το σύνδικο. Η απόδοση από τον σύνδικο
γίνεται μόνο μετά από άδεια του εισηγητή. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η αξίωση προς
αποχωρισμό ασκείται κατά του συνδίκου με βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν ανάλογα με
τη φύση του αντικειμένου του οποίου ζητείται ο αποχωρισμός.
2. Εάν το αντικείμενο, του οποίου μπορούσε να ζητηθεί ο αποχωρισμός, κατά την παρ. 1, έχει
εκποιηθεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, χωρίς δικαίωμα, πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ή μετά
την κήρυξη της από τον σύνδικο, ο δικαιούχος σε αποχωρισμό μπορεί να απαιτήσει την
εκχώρηση της απαίτησης κατά του τρίτου στην αντιπαροχή, εάν αυτή ακόμα οφείλεται ή τον
αποχωρισμό της αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, εάν αυτή διατηρεί την ταυτότητά
της.
3. Εάν ο αποχωρισμός κατά τις παρ. 1 και 2 είναι αδύνατος, ο δικαιούχος συμμετέχει στην
πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής με βάση την αξία του αντικειμένου.
4. Επί καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας κινητού με διατήρηση της νομής από τον
οφειλέτη, ο πιστωτής, ως κύριος του πράγματος, δικαιούται σε αποχωρισμό του.

Άρθρο 113
Πτωχευτική διεκδίκηση
1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη της πτώχευσης παρέδωσε
εμπορεύματα στον οφειλέτη λόγω παρακαταθήκης προς πώληση ή για να πωληθούν για
λογαριασμό του, εφόσον αυτά, κατά την κήρυξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτωχευτική
περιουσία του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή εν μέρει.
2. Εάν τα εμπορεύματα της παρ. 1 έχουν πωληθεί και το τίμημα οφείλεται κατά την κήρυξη της
πτώχευσης, ο παραγγελέας - παρακαταθέτης διεκδικεί ευθέως αυτό στα χέρια του αγοραστή.
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3. Ο δικαιούχος διεκδικεί αξιόγραφα, τα οποία πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε αποστείλει
στον οφειλέτη για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για καθορισμένες πληρωμές, εφόσον αυτά
κατά την κήρυξη της πτώχευσης βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια.

Άρθρο 114
Διεκδίκηση πωλητή
1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει
εμπορεύματα στον οφειλέτη, τα οποία κατά την κήρυξη της πτώχευσης δεν έχουν ακόμα
περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του και εφόσον το
τίμημα οφείλεται εν όλω ή εν μέρει.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1, αν ο πωλητής κατέχει το πράγμα, έχει δικαίωμα επίσχεσης αυτού.

Άρθρο 115
Άσκηση της διεκδίκησης
1. Επί της αίτησης διεκδίκησης ο σύνδικος υποβάλλει σχετική πρόταση και αποφαίνεται με
αιτιολογημένη διάταξή του ο εισηγητής.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 114 ο σύνδικος δικαιούται να ασκήσει το κατά το άρθρο 104
δικαίωμα επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Άρθρο 116
Κανόνας
Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την παύση των
πληρωμών μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, ήτοι στην ύποπτη περίοδο, ή, στην περίπτωση του
άρθρου 117, εντός του προηγουμένου από την ύποπτη περίοδο εξαμήνου και μέχρι την κήρυξη
της πτώχευσης και είναι επιζήμιες για την ομάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή μπορούν να
ανακληθούν από τον σύνδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 117
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης
Λογίζονται ότι είναι επιζήμιες και ανακαλούνται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Δωρεές και χαριστικές γενικά δικαιοπραξίες, καθώς και αυτές στις οποίες η αντιπαροχή που
έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη δική του παροχή. Εξαιρούνται οι
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συνήθεις δωρεές που γίνονται για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους ηθικού
καθήκοντος, καθώς και πράξεις από ελευθεριότητα που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη σε
εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης και παροχές προς οικονομική ή επαγγελματική αποκατάσταση
των τέκνων του, εφόσον οι παροχές είναι ανάλογες προς την περιουσιακή του κατάσταση και
δεν επέφεραν ουσιώδη ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη.
β) Πληρωμές μη ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ) Πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών με άλλο τρόπο και όχι με μετρητά ή με τη συμφωνηθείσα
παροχή, εκτός από οικειοθελείς παραχωρήσεις ακινήτων προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα σε εξόφληση ή απομείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη.
δ) Με την επιφύλαξη του νομοθετικού διατάγματος της 17ης.7/13ης.8.1923, σύσταση
εμπράγματης ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή
παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την
εξασφάλιση των οποίων ο οφειλέτης δεν είχε αναλάβει αντίστοιχη υποχρέωση ή για την
εξασφάλιση νέων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη σε αντικατάσταση εκείνων
που προϋπήρχαν.

Άρθρο 118
Πράξεις δυνητικής ανάκλησης
1. Κάθε αμφοτεροβαρής πράξη του οφειλέτη ή πληρωμή από αυτόν ληξιπρόθεσμων χρεών του
που έγινε μετά την παύση των πληρωμών και πριν την κήρυξη της πτώχευσης, μπορεί να
ανακληθεί, εάν ο αντισυμβαλλόμενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε ή μπορούσε να
εκτιμήσει ότι η πράξη ήταν επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών.
2. Τεκμαίρεται η γνώση του αντισυμβαλλομένου, εάν κατά τη διενέργεια της πράξης ήταν
σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι
δεύτερου βαθμού ή πρόσωπο με το οποίο ο οφειλέτης συζούσε το τελευταίο έτος πριν τη
διενέργεια της πράξης. Επί αντισυμβαλλόμενου νομικού προσώπου το τεκμήριο της γνώσης
αφορά τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον κατά τη διενέργεια της πράξης είχαν την ιδιότητα του
ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή ή διαχειριστή του, ή ήταν πιστωτές ή αντισυμβαλλόμενοι οι
οποίοι διενέργησαν εμπορικές πράξεις και λοιπές συναλλαγές με οικονομικούς και άλλους
όρους που βρίσκονταν σε προφανή και ουσιώδη απόκλιση από τους τρέχοντες όρους
συναλλαγών κατά τη στιγμή διενέργειάς τους. Το τεκμήριο δεν ισχύει, εάν η ανακλητική αγωγή
εγερθεί μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη της πτώχευσης. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό
πρόσωπο, η γνώση του αντισυμβαλλομένου τεκμαίρεται για τα πρόσωπα που συνδέονται με τον
οφειλέτη σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
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Άρθρο 119
Δόλια βλάβη των πιστωτών
1. Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία πριν την κήρυξη της
πτώχευσης, με δόλο αυτού να ζημιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελήσει ορισμένους σε βάρος
άλλων, ανακαλούνται, εάν ο τρίτος με τον οποίο συμβλήθηκε, κατά τον χρόνο της διενέργειας
της πράξης γνώριζε το δόλο του οφειλέτη.
2. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα των πιστωτών να ασκήσουν παυλιανή αγωγή
κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα. Ο σύνδικος υποχρεούται να παρέχει σε κάθε
πιστωτή που υποβάλλει σχετικό αίτημα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές απαλλοτρίωσης
περιουσιακών στοιχείων, στις οποίες προέβη ο οφειλέτης κατά την τελευταία πενταετία πριν
από την κήρυξη της πτώχευσης.

Άρθρο 120
Εξαιρούμενες πράξεις
Δεν αποτελούν καταδολιευτικές πράξεις και δεν ανακαλούνται:
α) Συνηθισμένες πράξεις της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ή άλλης οικονομικής
δραστηριότητας του οφειλέτη που διενεργήθηκαν κάτω από κανονικές συνθήκες και μέσα στα
όρια των συνήθων συναλλαγών του, συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων αποδοχών
εργαζομένων.
β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόμος εξαιρεί από την εφαρμογή των ρυθμίσεων περί
ανάκλησης, ακυρότητας ή ακυρωσίας πράξεων που έγιναν την τελευταία διετία πριν από την
κήρυξη της πτώχευσης.
γ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυμβαλλόμενος κατέβαλε άμεσα ισοδύναμη
αντιπαροχή σε μετρητά.
δ) Συναλλαγές που ήταν εύλογες και άμεσα αναγκαίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας
εξυγίανσης, στις οποίες περιλαμβάνονται:
δα) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη διαπραγμάτευση, έγκριση ή επικύρωση συμφωνίας
εξυγίανσης· και
δβ) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη λήψη επαγγελματικής συμβουλής σε στενή σχέση
με την συμφωνία εξυγίανσης.
ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα με τη συμφωνία ή σε εκτέλεση συμφωνίας εξωδικαστικού
συμβιβασμού ή συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους Β’ του
Βιβλίου Πρώτου.
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Άρθρο 121
Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών
1. Το κύρος ή το ανακλητό εκκαθάρισης που συντελέστηκε ή της παροχής εξασφάλισης στο
πλαίσιο των συναλλαγών σε χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν στη σχετική χρηματιστηριακή αγορά.
2. Το κύρος ή το ανακλητό των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με βάση
τέτοιες συμφωνίες ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263).
3. Το κύρος ή το ανακλητό του συμψηφισμού, των πληρωμών ή συναλλαγών αυτών που
συμμετέχουν σε σύστημα πληρωμών ή διακανονισμού ή σε χρηματαγορά ρυθμίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν για τις σχετικές συναλλαγές.

Άρθρο 122
Πληρωμή χρηματογράφων
Επί πληρωμής χρηματογράφων από τον οφειλέτη μέσα στην ύποπτη περίοδο, η ανακλητική
αξίωση μπορεί να στραφεί μόνον κατά του εκδότη συναλλαγματικής και του πρώτου
οπισθογράφου γραμματίου σε διαταγή και επιταγής και μόνον εφόσον αυτοί γνώριζαν ότι κατά
τον χρόνο έκδοσης ή οπισθογράφησης αντίστοιχα του χρηματογράφου, ο πληρωτής επί
συναλλαγματικής ή ο εκδότης επί γραμματίου σε διαταγή και επιταγής είχε παύσει τις πληρωμές
του.

Άρθρο 123
Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση
1. Οι πράξεις που έγιναν στην ύποπτη περίοδο ανακαλούνται με απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου.
2. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. Μπορεί να την ασκήσει και πιστωτής, εφόσον είχε
ζητήσει εγγράφως από τον σύνδικο την άσκησή της για συγκεκριμένη πράξη και για
συγκεκριμένο νόμιμο λόγο και ο σύνδικος δεν την άσκησε μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη
της αίτησης του πιστωτή.
3. Η ανακλητική αγωγή στρέφεται κατά εκείνου ή εκείνων που είχαν λάβει μέρος στην υπό
ανάκληση πράξη, καθώς και κατά των κληρονόμων ή άλλων καθολικών διαδόχων τους ή του
κακόπιστου ειδικού διαδόχου.
4. Η ανάκληση δεν εμποδίζεται εκ του λόγου ότι για την υπό ανάκληση πράξη έχει εκδοθεί τίτλος
εκτελεστός ή το εξ αυτής δικαίωμα αποκτήθηκε μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.
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Άρθρο 124
Συνέπειες της απόφασης
1. Όποιος με ανακαλούμενη πράξη απέκτησε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, υποχρεούται
να το επαναμεταβιβάσει στην πτωχευτική περιουσία. Εάν η αυτούσια επαναμεταβίβαση δεν
είναι δυνατή, η υποχρέωση ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού
(άρθρα 904 επ. Αστικού Κώδικα), εφαρμοζόμενες αναλόγως και αφού ληφθούν υπόψη οι
πραγματικές χρηματικές καταβολές που έγιναν κατά την υλοποίηση της ανακαλούμενης πράξης.
2. Ο λήπτης δωρεάς υποχρεούται να επιστρέψει μόνο τον πλουτισμό, εκτός εάν γνώριζε ή κατά
τις περιστάσεις μπορούσε να γνωρίζει ότι με τη χαριστική παροχή επέρχεται ζημία της ομάδας
των πιστωτών.
3. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτός που συμβλήθηκε με τον οφειλέτη ενήργησε
κακόπιστα, μπορεί να τον υποχρεώσει σε αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από την
πράξη στην ομάδα των πιστωτών.

Άρθρο 125
Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου
1. Εάν με την ανακαλούμενη παροχή είχε εξοφληθεί απαίτηση, με την επαναμεταβίβασή της η
απαίτηση επανέρχεται σε ισχύ.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης αμφοτεροβαρούς πράξης, ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον
επιστρέφει την παροχή, έχει αξίωση στην αντιπαροχή του ως ομαδικός πιστωτής, εάν η
αντιπαροχή εξακολουθεί να διατηρεί την ταυτότητα της στην πτωχευτική περιουσία ή η
τελευταία αυξήθηκε κατά την αξία της αντιπαροχής, άλλως ικανοποιείται ως πτωχευτικός
πιστωτής.

Άρθρο 126
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης
Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται με την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημέρα που ο
σύνδικος ή ο πιστωτής, κατά περίπτωση, έλαβε γνώση της πράξης και σε κάθε περίπτωση μετά
παρέλευση δύο (2) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 127
Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών
1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση πτώχευσης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 79, τα υπαίτια για την καθυστέρηση μέλη του οργάνου διοίκησης του οφειλέτη που
έχει την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης πτώχευσης για λογαριασμό του νομικού προσώπου
ευθύνονται εις ολόκληρον για την αποκατάσταση της ζημίας των εταιρικών πιστωτών:
α. από τη μείωση του πτωχευτικού μερίσματος που επήλθε λόγω της καθυστέρησης, και
β. των οποίων οι απαιτήσεις δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ της τριακοστής πρώτης
ημέρας μετά την παύση πληρωμών και της επομένης της υποβολής αίτησης πτώχευσης.
2. Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του
οργάνου διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση. Οι σχετικές
απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται μόνον από τον σύνδικο.
3. Δεν υφίσταται η ευθύνη των παρ. 1 και 2, εφόσον η καθυστέρηση υποβολής της αίτησης
οφείλεται σε απόπειρα αποφυγής της αφερεγγυότητας μέσω διαπραγματεύσεων για την
επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης του οφειλέτη ή συμφωνίας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών,
των μετόχων ή εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
4. Αν η παύση πληρωμών της ανώνυμης εταιρείας προκλήθηκε από δόλο ή βαρεία αμέλεια των
μελών του οργάνου διοίκησης, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται εις ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι
των εταιρικών πιστωτών για τη ζημία που τους προκλήθηκε. Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός
που άσκησε την επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης, ώστε να προβούν σε
πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εταιρείας σε παύση
πληρωμών.
5. Οι αξιώσεις των παρ. 1, 2 και 4 υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που γεννήθηκε η
αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου,
σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλο
νομικό πρόσωπο, σε σχέση με το οποίο ο νόμος δεν προβλέπει από κοινού και εις ολόκληρον
ευθύνη των εταίρων για το σύνολο των εταιρικών χρεών, όπως ενδεικτικά στην εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και τη ναυτική εταιρεία.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 128
Τα όργανα της πτώχευσης
Τα όργανα της πτώχευσης είναι: το πτωχευτικό δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος και η
συνέλευση των πιστωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 129
Αρμοδιότητα
Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα στην πτωχευτική διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 78. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών της
πτώχευσης. Έχει αρμοδιότητα να δικάζει τις διαφορές που ειδικά ορίζονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 130
Διαδικασία
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σε αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας). Οι
πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιόν του ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά
χωρίς τήρηση προδικασίας. Οι κύριες παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές
δικόγραφο και με ποινή απαραδέκτου το αργότερο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την
δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικώς με την αίτηση και τις τυχόν ασκηθείσες πρόσθετες
παρεμβάσεις. Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε διαφορετική δικάσιμο,
δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού
δικαστηρίου προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών και η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10)
ημερών.
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Άρθρο 131
Ανακοπή, έφεση και αναίρεση
1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου
υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας, έφεση και αναίρεση μόνο για τους λόγους του άρθρου 559
αριθ. 1,4, 14, 16, 17 και 19 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας ή έφεση ή αναίρεση οι αποφάσεις του δικαστηρίου
περί διορισμού ή αντικατάστασης του εισηγητή ή του συνδίκου και περί χορήγησης βοηθημάτων
προς τον οφειλέτη ή την οικογένειά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Άρθρο 132
Ορισμός εισηγητή
Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση. Για τον ορισμό
των εισηγητών των πτωχεύσεων βαρύνουσα σημασία έχουν ιδίως η προηγούμενη εμπειρία σε
πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.

Άρθρο 133
Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης
1. Ο εισηγητής υποβάλλει εισήγηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ως προς την αποδοχή ή μη
της αίτησης μετά τη συζήτηση της υπόθεσης.
2. Ο εισηγητής οφείλει αμέσως μετά την κήρυξη της πτώχευσης να ενημερώσει τον σύνδικο περί
του διορισμού του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης και
να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας.
3. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την
αντικατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 139. Παρέχει στον σύνδικο την άδεια εμπορίας ή
εκποίησης εμπορευμάτων και εν γένει κινητών και ακινήτων της πτώχευσης, όπου προβλέπεται
στον παρόντα νόμο.
4. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρμοδιότητες που ειδικά ορίζονται στον παρόντα
νόμο, αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με τον παρόντα νόμο, έστω και αν ειδικά δεν
προβλέπονται σε αυτόν.
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Άρθρο 134
Διατάξεις του εισηγητή
1. Ο εισηγητής με αιτιολογημένη διάταξή του αποφαίνεται επί των ζητημάτων που αναφέρονται
στον παρόντα νόμο και παρέχει τις προβλεπόμενες άδειες.
2. Στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο, όποιος έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά των διατάξεων του
εισηγητή της παρ. 1. Η προσφυγή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο,
ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της διάταξης. Η προσφυγή στο πτωχευτικό
δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση των διατάξεων του εισηγητή, μπορεί όμως ο πρόεδρος
του πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, να διατάξει την αναστολή
εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 682 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 135
Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή
1. Ο εισηγητής μπορεί να εξετάσει ανωμοτί τον οφειλέτη και ενόρκως τους αντιπροσώπους και
υπαλλήλους του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. Αντίγραφα των
καταθέσεων διαβιβάζει ο εισηγητής και προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν συντρέχει περίπτωση
ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου.
2. Ειδικότερα, ο εισηγητής μπορεί να αναθέτει σε ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ή σε άλλα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης τη
διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, όπως έλεγχο και σύνταξη σχετικής έκθεσης ή
λήψη αντιγράφων από τα φορολογικά και λοιπά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, ο οποίος έχει
κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, με σκοπό τη διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής
κατάστασης και της περιουσίας του τελευταίου.

Άρθρο 136
Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη
1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή και να
παρουσιάσει και παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την πτωχευτική
διαδικασία και εφόσον είχε νομίμως ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την
ημέρα εμφάνισης, ο εισηγητής επιβάλλει σε αυτόν ποινή τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο
χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας
Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Μετά τη
δεύτερη, χωρίς αποτέλεσμα, ειδοποίηση εμφάνισης του οφειλέτη, ο εισηγητής μπορεί να προβεί
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στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτού για απείθεια κατά τη διάταξη του άρθρου 169 του Ποινικού
Κώδικα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
2. Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα, προς εξασφάλιση της
παρουσίας του οφειλέτη και σύμπραξης του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής του, ενεργών κατά το άρθρο 231 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
3. Εφόσον τρίτα πρόσωπα έχουν αντίγραφα ή πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, καλούνται από τον
εισηγητή να τα παραδώσουν και, σε περίπτωση που αρνούνται να το πράξουν, ο εισηγητής
μπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτών στον αρμόδιο εισαγγελέα
πλημμελειοδικών για υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΔΙΚΟΣ
Άρθρο 137
Ποιος διορίζεται σύνδικος
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την απόφαση του άρθρου 81, ορίζει ως σύνδικο πρόσωπο το
οποίο διαθέτει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το Τέταρτο Βιβλίο. Σύνδικος
διορίζεται ο προτεινόμενος από τον αιτούντα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής
υποβολής αίτησης πτώχευσης χωρίς την πρόταση συνδίκου, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4
του άρθρου 79. Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που προτείνει
άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Αν υποβληθούν περισσότερες τέτοιες
παρεμβάσεις, διορίζεται το πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύουν
το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αν ο αιτών είναι πιστωτής και ασκήσει
παρέμβαση πιστωτής που αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη
προτείνοντας άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Στις περιπτώσεις των
τελευταίων δύο εδαφίων, το δικαστήριο δύναται να αποκλίνει από την πρόταση των πιστωτών
που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, εφόσον κρίνει ότι
ο προτεινόμενος σύνδικος δεν είναι κατάλληλος, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2, ή εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα κατά την παρ. 3.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή του συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον
εισηγητή, κατά περίπτωση, γίνεται κατά την κρίση του, αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις που
ισχύουν για τον διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα στοιχεία ως προς την εμπειρία του τελευταίου
και του πιστοποιημένου προσώπου που προτείνεται να απασχοληθεί στην συγκεκριμένη
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υπόθεση και τυχόν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος του ή σε βάρος του πιστοποιημένου
προσώπου.
3. Ως σύνδικος δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο ως προς το οποίο υφίσταται κώλυμα σύμφωνα
με το άρθρο 238.
4. Ο σύνδικος ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία
στον διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 138
Αντικατάσταση συνδίκου
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά το σύνδικο στις εξής περιπτώσεις:
α) Ύστερα από έγγραφη δήλωση του συνδίκου προς τον εισηγητή περί ύπαρξης κωλύματος του
άρθρου 238 ή ύστερα από έγγραφη δήλωση παραίτησής του για σπουδαίο λόγο, η οποία επίσης
υποβάλλεται στον εισηγητή. Ο εισηγητής εισηγείται προς το δικαστήριο για το εάν η παραίτηση
είναι καταχρηστική σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
β) Εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο σύνδικος παραιτείται παρά την αποδοχή του
διορισμού του χωρίς σπουδαίο λόγο ή αν παραιτείται καταχρηστικά κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 80, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί εκ νέου σύνδικος για τα
επόμενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό γνωστοποιείται με επιμέλεια της γραμματείας του
πτωχευτικού δικαστηρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, προκειμένου να
καταχωρισθεί στο Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 236.
γ) Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε
σοβαρή παράβαση του συνδίκου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή μη εκπλήρωση
αυτών. Η αίτηση υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου υπόκειται
μόνον σε έφεση. Σπουδαίο λόγο αποτελεί η τέλεση από τον σύνδικο πειθαρχικής παράβασης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 243.
2. Πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη, εξαιρουμένων των απαιτήσεων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη προσώπων
κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), μπορούν να ζητήσουν τη
σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση του συνδίκου. Στην αίτηση
περιλαμβάνονται οι λόγοι αντικατάστασης του συνδίκου. Ο σύνδικος οφείλει να συγκαλέσει τη
συνέλευση των πιστωτών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της
αίτησης. Εφόσον αποφασιστεί από τη συνέλευση η αντικατάσταση του συνδίκου και προταθεί
αντικαταστάτης, ο τελευταίος διορίζεται σύνδικος με πράξη του εισηγητή εφόσον δεν
προκύπτουν ως προς τον διορισμό του τα κωλύματα του άρθρου 238.
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Άρθρο 139
Συντηρητικά μέτρα
1. Ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει αμέσως τις υποθήκες και προσημειώσεις για τις
οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητεί από το πτωχευτικό
δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας.
2. Ο σύνδικος εγγράφει ατελώς, υπέρ της ομάδας των πιστωτών, υποθήκες επί όλων των
ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας με τίτλο την περίληψη της απόφασης που κήρυξε την
πτώχευση και τον διόρισε που συνοδεύεται από έκθεσή του, όπου περιγράφονται τα ακίνητα
επί των οποίων ζητεί την εγγραφή και αναφέρει το κατά την κρίση του εικαζόμενο συνολικό
ύψος των προς ασφάλεια πιστώσεων.

Άρθρο 140
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.
1. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση
και να παραδοθούν σε αυτόν, όσα πράγματα υπόκεινται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας
τους. Τα πράγματα αυτά απογράφονται και εκτιμώνται αμέσως από τον σύνδικο, ο οποίος
υπογράφει την έκθεση.
2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και τηλεφωνικώς, περί του αιτήματος
αυτού του συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του
εισηγητή εντός της επόμενης ημέρας από την ειδοποίηση του.
3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος και χρόνος της εκποίησης των πραγμάτων
γνωστοποιείται με δημοσιοποίηση.

Άρθρο 141
Αποσφράγιση – απογραφή
1. Ο σύνδικος μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τον διορισμό του και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
σφράγιση, ζητεί από τον εισηγητή την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προβαίνει
στην απογραφή της. Ο οφειλέτης καλείται πριν δυο (2) ημέρες, να παρευρίσκεται κατά την
αποσφράγιση και απογραφή. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, στη θέση αυτού καλούνται οι
κληρονόμοι του.
2. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο. Ο σύνδικος μπορεί να προσλάβει βοηθό της εκλογής
του για τη σύνταξη της απογραφής και την εκτίμηση των πραγμάτων. Για την απογραφή και την
εκτίμηση των πραγμάτων συντάσσεται από τον σύνδικο έκθεση απογραφής του συνόλου του
ενεργητικού του οφειλέτη. Η έκθεση δημοσιοποιείται αμελλητί με ευθύνη του συνδίκου.
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3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα, τα χρεόγραφα, τα
εμπορεύματα, τα χρήματα και όλα τα πράγματα γενικά της πτώχευσης παραδίδονται στον
σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση επί του εγγράφου της εκθέσεως απογραφής, αν ήδη
δεν έχουν παραδοθεί σε αυτόν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 87.

Άρθρο 142
Ενημέρωση εισηγητή
Ο σύνδικος, με βάση τα στοιχεία της απογραφής και όσα άλλα έχει στη διάθεση του, υποβάλλει
προς τον εισηγητή το συντομότερο ειδική αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής
περιουσίας.

Άρθρο 143
Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη
Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοιοτυπιών και μηνυμάτων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του
έχουν σχέση με την πτώχευση. Ο σύνδικος παραδίδει προς τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ.
είναι άσχετες με την πτώχευση και είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να τηρεί εχεμύθεια,
διαφορετικά τιμωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 144
Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρημάτων
1. Ο σύνδικος επιμελείται για την είσπραξη των απαιτήσεων της πτώχευσης. Ανοίγει ειδικό
έντοκο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα στο όνομα του
τελούντος σε πτώχευση οφειλέτη και στον οποίο λογαριασμό γίνεται ρητή και εμφανής
αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, όπου καταθέτει τα χρήματα που
υπήρχαν στο ταμείο ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό του οφειλέτη ή προέκυψαν από
χρηματοδότηση της παρ. 2 ή εισπράχθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Τα στοιχεία της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού τηρούνται στην διάθεση του εισηγητή και
των πιστωτών.
2. Για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών και εξόδων της πτώχευσης και εφόσον
προηγουμένως λάβει σχετική έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών, ο σύνδικος δύναται να
λάβει χρηματοδότηση που αποτελεί ομαδικό πίστωμα.
3. Η κατάθεση χρηματικού ποσού της πτώχευσης από τον σύνδικο σε ατομικό του λογαριασμό
ή σε λογαριασμό τρίτου, συνιστά υπεξαίρεση (άρθρα 375, 377 ΠΚ).
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4. Ο ειδικός λογαριασμός κινείται από τον σύνδικο αποκλειστικά για τις δαπάνες των εργασιών
της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές, σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από άδεια του
εισηγητή. Επί του πίνακα διανομής του άρθρου 167, που κηρύχθηκε εκτελεστός, ο εισηγητής
μπορεί να ορίσει ότι τα χρήματα θα αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους.

Άρθρο 145
Συμβιβασμός επί απαιτήσεων
1. Ο σύνδικος μπορεί να συνάψει συμβιβασμό, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα (άρθρο
871), για κάθε αξίωση ενοχική ή εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι
έναντι του οφειλέτη. Για τον συμβιβασμό συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του συνδίκου και του
άλλου μέρους με πρακτικό ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύσεων και υποβάλλεται αμέσως
προς επικύρωση στον εισηγητή. Η επικύρωση του πρακτικού έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.
Εφόσον επικυρωθεί, η συμφωνία δημοσιοποιείται.
2. Ο οφειλέτης προσκαλείται να λάβει γνώση της συμφωνίας της παρ. 1 και δικαιούται να
προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός τριών (3) ημερών.

Άρθρο 146
Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται
ειδικές γνώσεις τεχνικής, οικονομικής, νομικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποίες δεν
διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, με
οποιαδήποτε συμβατική σχέση (όπως εργασίας ή έργου), τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση
του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αμοιβή θα καθοριστεί, κατ` εύλογη
κρίση, από τον εισηγητή με αιτιολογημένη διάταξή του.

Άρθρο 147
Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός
1. Ο σύνδικος εξετάζει τα εμπορικά βιβλία και λοιπά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον τηρούνται,
και προσκαλεί αυτόν να αναγνωρίσει το περιεχόμενο τους, να βεβαιώσει την κατάστασή τους,
να δώσει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία και να παρίσταται κατά το κλείσιμο των βιβλίων.
Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, καλούνται οι κληρονόμοι. Όλοι οι ανωτέρω μπορούν να
εκπροσωπηθούν από αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο.
2. Σε κάθε περίπτωση, αν ο σύνδικος θεωρεί αναγκαία τη σύμπραξη του οφειλέτη και εκείνος
αρνείται να την παράσχει, ο σύνδικος πρέπει να απευθυνθεί στον εισηγητή και να του ζητήσει
τη λήψη μέτρων κατά του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 136.
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3. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισμό, ο σύνδικος τον καλεί να καταθέσει, ορίζοντας
σχετική προθεσμία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, ο σύνδικος συντάσσει ειδική λογιστική
κατάσταση, με βάση τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη και κάθε άλλη σχετική
πληροφορία που συνέλεξε. Αν ο οφειλέτης καταθέσει ισολογισμό μεταγενέστερα, ο σύνδικος
διορθώνει τη λογιστική κατάσταση με βάση τα νέα στοιχεία.
4. Ο σύνδικος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που αποτυπώνονται στην ειδική
λογιστική κατάσταση που συντάσσει σύμφωνα με την παρ. 3.

Άρθρο 148
Υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι κατά τη χρονική περίοδο που προηγήθηκε της κήρυξης της
πτώχευσης του οφειλέτη έχουν λάβει χώρα παράνομες πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες σε
βάρος του τελευταίου (οφειλέτη), οι οποίες επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του
κατάσταση, με την άδεια του Εισηγητή, ο σύνδικος νομιμοποιείται να υποβάλλει έγκληση κατά
των υπευθύνων προσώπων, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας,
ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Άρθρο 149
Αντιμισθία του συνδίκου
1. Η αντιμισθία του συνδίκου ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 241, ενώ επιτρέπεται και αμοιβή βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 241.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή με τους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 241, επιτρέπεται η υποβολή από τον σύνδικο προς τη συνέλευση των πιστωτών
πρότασης παροχής πρόσθετης αμοιβής, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτώνται από την
επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή
ρευστοποίησης και τον χρόνο περάτωσής τους. Ο χρόνος καταβολής τυχόν πρόσθετης αμοιβής
(που μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά) προβλέπεται στη σχετική απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών. Ο εισηγητής επικυρώνει τη συμφωνία για την παροχή πρόσθετης
αμοιβής εφόσον διαπιστώσει ότι η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ελήφθη σύμφωνα
με το άρθρο 151.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Άρθρο 150
Σύγκληση της συνέλευσης
1. Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης,
ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των οποίων
οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση.
2. Συγκαλείται από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα νόμο. Περίληψη της
διάταξης του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο,
καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, δημοσιοποιείται πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της
σύγκλησης. Τη σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής ορίζοντας
και τα προς απόφαση θέματα, οπότε συγκαλείται αμελλητί από τον εισηγητή.
3. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να υποβληθεί προς τον σύνδικο αίτημα για παροχή
πληροφοριών ή στοιχείων σχετικών με την εξέλιξη της πτώχευσης, τα οποία κατέχει ή έχει
αποκτήσει ο σύνδικος από τον οφειλέτη σύμφωνα με τον νόμο. Ο σύνδικος παρέχει τα
αιτούμενα στοιχεία ή πληροφορίες εκτός από την περίπτωση και στον βαθμό που η διάθεσή
τους απαγορεύεται από διάταξη νόμου.

Άρθρο 151
Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία
1. Μέχρι την επαλήθευση των πιστώσεων, η συνέλευση αποτελείται από τους πιστωτές οι οποίοι
περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη του τελευταίου
δημοσιευμένου ισολογισμού ή της καταστάσεως πιστωτών στην οποία βασίστηκε η απόφαση
για την κήρυξη της πτωχεύσεως και η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση για την κήρυξη του
οφειλέτη σε πτώχευση. Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συνέλευση μετέχουν οι
πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν δεκτές, έστω και προσωρινά σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 156.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, απαρτία υπάρχει, αν μετέχουν στη
συνέλευση πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται με όσους,
ανεξάρτητα από ύψος των απαιτήσεών τους, ευρεθούν παρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα νόμο.
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3. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των απαιτήσεων που
εκπροσωπούνται σε αυτή.
4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επικουρείται από τον γραμματέα των
πτωχεύσεων, ο οποίος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύνδικος, ο οποίος
καλείται νομίμως. Κατά τον ίδιο τρόπο καλείται και ο οφειλέτης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 152
Πρόσκληση για αναγγελία
1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του
ύψους των απαιτήσεών τους, με κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση του.
2. Ο σύνδικος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής
διαμονής, κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της πτώχευσης και τους καλεί να αναγγείλουν την
απαίτησή τους και να καταχωρήσουν τα έγγραφα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και
τις προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεών
τους, και επισημαίνει τις συνέπειες από την παράλειψη ή το εκπρόθεσμο της αναγγελίας της
κατάθεσης των εγγράφων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων, και να δημοσιεύσει τα ανωτέρω.

Άρθρο 153
Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή
1. Η αναγγελία απαίτησης πιστωτή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσιοποίηση της
κήρυξης της πτώχευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δημοσίου αναγγέλλονται χωρίς τον
χρονικό περιορισμό του προηγουμένου εδαφίου, το αργότερο μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου
πίνακα διανομής, δεν υπόκεινται στην διαδικασία επαλήθευσης του άρθρου 155 και
συμμετέχουν μόνο σε διανομές που δεν έχουν διαταχθεί μέχρι την αναγγελία τους. Η προθεσμία
αναγγελίας αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.
2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πιστωτή, του οποίου η απαίτηση είναι
εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν επιφέρει απώλεια της
εμπράγματης αγωγής.
3. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτησή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ώστε να
μετάσχουν στην επαλήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζητήσουν την
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επαλήθευσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου
130.
4. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την
τελευταία διανομή, σε καμία δε περίπτωση πέραν των έξι (6) μηνών από το πέρας της
προθεσμίας αναγγελίας. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανομές που έχουν ήδη
διαταχθεί. Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του
δικαστηρίου, ο ανακόπτων μετέχει σε αυτές για ορισμένο ποσό που προσδιορίζεται προσωρινά
από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά φυλάσσεται
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής σε διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.

Άρθρο 154
Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας
1. Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησής του, τον χρόνο γέννησής της, το
ύψος της, καθώς και το αν η απαίτησή του έχει ή όχι προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη
ασφάλεια και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας
ή ειδικού προνομίου ή αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει αντίκλητο,
στην περιφέρεια του πτωχευτικού δικαστηρίου.
3. Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαμονή, την κατοικία ή την έδρα του στην αλλοδαπή και
αναγγέλλει την απαίτησή του σε κύρια ή δευτερεύουσα διαδικασία, που κηρύσσεται στην
Ελλάδα, υποχρεούται να προσκομίσει επικυρωμένη μετάφραση της αναγγελίας του στην
ελληνική γλώσσα. Η επικύρωση γίνεται και από δικηγόρο. Με την έκφραση «κύρια διαδικασία»
νοείται κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί
διαδικασιών αφερεγγυότητας ή κύρια διαδικασία κατά την έννοια του ν. 3858/2010 (Α΄ 102),
ενώ με την έκφραση «δευτερεύουσα διαδικασία» νοείται δευτερεύουσα διαδικασία
αφερεγγυότητας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί διαδικασιών
αφερεγγυότητας ή μη κύρια διαδικασία κατά την έννοια του ν. 3858/2010 (Α΄ 102).
4. Ο πιστωτής της παρ. 3 δεν υποχρεούται σε αναγγελία, αν ο σύνδικος κύριας ή δευτερεύουσας
πτώχευσης άλλου κράτους έχει ήδη αναγγείλει αυτόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Άρθρο 155
Πώς γίνεται η επαλήθευση
1. Ο σύνδικος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας επαληθεύει τις απαιτήσεις που
έχουν αναγγελθεί. Η επαλήθευση των απαιτήσεων πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη
λήξη της προθεσμίας αναγγελίας.
2. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο με αντιπαραβολή των
εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. Ο εισηγητής μπορεί
πάντοτε, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει την προσκόμιση των
βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς αποσπάσματος αυτών ως αποδεικτικού μέσου.

Άρθρο 156
Δημοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων
1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας απαιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα
των επαληθευθεισών απαιτήσεων, τον οποίο δημοσιεύει ως πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων.
2. Στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων αναφέρονται η ταυτότητα των πιστωτών, το είδος της
απαίτησης, το ύψος της, καθώς και αν έχει προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια,
σύντομη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, και τυχόν μεταβολές που
επιφέρουν αποφάσεις επί ανακοπών της παρ. 3 του άρθρου 153 και της παρ. 1 του άρθρου 168.
3. Ο σύνδικος συμπληρώνει στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων τη συνολική ικανοποίηση
κάθε απαίτησης, μετά από κάθε προσωρινή διανομή.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 157
Ρευστοποίηση του ενεργητικού και διανομή στους πιστωτές
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του
ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης του παθητικού
του οφειλέτη, σύμφωνα με το Μέρος Τέταρτο, ο σύνδικος προβαίνει στη διανομή του προϊόντος
της ρευστοποίησης του ενεργητικού στους πιστωτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ
Άρθρο 158
Απογραφή – Διάθεση του ενεργητικού
1. Η διαδικασία του παρόντος ακολουθείται, εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο, με την
απόφαση του άρθρου 81, αποφάσισε την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής.
2. Ο σύνδικος, με την εγκατάστασή του στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί
απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 141, και εν συνεχεία καταρτίζει
με βάση την απογραφή υπόμνημα προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων
της επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού
της.
3. Ο σύνδικος, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει
δαπάνες και έξοδα της εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών του, μπορεί να
λάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκποίησης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή
υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν ομαδικό πίστωμα.
4. Ο σύνδικος διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης το
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συντομότερο δυνατόν από την εγκατάσταση του. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός μπορεί να αφορά
και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των
μελλοντικών απαιτήσεων, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα εκποιούμενα
λειτουργικά σύνολα. Η μεταβίβαση λειτουργικού συνόλου περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των
εκκρεμών συμβατικών σχέσεων που το αφορούν, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 108.
Εφόσον μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι βεβαρυμμένα ή κατασχεμένα ή υπόκεινται σε δέσμευση
οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων,
μεταβιβάζονται ελεύθερα βαρών και πάσης φύσης δεσμεύσεων. Για την επιλογή, ως προς την
εκποίηση του ενεργητικού, ενός ή περισσότερων κλάδων ή και επιμέρους περιουσιακών
στοιχείων, ο σύνδικος λαμβάνει την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και ευθύνεται μόνο
για δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Για την εκποίηση του ενεργητικού ως σύνολο ή ως μέρη, ο σύνδικος απευθύνεται σε
συμβολαιογράφο και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, με την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιμή
πρώτης προσφοράς. Ο σύνδικος μπορεί να δημοσιοποιήσει και με άλλον πρόσφορο τρόπο την
διενέργεια των διαγωνισμών, για να εξασφαλίσει τη δέουσα δημοσιότητα.
6. Στην πρόσκληση ορίζεται η ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η οποία απέχει
είκοσι (20) κατ’ ελάχιστον έως σαράντα (40) κατά το μέγιστο εργάσιμες ημέρες από τη
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Στον συμβολαιογράφο κατατίθενται και οι λοιποί όροι του
σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων περιέχεται η δέσμευση ότι με την
υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος,
συμπεριλαμβανομένου και του κειμένου της σύμβασης μεταβίβασης για τη σκοπούμενη
δικαιοπραξία.
7. Ο σύνδικος μπορεί να διαθέτει προς τους ενδιαφερομένους πληροφορίες ως προς τα
διατιθέμενα περιουσιακά στοιχεία, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις εκκρεμείς συμβάσεις
και τα εργασιακά θέματα και τις σχέσεις του οφειλέτη που αφορούν το διατιθέμενο λειτουργικό
σύνολο, καθώς και πρόσβαση στους ενδιαφερομένους αγοραστές στα στοιχεία της εταιρείας. Η
παροχή σύμμετρης πληροφορήσεως προς όλους τους ενδιαφερομένους γίνεται με ευθύνη του
συνδίκου.
8. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας, σύμφωνα με τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η
έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.
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Άρθρο 159
Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής
1. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό συνέρχεται αμελλητί, έπειτα από
πρόσκληση του συνδίκου, η συνέλευση των πιστωτών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη
συναλλαγή. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να εγκρίνει τη συναλλαγή, υπό τον όρο
βελτίωσης της προσφοράς ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, οπότε ο πλειοδότης
υποχρεούται να υποβάλλει τη νέα βελτιωμένη προσφορά εντός δέκα (10) ημερών από την
πρόσκληση του συνδίκου. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης ή υποβολής βελτιωμένης
προσφοράς με το τίμημα που αποφασίστηκε από τη συνέλευση των πιστωτών, ο σύνδικος
μεταβιβάζει το εκπλειστηριαζόμενο λειτουργικό σύνολο στον πλειοδότη, σύμφωνα με τους
όρους της εγκριτικής απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών. Σε περίπτωση μη λήψης
εγκρίσεως της συναλλαγής, επέρχονται οι συνέπειες των επομένων παραγράφων, κατά
περίπτωση.
2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα λειτουργικά σύνολα και
τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία ή οι κατατεθείσες προσφορές δεν έγιναν δεκτές στο
σύνολό τους, η διαδικασία εκποίησης του παρόντος λήγει και ο σύνδικος προχωρά σε εκποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου Γ΄ του
παρόντος Μέρους, εκτός αν η συνέλευση των πιστωτών αποφασίσει τη διενέργεια νέου
διαγωνισμού εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 161.
3. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε ή δεν έγινε δεκτή προσφορά για ορισμένα μόνο από τα
λειτουργικά σύνολα ή τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, ο σύνδικος δεν διενεργεί νέο
διαγωνισμό ως προς αυτά και περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν και
έγιναν δεκτές προσφορές, εφαρμόζοντας αναλογικά την διαδικασία του άρθρου 160, εκτός αν η
συνέλευση των πιστωτών αποφασίσει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού εντός της προθεσμίας
της παρ. 1 του άρθρου 161. Τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία δεν κατατέθηκε ή δεν έγινε
δεκτή προσφορά, εκποιούνται με τη διαδικασία του του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 160
Μεταβίβαση του ενεργητικού
1. Μετά τη λήψη της απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών της παρ. 1 του άρθρου 161 ο
σύνδικος απευθύνει εγγράφως προς τον αγοραστή ή τους αγοραστές σχετική πρόσκληση για
υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης που περιλήφθηκε στην πρόσκληση και καταβολή του
τιμήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η παραπάνω σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης
κατακύρωσης των άρθρου 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
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2. Η πώληση γίνεται αντί συνολικού τιμήματος. Αν όμως υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα ή
άλλα προνόμια επί ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων ειδικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, πρέπει να καθορίζεται στο συμβόλαιο ποιο ποσό από το συνολικό τίμημα
αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.
3. Εφόσον το τίμημα καταβληθεί εμπροθέσμως, ο σύνδικος συντάσσει αμελλητί πράξη
εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης
έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων ως
προς αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης
ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον
υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό γραφείο κατά τα οριζόμενα για την πράξη μεταγραφής
ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών. Αντιστοίχως, η πράξη εξόφλησης
έχει ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στον υπεύθυνο για την
τήρηση του δημοσίου βιβλίου ενεχύρων κινητών, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων
βαρών επί του μεταβιβαζομένου κινητού.

Άρθρο 161
Περάτωση διαδικασίας εκποίησης του συνόλου ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων
1. Σε περίπτωση που παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης και δεν
εκκρεμεί πλειοδοτική διαδικασία για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, η
διαδικασία εκποίησης του παρόντος κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει λήξει και ο σύνδικος προχωρά
σε εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του
παρόντος Μέρους.
2. Οι συνέπειες της παρ. 1 δεν επέρχονται, αν η συνέλευση των πιστωτών, έπειτα από απόφαση
της πλειοψηφίας επί του συνόλου των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση απαιτήσεων,
αποφασίσει την παράταση της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου,
και τη διενέργεια νέων διαγωνισμών για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο στην απόφαση της
συνέλευσης, το οποίο δύναται να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της συνέλευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 162
Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στην εκποίηση ακινήτων, πλοίων και
αεροσκαφών του οφειλέτη, ανεξαρτήτως αξίας, καθώς και στην εκποίηση κινητών ή ομάδων
κινητών του οφειλέτη, η αξία καθενός από τα οποία είναι τουλάχιστον ίση με πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, σύμφωνα με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της
παρ. 4. Σε περίπτωση ακινήτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί βιομηχανικές, βιοτεχνικές,
ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν
εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο, τα ακίνητα μπορούν να εκποιούνται μαζί με τα
παραρτήματά τους. Αν περισσότερα ακίνητα παρουσιάζουν λειτουργική ενότητα για την
εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή της παραγωγικής μονάδας που έχει εγκατασταθεί σε ένα από
αυτά, μπορούν να εκποιούνται από κοινού.
2. α) Εφόσον υπάρχει βεβαρυμμένο πράγμα και δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης μέσα
σε εννέα (9) μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης, ο σύνδικος ακολουθεί και ως προς αυτά τη
διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου Γ΄ μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της
παρούσας.
β) Σε περίπτωση που η εκτέλεση επισπεύδεται από τους ενέγγυους πιστωτές και καθυστερεί σε
βλάβη των πιστωτών, ο εισηγητής, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να
δώσει άδεια στον σύνδικο να εκποιήσει το πράγμα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
Γ΄.
3. Για κάθε εκποιούμενο πράγμα ή κατηγορία πραγμάτων, ο σύνδικος δημοσιοποιεί διακήρυξη
περί διενέργειας πλειστηριασμού. Η διακήρυξη περιέχει σύντομη περιγραφή του πράγματος,
την τιμή πρώτης προσφοράς, την ημέρα του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά
τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα της δημοσιοποίησης της διακήρυξης και όχι πάντως μετά
την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα αυτή, το όνομα του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ως υπάλληλος του πλειστηριασμού
ορίζεται συμβολαιογράφος, διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου
του τόπου όπου βρίσκεται το πράγμα ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας
του κράτους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της διακήρυξης, ο σύνδικος καταθέτει
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αντίγραφο αυτής.
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4. Για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης
προσφοράς, ο σύνδικος προσλαμβάνει δύο πιστοποιημένους εκτιμητές της παρ. Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Ως τιμή πρώτης προσφοράς τίθεται η μέση τιμή των
εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της παρούσας.
5. Δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο βοήθημα ή μέσο κατά του προσδιορισμού της τιμής
πρώτης προσφοράς.

Άρθρο 163
Διαδικασία πλειστηριασμού
1. Τα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού που ορίστηκε με τη διακήρυξη.
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει
στους κατά τόπον αρμοδίους συμβολαιογραφικούς συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα
οποία περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν
προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία
περισσότερων από κοινού δεν είναι δυνατή.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό,
σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του
άρθρου 1003 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν
την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Οι προσφορές, με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη
διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή. Η
κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και
του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό
που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε
υποψήφιος πλειοδότης διορίζει επί ποινή ακυρότητας με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που
κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου του πράγματος εκτέλεσης μέχρι ώρα
15:00, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά
αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου του πράγματος. Το τελευταίο
εδάφιο

εφαρμόζεται,

ακόμη

και

όταν

ο

πλειστηριασμός

διενεργείται

ενώπιον

συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους.
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6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ. 5
ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 της προηγούμενης
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού
κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
7. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, από τις 10:00 έως τις
14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο
λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα
17:59:00 έως 17:59:59, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που
υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε
(5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1ης Αυγούστου έως 31ης Αυγούστου,
καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την
ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις
περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.
8. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο
υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά
μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα
ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
9. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα
συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι
αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη
υποβληθείσα προσφορά.
10. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του
πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.
11. Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς. Δεν μπορούν να
πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του. Ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, αν προβληθεί εγγράφως πριν την έναρξη της
διαδικασίας αντίρρηση από τον σύνδικο ή από οποιονδήποτε πλειοδότη, να αποκλείσει από την
πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου επισπεύδεται αναπλειστηριασμός, εφόσον το
γεγονός αυτό προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή ομολογείται. Κάθε πλειοδότης οφείλει να
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καταθέτει, σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό
λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) μήνα ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα
τοις εκατό (30%) της τιμής της πρώτης προσφοράς, αλλά όχι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ.
Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε
λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του
πλειστηριασμού.
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το
αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ.13, κατακυρώνοντας τα
πράγματα στον πλειοδότη.
13. Τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει τη
μεγαλύτερη τιμή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να καταχωρίζει στην έκθεσή του
όλες τις προσφορές που έγιναν.
14. Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το
πλειστηρίασμα σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό
λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, την τρίτη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό και αμέσως μετά
καταρτίζεται το συμβόλαιο μεταβίβασης του πράγματος σε αυτόν. Η μεταβίβαση του πράγματος
στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλειστηρίασμα και το τέλος
χρήσης. Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο συμβολαιογραφικό
σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, μέρος του ανωτέρω
ποσού, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 20, αποδίδεται από τον οικείο
συμβολαιογραφικό σύλλογο στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Οι
ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων
των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
15. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον
πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στον λογαριασμό της παρ. 1 του άρθρου 144.
16. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης, ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει μέσα στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες να τον
οχλήσει με εξώδικη πρόσκληση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή.
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17. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες από την όχληση
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει
καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων,
αθροιζομένη με το ποσό της εγγυοδοσίας που κατέπεσε, είναι ίση με το πλειστηρίασμα, να
καταβάλουν σε τακτή ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση, το ποσό που είχαν προσφέρει. Η
πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Αν εμφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι
συντάσσεται σχετική έκθεση από τον συμβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που
είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτερο ποσόν. Το πλειστηρίασμα συνίσταται
στο άθροισμα του ποσού που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεματιστή
που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η κατά τα
προηγούμενα εδάφια πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα
δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η
διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηριασμός κατά τις διατάξεις των επόμενων
εδαφίων. Η επίσπευση του αναπλειστηριασμού γίνεται είτε με επιμέλεια του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού ή από τον σύνδικο ή από οποιονδήποτε από τους αναγγελθέντες. Ο
αναπλειστηριασμός επισπεύδεται με πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με δήλωση
προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του συνδίκου ή αναγγελθέντος, για την οποία
συντάσσεται πράξη που περιέχει τα στοιχεία της διακήρυξης. Η πράξη δημοσιοποιείται με
επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η
διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως
και η σχετική προθεσμία υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός υπερθεματιστής,
που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα, δεν μπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται όμως, έως ότου
αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόμενο πλειστηρίασμα, με τον τόκο υπερημερίας,
καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγμα.
18. Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρίασμα, ο πρώτος
υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, με το επιτόκιο
υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη
διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν απομένει επιπλέον διαφορά, η έκθεση του
αναπλειστηριασμού αποτελεί εναντίον του τίτλο εκτελεστό για τη συμπλήρωση. Αν έγιναν
περισσότεροι αναπλειστηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί υπερθεματιστές, που δεν
κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά μεταξύ του
αρχικού πλειστηριάσματος και του πλειστηριάσματος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε,
χωρίς όμως η ευθύνη του καθενός να υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του οφειλή.
Οι εγγυοδοσίες που είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερθεματιστές δεν
επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασμα από τον τελικό υπερθεματιστή,
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προκειμένου να γίνει ο ως άνω καταλογισμός στην τυχόν διαφορά. Ο υπερθεματιστής που δεν
κατέβαλε δεν δικαιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο
πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το επιπλέον.
19. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη
διεξαγωγή του πλειστηριασμού την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία
αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτήματα για την
τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του
πλειστηριασμού.

Άρθρο 164
Επανάληψη πλειστηριασμού
1. Εφόσον ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζεται
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα
που ο πλειστηριασμός κηρύχθηκε άγονος. Η ημερομηνία του νέου πλειστηριασμού
δημοσιοποιείται με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας.
2. Στην επαναληπτική διαδικασία, η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται στα 3/4 της μέσης τιμής
των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
162 και σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη, διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 1, με τιμή
πρώτης προσφοράς ίση προς το 1/2 της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων
εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 162.
3. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, ο σύνδικος υποβάλλει
αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων
που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος για
ελεύθερη εκποίηση με συγκεκριμένο τίμημα ή διενέργειας ελέγχου της νομικής ή πραγματικής
κατάστασης. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη,
κατά της οποίας δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η διάταξη του
εισηγητή εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου.
4. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η μεταβίβαση του πράγματος μέσα σε εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή, ο σύνδικος επαναλαμβάνει τον
πλειστηριασμό, χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς. Σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασμός
αποβεί άγονος, η κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή
κατόπιν εισήγησης του συνδίκου, εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. Εφόσον ο
οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το πράγμα περιέρχεται στον οφειλέτη, αν δεν υπάρχουν
οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, η
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κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν
εισήγησης του συνδίκου. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται με επιμέλεια του συνδίκου στο
αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νηολόγιο ή άλλο δημόσιο μητρώο, εφόσον
απαιτείται.
5. Πριν την περιέλευση του πράγματος στο Δημόσιο ή στον οφειλέτη ο σύνδικος δημοσιεύει
ανακοίνωση ότι πρόκειται το πράγμα να μεταβιβαστεί στο Δημόσιο. Εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων στον σύνδικο. Στην
περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς και αν και
αυτός ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, το πράγμα περιέρχεται οριστικά στο Δημόσιο ή στον
οφειλέτη κατά περίπτωση.

Άρθρο 165
Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας
Τα κινητά του οφειλέτη αξίας μικρότερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σύμφωνα με την
μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της παρ. 4 του άρθρου 162,
εκποιούνται ως μία ή περισσότερες ομάδες πραγμάτων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 162 έως
και 164.

Άρθρο 166
Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στην περίπτωση των κινητών, με την καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσης,
σύμφωνα με το άρθρο 163, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Στην
περίπτωση των ακινήτων μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσης, ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού δίνει στον υπερθεματιστή την περίληψη της κατακυρωτικής
έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφού μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο
υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα επί του ακινήτου. Ισχύουν αναλογικά όσα ορίζονται στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά την κατακύρωση κινητών και ακινήτων, στο μέτρο που δεν
προβλέπεται άλλως στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 167
Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης
1. Ο σύνδικος διανέμει στους πιστωτές το εκπλειστηρίασμα, καθώς και κάθε ποσό που
εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της πτωχεύσεως, σύμφωνα με τον πίνακα
πτωχευτικών πιστωμάτων. Με άδεια του εισηγητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε
προσωρινές διανομές. Από το εκπλειστηρίασμα προαφαιρούνται τα ποσά που απαιτούνται για
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την ικανοποίηση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και
των ομαδικών πιστωμάτων.
2. Ο σύνδικος συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε προσωρινή διανομή, στον οποίο αναφέρει
το ποσό ικανοποίησης κάθε απαίτησης από τη συγκεκριμένη προσωρινή διανομή, καθώς και τα
προαφαιρούμενα ποσά και σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται στον
εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τον δημοσιεύει. Η κατάταξη των πιστωτών
γίνεται κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 975 ως 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με
τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) αα) Προστίθενται ως πρώτη τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε φύσεως προς την
επιχείρηση του οφειλέτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας και των
πληρωμών της, η διάσωσή της και η διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της, με βάση τη
συμφωνία εξυγίανσης.
αβ) Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία
εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς τον σκοπό συνέχισης της δραστηριότητας
της επιχείρησης και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που
συνεισέφεραν.
αγ) Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κάθε φύσης και παροχή
αγαθών και υπηρεσιών προς την επιχείρηση του οφειλέτη που χορηγούνται για τους σκοπούς
του πρώτου εδαφίου και γεννώνται κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων για την
επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, το οποίο μπορεί να απέχει έως έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόμιο της παρούσας υφίσταται
ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι σκοποί των
χρηματοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του προνομίου προβλέπονται ρητά στη
συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
αδ) Τα προνόμια της περ. α΄ δεν αφορούν σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε
μετρητά ή σε είδος στο πλαίσιο αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.
β) Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου, σύμφωνα με τα άρθρα 158-161, αν υπάρχουν
ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές επί κατ’ ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη,
κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του τιμήματος που αντιστοιχεί στο
μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου η αξία
υπολογίζεται για την κατάταξή τους.
3. Εφόσον υποβληθεί από τον σύνδικο σχέδιο περιοδικών πληρωμών κατά την παρ. 2 του
άρθρου 92, τα ποσά των πληρωμών του σχεδίου διανέμονται από τον σύνδικο συμμέτρως στους
πιστωτές.

131

Άρθρο 168
Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης
1. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης του άρθρου 167 έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ο
οφειλέτης, καθώς και οι αναγγελθέντες πιστωτές, τόσο ως προς την επαλήθευση, συνεπώς ως
προς το περιεχόμενο του πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων του άρθρου 156, όσο και ως προς
την κατάταξη. Η ανακοπή ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση
του πίνακα κατάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
2. Περισσότερες ανακοπές εισάγονται από κοινού και στο σύνολό τους, εντός είκοσι (20) ημερών
από την δημοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο
αποφαίνεται αμετακλήτως. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές, οι
απαιτήσεις των οποίων αμφισβητήθηκαν, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να
παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον.
3. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το
εκπλειστηρίασμα. Σε διαφορετική περίπτωση, η πληρωμή γίνεται μόνο προς τους καταταγέντες
πιστωτές, των οποίων η κατάταξη δεν προσβλήθηκε. Το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του
αμφισβητούμενου πιστωτή διατηρείται, μέχρι η κατάταξη του πιστωτή να γίνει τελεσίδικη. Ο
εισηγητής μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου του οποίου η κατάταξη προσβλήθηκε, να διατάξει
την πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας. Κατ’ εξαίρεση, για τις απαιτήσεις
του Δημοσίου εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

Άρθρο 169
Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων και κινητών – κατάταξη ενυπόθηκων
1. Αν το προϊόν εκποίησης των ακινήτων διανεμηθεί πριν το προϊόν εκποίησης των κινητών ή και
συγχρόνως, οι ενυπόθηκοι πιστωτές, που δεν έχουν πλήρως εξοφληθεί από το τίμημα των
ακινήτων, συντρέχουν ως προς το οφειλόμενο υπόλοιπο σε κάθε διανομή με τους ανέγγυους
πιστωτές, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις των προνομιούχων πιστωτών έχουν
επαληθευθεί στα χρέη της πτώχευσης.
2. Αν πριν τη διανομή του τιμήματος των ακινήτων πραγματοποιηθούν χρηματικές διανομές από
την εκποίηση των κινητών ή χρηματικά διαθέσιμα του οφειλέτη, οι πιστωτές με ειδικό προνόμιο
(συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων πιστωτών) των οποίων οι απαιτήσεις έχουν
επαληθευθεί, συμμετέχουν στις διανομές αυτές στο σύνολο των πιστωμάτων τους, οπότε όμως
επέρχονται οι συνέπειες των παρ. 5 και 6.
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3. Αν οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων
για το σύνολο των πιστώσεων τους, το οποίο εισπράττουν, η ανέγγυα ομάδα υποκαθίσταται στη
θέση τους κατά τα ποσά που αυτοί εισπράττουν σύμφωνα με την παρ. 2.
4. Αν οι ενυπόθηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων για μέρος μόνον των
απαιτήσεών τους, για το υπόλοιπο κατατάσσονται ως ανέγγυοι με τους λοιπούς πιστωτές.
5. Σε περίπτωση που οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές έχουν εισπράξει, κατά
την παρ. 2 περισσότερα από την οριστική τους αναλογία κατά το παρόν άρθρο, οι ανέγγυοι
πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση τους για το επιπλέον της οριστικής τους αναλογίας
εισπραχθέν ποσόν.
6. Όσοι από τους ενυπόθηκους πιστωτές δεν καταταγούν επωφελώς στο τίμημα, θεωρούνται
ανέγγυοι πιστωτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 170
Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις - εξαιρετικές διατάξεις
1. Η ωφέλεια των νομικών προσώπων, καθώς και των φυσικών προσώπων που αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή ή
ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέλεσμα:
α. Αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του
Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή
β. συμφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου,
ανεξάρτητα από τη συναίνεση του οικείου πιστωτή, ή
γ. απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 192 έως 196,
δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται ως ειδικότερη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του
άρθρου 62 του ν. 4389/2016 (A΄ 94), καθώς και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. H ωφέλεια των φυσικών προσώπων που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 και προκύπτει από τη
διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέλεσμα:
α. Αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του
Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή
β. απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 192 έως 196,
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δεν θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 5 του
ν. 4172/2013.
3. Το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή
συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου
του παρόντος νόμου ή της εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου
Βιβλίου του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων.
4. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής
εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή της
συμφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή της
άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 219 του παρόντος νόμου, οι συνεπεία αυτής επιμέρους
μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωση τους, απαλλάσσονται
από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην Φ.Π.Α. για τον οποίο
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Α.). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της
φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας
υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται μνεία
και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού
διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται
κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου
απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών
γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα
παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε
περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον οφειλέτη.
5. Οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 ισχύουν και για τις
συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξυγίανσης του Κεφαλαίου Α΄ και του Κεφαλαίου
Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, αντιστοίχως.
6. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 64, 160, ή 219,
οι συνεπεία αυτής επιμέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την
πραγμάτωσή τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων,
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καθώς και τελών χαρτοσήμου με εξαίρεση τον Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α.. Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η
υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.).
7. Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής
ενημερότητας του οφειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά για τη λήψη δανείων,
πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, ή για οποιαδήποτε συναλλαγή
του γενικά με το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση προσκομίζεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του
Κ.Φ.Δ., στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
8. Σε σύμβαση μεταβίβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν απαιτείται,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται
πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε
άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε
βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε
διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού
φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε
ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου
5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες
και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση
μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα
προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που
αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον
οφειλέτη. Το κύρος της μεταβίβασης δεν εξαρτάται από τη νομική ή πραγματική κατάσταση του
πράγματος κατά τη μεταβίβασή του.

Άρθρο 171
Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις
1. Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των νόμιμων ποσών οι αμοιβές και τα δικαιώματα
των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών και των υποθηκοφυλάκων
για κάθε σύμβαση ή πράξη που αφορά τη διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης του Κεφαλαίου
Α΄ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του
Κεφαλαίου Α΄, του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, της εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 4 του
άρθρου 219.
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2. Κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν την
καθολική διαδοχή χωρίς ο αποκτών να βαρύνεται με οποιαδήποτε υποχρέωση του οφειλέτη ή
ομαδικό πίστωμα, εκτός αν και στον βαθμό που ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους όρους της
σχετικής δικαιοπραξίας. Τα στοιχεία μεταβιβάζονται στον σύνολό τους ελεύθερα από πάσης
φύσης βάρος ή δικαίωμα τρίτου.
3. Κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η κήρυξη της πτώχευσης με αντικείμενο την
εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων
αυτής δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών. Με τη μεταβίβαση της επιχείρησης ή
των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη
και οι διοικητικές άδειες κάθε φύσεως που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και των
μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού. Οι άδειες ισχύουν για τον χρόνο που θα ίσχυαν
και για την επιχείρηση του οφειλέτη, όχι πάντως για περίοδο μικρότερη από ένα (1) έτος από τη
μεταβίβαση ή από τον χρόνο που υποχρεωτικά προβλέπεται η λειτουργία της επιχείρησης από
ειδική διάταξη νόμου. Στη συνέχεια εκδίδεται στο όνομα του πλειοδότη από την αρμόδια αρχή
επιβεβαιωτική πράξη μεταβίβασης της άδειας. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα
μεταλλειοκτησίας που αποτελούν τμήμα του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη.
4. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας ή
επιχείρησης του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
5. Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), η υποβολή της αίτησης πτώχευσης με
αντικείμενο την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής, η αποδοχή της, καθώς και η υποβολή αίτησης για λήψη
προληπτικών μέτρων και η αποδοχή τους κατά το άρθρο 86 δεν συνιστούν λόγους λύσης,
καταγγελίας ή τροποποίησης εκκρεμών συμβάσεων κατά τρόπο επιζήμιο για τον οφειλέτη,
δυνάμει σχετικών συμβατικών ρητρών.

136

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 172
Διαδικασία και αρμόδιο δικαστήριο
1. Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου της παρ. 2 του άρθρου 78 εφαρμόζεται η απλοποιημένη
διαδικασία του παρόντος.
2. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το Ειρηνοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 (Α΄
167), ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 78. Σε
περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην
τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που
υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τους την
γνωστοποιήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 173
Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και ορισμός εισηγητή και διορισμός συνδίκου
1. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερών. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος της παρούσας δεν υποβληθεί
παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου,
η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το
πτωχευτικό δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο
εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρησης του άρθρου 178.

137

2. Για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο οφειλέτης, δεν
απαιτείται η κατάθεση γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της παρ. 8 του
άρθρου 79.
Άρθρο 174
Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης
1. Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις
οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι
διαθέσιμες.
2. Σε

περίπτωση

αίτησης

φυσικού

ή

νομικού

προσώπου

που

δεν

δημοσιεύει

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η
τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση
συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας
οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να
συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη
στοιχεία.
3. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς τα παραπάνω δηλούμενα στοιχεία ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο
952 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση
πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων
του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Άρθρο 175
Προληπτικά μέτρα
Η αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 86 δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων
πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη
εξασφάλιση.

Άρθρο 176
Παύση πληρωμών
1. Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης του παρόντος άρθρου βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν
καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών
του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο πιστωτή για περίοδο τουλάχιστον έξι
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(6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ.
2. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση
πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας
σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

Άρθρο 177
Άσκηση παρέμβασης
1. Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση είτε κύρια, αν ζητούν απόρριψη της αίτησης,
είτε πρόσθετη, αν, παρότι είναι σύμφωνοι με την αίτηση, αιτούνται τον διορισμό συνδίκου.
Εφόσον πιστωτής παρέμβει με υπόδειξη του συνδίκου, σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυόμενος
από τον πιστωτή ή, σε περίπτωση περισσότερων της μιας παρεμβάσεων του ιδίου περιεχομένου,
ο υποδεικνυόμενος από τον πιστωτή που έχει την υψηλότερη απαίτηση, σύμφωνα με τα
στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.
2. Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα κύριες παρεμβάσεις, αντίγραφα των διαδικαστικών
εγγράφων κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα
του επιμελέστερου των διαδίκων. Αντίγραφο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών, με φροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά διάδικα
μέρη.
3. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, τα διάδικα
μέρη οφείλουν να καταθέσουν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τις προτάσεις τους και το
σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων.
4. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3, παρέχεται πρόσθετη προθεσμία πέντε (5)
εργάσιμων ημερών σε όλα τα διάδικα μέρη, για την κατάθεση τυχόν προσθήκης αντίκρουσης. Η
προσαγωγή ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπεται με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 421 επ. του
ΚΠολΔ.
5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 ,η διαδικασία ολοκληρώνεται και εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση. Εφόσον το δικαστήριο κηρύξει την
πτώχευση, ορίζει εισηγητή και σύνδικο και προσδιορίζει την ημερομηνία της παύσης των
πληρωμών.
Άρθρο 178
Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη
1. Εφόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του
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οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα
του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης της παρ. 5 του άρθρου 92, δεν διορίζεται σύνδικος και ο εισηγητής διατάσσει την
καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213 και επέρχονται οι συνέπειες της καταχώρησης της παρ. 4 του
άρθρου 77. Την ανεπάρκεια της παρούσας μπορεί να αναδείξει με παρέμβασή του και πιστωτής.
Για τη διαπίστωσή της από τον εισηγητή δεν απαιτείται σχετική παρέμβαση.
2. Η καταχώρηση της παρ. 1 δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος των
βεβαρυμμένων στοιχείων από τους ενέγγυους πιστωτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές
διατάξεις. Κάθε διαδικαστική ενέργεια ενέγγυου πιστωτή σε εκτέλεση δικαιώματος ενέχυρου,
υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης κατά περιουσιακού στοιχείου του καταχωρηθέντα
οφειλέτη δημοσιοποιείται με ευθύνη του ενέγγυου πιστωτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας.

Άρθρο 179
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Με την επιφύλαξη του άρθρου 178, σε κάθε άλλη περίπτωση πτώχευσης μικρού αντικειμένου,
εφόσον γίνει αποδεκτή αίτηση πτώχευσης, ο εισηγητής διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής
περιουσίας και προσδιορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών.

Άρθρο 180
Παραίτηση και διορισμός συνδίκου
Εάν στη συνέχεια της διαδικασίας παραιτηθεί σύνδικος που έχει υποδειχθεί από πιστωτή,
δικαίωμα υπόδειξης συνδίκου έχει ο ίδιος πιστωτής, εφόσον κοινοποιήσει στον εισηγητή τα
στοιχεία του υποδεικνυομένου και την έγγραφη αποδοχή από τον τελευταίο του διορισμού του,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παραίτησης. Τον διορισμό του
υποδεικνυόμενου συνδίκου αποφασίζει ο εισηγητής με πράξη του, χωρίς άλλη διαδικασία. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αντικατάστασης του
συνδίκου, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 139.

Άρθρο 181
Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων
Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων γίνονται σύμφωνα με το Τέταρτο Μέρος του
Δεύτερου Βιβλίου. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με
αιτιολογημένη διάταξή του για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών του
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άρθρου 156. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται, εντός δέκα (10) ημερών,
προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.

Άρθρο 182
Παρακράτηση πιστώματος
Αν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή επί της πράξης του εισηγητή με την οποία κάνει δεκτό το
πίστωμα, σε κάθε διανομή ενεργητικού παρακρατείται ποσό ανάλογο του πιστώματος, μέχρι να
αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο.

Άρθρο 183
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά
Η εκποίηση πραγμάτων του άρθρου 140 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του
εισηγητή.

Άρθρο 184
Ειδικός λογαριασμός
Ο σύνδικος διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 144, αποκλειστικά για τις δαπάνες
των εργασιών της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές, χωρίς να απαιτείται άδεια του
εισηγητή.

Άρθρο 185
Ειδικές προβλέψεις
Τα άρθρα 146, 148, 150, 151 και η παρ. 1 του άρθρου 133 δεν εφαρμόζονται στις διαδικασίες
του παρόντος. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον
δικαστηρίου, ο σύνδικος μπορεί να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη
γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ’ εύλογη κρίση, με
αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό
δικαστήριο.

Άρθρο 186
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα για την
εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.
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Άρθρο 187
Έφεση
Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται μόνο σε έφεση.

Άρθρο 188
Μη περάτωση της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία
Αν μετά την παρέλευση ενός έτους από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας η πτώχευση
δεν έχει περατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία
εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται
από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ – Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ

Άρθρο 189
Γενικά
1. Η πτώχευση περατώνεται με την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της και τη
διανομή του προϊόντος των εκποιήσεων στους πιστωτές, με την παύση των εργασιών της λόγω
της έλλειψης ενεργητικού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 191 ή λόγω παρέλευσης του
οριζόμενου χρόνου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 191 ή λόγω της εξόφλησης όλων των
πτωχευτικών πιστωτών κατά το κεφάλαιο και τόκους μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης.
2. Η περάτωση της πτώχευσης λόγω εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών συνιστά λόγο
αναβίωσης του νομικού προσώπου τηρουμένων των διατάξεων του εταιρικού δικαίου.

Άρθρο 190
Η λογοδοσία του συνδίκου
Εντός μηνός από την περάτωση της πτώχευσης, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους
στον παρόντα νόμο τρόπους, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών με
τη συμμετοχή και του εισηγητή. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφάσεις της
συνέλευσης των πιστωτών, συντάσσει αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας, η οποία
μεταξύ άλλων δύναται να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη και η οποία δημοσιοποιείται και δεν
προσβάλλεται με προσφυγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 191
Παύση εργασιών πτώχευσης
1. Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των
αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά
από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
του πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της
πτώχευσης.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και
ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα
ατομικά καταδιωκτικά μέτρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύμφωνα με το άρθρο 192,
παύει δε το λειτούργημα του συνδίκου και αυτό του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά
επέρχονται μετά πάροδο μηνός από τη δημοσιοποίηση της απόφασης της παρ. 1.
3. Μετά παρέλευση πέντε (5) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχονται αυτοδικαίως και
χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 2.
4. Κατ’ εξαίρεση και μόνο, εάν μέχρι τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5)
ετών της παρ. 3 έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, το
αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα, να παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτική
διαδικασία, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, επί της ανακοπής και την, χωρίς
καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής.
Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται, το αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή
της προθεσμίας των πέντε (5) ετών της παρ. 3. Μέχρι τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζεται
έκθεση του Εισηγητή.
5. Τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική
διαδικασία δεν διακόπτεται, μέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά
την παρ. 4. Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Ακόμη και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τις παρ. 4, εφόσον υπάρχει απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία άπαξ
μέχρι δύο (2) έτη.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 192
Απαλλαγή του οφειλέτη
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο οφειλέτης0φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε
οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, τριάντα
έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του
άρθρου 77, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε
έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του. Η απαλλαγή έχει ως συνέπεια και την παύση
των στερήσεων δικαιωμάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.
2. Για τους οφειλέτες της παρ. 3 του άρθρου 92, η προθεσμία της παρ. 1 ορίζεται σε ένα (1) έτος.
3. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, λήγει εντός
πενταετίας από προηγούμενη απαλλαγή του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της
απαλλαγής κατά τον ν. 3869/2010 (Α΄ 130), τότε η απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο
επέρχεται στην πέμπτη επέτειο της προηγούμενης απαλλαγής.

Άρθρο 193
Προσφυγή κατά της απαλλαγής
1. Η προσφυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον ο
προσφεύγων επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης την οποία διαπιστώνει η απόφαση που
κηρύσσει την πτώχευση οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή ότι ο οφειλέτης δεν
επέδειξε καλή πίστη είτε κατά την κήρυξη της πτώχευσης είτε και κατά τη διάρκειά της, δεν έχει
υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, έχει δολίως αποκρύψει εισοδήματα ή
περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας ή ότι είτε εκκρεμεί ποινική
δίωξη κατά του οφειλέτη για κάποια από τις πράξεις του ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου
ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης καταδολίευσης
δανειστών, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα ή
φοροδιαφυγής που αποτελεί ειδικό ποινικό αδίκημα ή ότι έχει καταδικαστεί για κάποια από
αυτές τις πράξεις.
2. Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από σχετική έκθεση του
εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των
πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφασίζει περί της απαλλαγής. Εάν το πτωχευτικό
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δικαστήριο κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, δύναται με
αιτιολογημένη απόφασή του, να θέσει προθεσμία στον οφειλέτη για την ικανοποίησή τους, να
περιορίσει την απαλλαγή ως προς ορισμένα μόνο χρέη ή να ορίσει εξαιρετικά μεγαλύτερη
προθεσμία απαλλαγής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση δέουσα αιτιολόγηση τυχόν
παρεκκλίσεων από την προβλεπόμενη προθεσμία γενικής απαλλαγής της παρ. 1 του άρθρου
192.
3. Αν η προσφυγή επικαλείται ποινική δίωξη ή καταδίκη για κάποια από τις πράξεις της παρ. 1,
το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη
περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων
που να δικαιολογεί την ανάκληση.

Άρθρο 194
Οφειλές που δημιουργήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια
1. Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της
αίτησης πτώχευσης (σε περίπτωση χρεών προς το Δημόσιο κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος στον
οποίο ανάγεται η υποχρέωση και όχι ο χρόνος δημιουργίας του νόμιμου τίτλου) και οφειλές από
δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, οφειλές από τα
αδικήματα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και οφειλές διατροφής.
2. Σε περίπτωση που μετά την απαλλαγή οφειλέτη αποδειχθεί ότι παρέλειψε δολίως ή από
βαριά αμέλεια την αποκάλυψη της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά την
διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας ή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το σχέδιο
πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 92, το πτωχευτικό δικαστήριο εντός τριετίας από την επέλευση
της απαλλαγής, μπορεί μετά από αίτημα πιστωτή να ανακαλέσει την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει
ή να θέσει προϋποθέσεις της απαλλαγής, όπως την εξόφληση των οφειλομένων από το σχέδιο
πληρωμών.
Άρθρο 195
Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου
1. Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής ή
διοικητικής του σχέσης με οφειλέτη νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για
οφειλές του οφειλέτη που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 116, ή και εντός των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου, με την
πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77, όποιο από
τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του.
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2. Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες
της πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι
τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο,
αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής, εάν το φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά
την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της
πτώχευσης, δεν ευθύνεται για πράξη ή παράλειψη του άρθρου 127 και η πτώχευση δεν
οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν απαλλάσσονται πλήρως αυτοί που καταδικάστηκαν για
κάποια από τις πράξεις του Ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου του παρόντος ή για κάποια
από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του
Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη ή αστική αγωγή για κάποια από αυτές τις
πράξεις ή παραλείψεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι
την αμετάκλητη περάτωση της διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται, αν επέλθει μεταβολή
πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση εντός τριετίας από την επέλευση της απαλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 196
Συνέπειες απαλλαγής στη ρευστοποίηση και διανομή – επίπτωση σε συνοφειλέτες ή σε
οφειλές τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη
Η απαλλαγή του οφειλέτη ή του εκπροσώπου του από χρέη, κατά περίπτωση, δεν θίγει με
οποιονδήποτε τρόπο τη συνέχιση της διαδικασίας ρευστοποίησης και διανομής των στοιχείων
της

πτωχευτικής

περιουσίας

και

τα

δικαιώματα

των

πιστωτών

επί

αυτών,

συμπεριλαμβανομένων και των αδήλων εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων τα οποία
δολίως ή εξ αμελείας αποκρύβησαν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας από τον οφειλέτη
και των δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών επί υπεγγύων στοιχείων του οφειλέτη, η οποία
διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ρητώς
διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη εκ της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις
απαιτήσεις έναντι των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει
δικαιοπραξίας.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 197
Χρεοκοπία
1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά
την ύποπτη περίοδο, όπως αυτή προσδιορίζεται με την πτωχευτική απόφαση, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρο 81 ή και έξι (6) μήνες πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε:
α. εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτουν
στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής
διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε, ματαιώνει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία,
β. καταρτίζει ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα
και επί χρηματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής
οικονομικής διαχείρισης, ή διαθέτει υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήματα ή σε
αντιοικονομικές δαπάνες ή συνάπτει χρέη για τους σκοπούς αυτούς,
γ. προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα πράγματα που
κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά
τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης,
δ. παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων,
ε. παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα
μεταβάλλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή δεν
υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ή άλλες δηλώσεις περιουσίας (π.χ. πόθεν έσχες) σύμφωνα με
το νόμο,
στ. εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη
εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία,
η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει
να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του,
ζ. αντίθετα προς τον νόμο, i) παραλείπει την κατά τον νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της
απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η
διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, ή
η. ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις
αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.
2. Τιμωρείται επίσης, με τις ποινές της παρ. 1 και αυτός που με κάποια από τις πράξεις της
παρ. 1 προκάλεσε την παύση των πληρωμών του.
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3. Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των περ. ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 από αμέλεια, τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή.
4. Παράλειψη παροχής συνδρομής και των απαιτουμένων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην
περίπτωση νομικού προσώπου, από τους εκπροσώπους του, στο πλαίσιο διαδικασίας του
παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή.
5. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η
πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για τον λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη
δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 77.

Άρθρο 198
Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή
1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, όποιος ενώ βρίσκεται σε
κατάσταση παύσης πληρωμών ή σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας κανονικής
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων, με επιζήμια πράξη του άρθρου
116 ικανοποιεί απαίτηση πιστωτή ή του παρέχει ασφάλεια, εν γνώσει του ευνοώντας αυτόν
έναντι των λοιπών πιστωτών.
2. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 197 εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 199
Ποινική ευθύνη τρίτων
1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος:
α. εν γνώσει του ότι άλλος απειλείται να περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας κανονικής
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων ή
β. μετά την παύση των πληρωμών του, με τη συναίνεση του οφειλέτη ή προς όφελος εκείνου,
εξαφανίζει ή παρασιωπά ή αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία εκείνου, τα οποία σε περίπτωση
πτώχευσης ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία ή ενεργώντας κατά τρόπο που αντίκειται στους
κανόνες της συνετής διαχείρισης, τα καταστρέφει, τα βλάπτει ή τα καθιστά άχρηστα.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πιστωτής που συνομολογεί με τον οφειλέτη ή άλλο πρόσωπο
ιδιαίτερα ωφελήματα χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της πτώχευσης ή όποιος συνάπτει
ιδιαίτερη συμφωνία που ωφελεί τον ίδιο και επιβαρύνει το ενεργητικό της πτώχευσης. Οι
συμφωνίες αυτές κηρύσσονται άκυρες έναντι πάντων και έναντι του οφειλέτη από το
πτωχευτικό δικαστήριο.
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3. Οι πράξεις του παρόντος είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η
αίτηση απορριφθεί, διότι προβλέπεται ότι η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας κατά την παρ. 4 του άρθρου 77.

Άρθρο 200
Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συμβίων και συγγενών
1. Ο σύζυγος, ο συμβίος ή η συμβία, οι κατιόντες ή ανιόντες του οφειλέτη και οι κατά την ίδια
τάξη εξ αγχιστείας συγγενείς του που εν γνώσει παρανόμως ιδιοποιούνται, υπεξάγουν ή
αποκρύπτουν πτωχευτικά πράγματα, χωρίς συνεννόηση με τον οφειλέτη, τιμωρούνται κατά τις
διατάξεις περί κλοπής ή υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα και διώκονται πάντοτε
αυτεπαγγέλτως.
2. Αν οι πράξεις αυτές τελούνται μετά από συνεννόηση με τον οφειλέτη, εφαρμόζονται ως προς
τα πρόσωπα της παρ. 1 οι διατάξεις περί συμμετοχής του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 201
Αδικήματα συνδίκων
1. Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας από
τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της πτώχευσης τιμωρείται
κατά τις διατάξεις περί υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 επ.).
2. Κάθε ψευδής παράσταση του συνδίκου με την έκθεση του άρθρου 141 ή με μεταγενέστερες
εκθέσεις, δηλώσεις και υπομνήματά του, προς βλάβη του οφειλέτη ή των πιστωτών, τιμωρείται
κατά τις διατάξεις περί απάτης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 386 επ.).
3. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή διπλάσια της
ωφέλειας του ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγματα και τα αγοράζει εμμέσως ο ίδιος με
παρένθετα πρόσωπα. Το ποσό της χρηματικής ποινής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ
και αποδίδεται από το Δημόσιο στην πτώχευση.

Άρθρο 202
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων
1. Όταν η πτώχευση αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, ποινική ευθύνη για τις πράξεις του
παρόντος κεφαλαίου, έχουν εκείνοι οι διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές
τους, οι οποίοι τέλεσαν τις εν λόγω πράξεις.
2. Οι διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές των νομικών προσώπων τιμωρούνται
με τις ποινές της παρ. 1 του άρθρου 197 και όταν έλαβαν προκαταβολές ανώτερες από αυτές
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που προβλέπονται στην απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου ή στο καταστατικό του
νομικού προσώπου.

Άρθρο 203
Δικονομικές διατάξεις
1. Τα αδικήματα του παρόντος Κεφαλαίου ανακρίνονται και εκδικάζονται κατά προτεραιότητα
με ευθύνη του αρμόδιου εισαγγελέα. Δικαίωμα παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας
στις δίκες για παράβαση των διατάξεων αυτών έχουν τόσο ο σύνδικος όσο και οι πιστωτές κατ’
άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Περίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις του παρόντος νόμου δημοσιεύεται,
μόλις οι ως άνω αποφάσεις τελεσιδικήσουν. Στην απόφαση ορίζονται ο τρόπος της
δημοσιοποίησης, ηλεκτρονικής ή μη, και η υποχρέωση καταβολής της δαπάνης για αυτήν.
3. Όταν κατά τη διάρκεια πτωχευτικής δίκης ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί
αδίκημα του παρόντος κεφαλαίου ή αδίκημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο εισηγητής ή ο
αρμόδιος δικαστής του πτωχευτικού δικαστηρίου οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη
διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ –ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 204
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η κατ΄ άρθρο
76 πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγμα δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις και οι έννομες
συνέπειες της πτώχευσης στην περίπτωση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της
αφερεγγυότητας νομικών προσώπων που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αναπροσαρμόζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός της
παρ. 2 του άρθρου 78 για την καλύτερη κατανομή υποθέσεων μεταξύ των δικαστηρίων και την
ταχύτερη αντιμετώπιση των υποθέσεων.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αυξάνονται ή μειώνονται τα ποσά του γραμματίου
κατάθεσης της παρ. 8 του άρθρου 79, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης
στη διαδικασία και την πληρέστερη κάλυψη του πραγματικού κόστους της διαδικασίας για το
δικαστικό σύστημα.

Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζεται ότι οι δημοσιεύσεις του της παρ.
1 του άρθρου 84 λαμβάνουν χώρα αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μπορεί να ορίζεται άλλη μέθοδος προσδιορισμού των εύλογων
δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη από τις οριζόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 73 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Με παρόμοια απόφαση ορίζεται η μέθοδος προσδιορισμού όταν ο
οφειλέτης υπάγεται στην παρ. 3 του άρθρου 92, η σχετική διαδικασία καθώς και κάθε σχετικό
θέμα και ειδική λεπτομέρεια.

Άρθρο 206
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μπορεί να ορισθούν ελάχιστη
νόμιμη αποζημίωση συνδίκων, ιδίως στην περίπτωση πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, και οι
όροι καταβολής της (που μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά σε σχέση με την
ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων της διαδικασίας), η χρηματοδότηση εξόδων της
διαδικασίας και να προσδιορισθούν οι δημόσιοι πόροι για την κάλυψη των σχετικών
υποχρεώσεων, η σχετική διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 207
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέμπτου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ορίζονται οι ειδικότεροι όροι
της

τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των

πλειστηριασμών.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των
ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών
προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο
τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των
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συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο
ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 208
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζεται ότι στις πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου τα Ειρηνοδικεία ορισμένων μόνο περιφερειών έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα και
να ρυθμίζονται ειδικότερα οι λοιπές περιφέρειες για τις οποίες τα δικαστήρια αυτά έχουν κατά
τόπο αρμοδιότητα, θέματα οργάνωσης και στελέχωσής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα και
σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 209
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόμου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 192,
λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 196.
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων των
χρηματοδοτικών φορέων, κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, για λήψη μέτρων
επιμέλειας για την αξιολόγηση του αν αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται καταχρηστικά ή αν ο
χρηματοδοτικός φορέας διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι
περιστάσεις που αποκλείουν την απαλλαγή του οφειλέτη κατά την παρ. 1 του άρθρου 193, σε
κάθε περίπτωση με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των χρηματοδοτικών φορέων
έναντι των οφειλετών τους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης λόγω της απαλλαγής φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 192.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 210
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
1. Η πτώχευση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδοχέα επί μελλοντικών απαιτήσεων του
οφειλέτη που εκχωρήθησαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί.
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2. α) Η πτώχευση του νομικού προσώπου καθώς και η απόρριψη της αίτησης λόγω έλλειψης
ενεργητικού επιφέρει τη λύση του.
β) Τα όργανα του νομικού προσώπου διατηρούνται. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από
οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητα για την υποβολή της έχει το όργανο της
διοίκησης.

Άρθρο 211
Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
Τα οικονομικά στοιχεία της συνεχιζόμενης επιχείρησης, σε περίπτωση που η πτωχευτική
απόφαση διατάζει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής, ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 212
Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
[Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από
τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης
των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για
την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)]
Οι διαδικασίες του παρόντος νόμου υποβοηθούνται, ως ειδικότερα ορίζεται, από ηλεκτρονικά
μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα είναι τα εξής: α) Το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, β) η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης
Οφειλών του άρθρου 29 του παρόντος και γ) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).
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Άρθρο 213
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επιτρέπει την εκτέλεση με ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών καταστάσεων, τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενέργειες:
α. την αναγγελία απαιτήσεων,
β. την υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης,
γ. την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπου προβλέπεται κατά τις διαδικασίες του παρόντα νόμου,
δ. κοινοποιήσεις προς πιστωτές,
ε. προσβολή και άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων,
στ. τη δημοσιοποίηση αποφάσεων και διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες του παρόντος
νόμου,
ζ. την καταχώρηση των στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2. Τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είναι δημόσια διαθέσιμα.

Άρθρο 214
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής &
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με βάσεις
δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και με κάθε άλλο
ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου φορέα ή υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η παροχή
πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 215
Συλλογή στοιχείων
[Άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από
τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης
των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για
την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)]
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1. Τα διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στοιχεία χρησιμοποιούνται από τις
κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων για
διαδικασίες του παρόντος νόμου, κατανεμημένα ανά είδος διαδικασίας, τουλάχιστον όσον
αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τον αριθμό των διαδικασιών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ή οι οποίες κινήθηκαν, και των
διαδικασιών που εκκρεμούν ή περατώθηκαν,
β. τη μέση διάρκεια των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης έως την περάτωση, τον
αριθμό των διαδικασιών πέραν όσων απαιτούνται κατά την περ. δ΄,
γ. τον αριθμό των αιτήσεων που χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές, απορρίφθηκαν ή
αποσύρθηκαν πριν εκκινήσουν,
δ. τον αριθμό των οφειλετών που υπήχθησαν σε διαδικασίες του παρόντος νόμου και οποίοι
εντός τριών ετών πριν την υποβολή της αίτησης είχαν υπαχθεί σε επικυρωμένο σχέδιο
εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει άλλης διαδικασίας αναδιάρθρωσης οφειλών ή
απαλλαγής από χρέη.
2. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) μεριμνά για τη συγκέντρωση
δεδομένων σχετικά με:
α. το μέσο κόστος εκάστου είδους διαδικασίας,
β. τα μέσα ποσοστά ανάκτησης για τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους και τους ανέγγυους
πιστωτές και, κατά περίπτωση, για άλλα είδη πιστωτών, χωριστά,
γ. τον αριθμό των επιχειρηματιών που, μετά την υποβολή τους σε διαδικασία που οδηγεί στην
απαλλαγή κατά το άρθρο 192 επ. συστήνουν νέα επιχείρηση,
δ. τον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάθηκαν μετά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και
αφερεγγυότητας.

Άρθρο 216
Κατανομή στοιχείων
3. Το σύνολο των δεδομένων του άρθρου 215, κατά περίπτωση, συλλέγονται μέσω
δειγματοληπτικής τεχνικής με σκοπό τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς το
μέγεθος και την πολυμορφία τους, και κατανέμονται με βάση:
α. το μέγεθος των οφειλετών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα,
β. το αν οι οφειλέτες είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και
γ. φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα και τα λοιπά.
4. Τα δεδομένα του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη διαβίβαση
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 217
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης», νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται
σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
β) Ως «βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη», νοείται αυτή που βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης είναι
ευάλωτος σύμφωνα με την περ. γ΄ και ότι το ακίνητό του, το οποίο προσδιορίζεται στη βεβαίωση
της παρούσας, συνιστά την κύρια κατοικία του, σύμφωνα με την περ. ε΄. Η βεβαίωση του
παρόντος παρέχεται έπειτα από αίτημα φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το οποίο
δηλώνει ότι έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή ότι o ενυπόθηκος ή ο προσημειούχος πιστωτής,
σύμφωνα με την περ. γ΄, έχει κατάσχει το ακίνητό του ή ότι έχει καταρτιστεί η σύμβαση
αναδιάρθρωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου βιβλίου.
γ) Ως «ενυπόθηκος ή προσημειούχος πιστωτής», νοείται ο πιστωτής που έχει υποθήκη ή
προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
δ) Ως «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», νοούνται οι δαπάνες όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 92.
ε) Ως «κύρια κατοικία», νοείται το ακίνητο το οποίο έχει δηλώσει ο οφειλέτης ως κατοικία του
στην τελευταία φορολογική δήλωση που προηγείται της αίτησης του άρθρου 219 ή όπως
προκύπτει από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως κύρια
κατοικία του, σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη, από τον χρόνο
υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Για τον προσδιορισμό της πλήρωσης των
κριτηρίων της περ. α, ως αξία της κύριας κατοικίας λαμβάνεται η αντικειμενικά προσδιοριζόμενη
φορολογική της αξία.
στ) Ως «φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης», νοείται ο φορέας στον οποίο παραχωρείται
από το Δημόσιο η άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο
Β του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ

Άρθρο 218
Παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
1. Το Δημόσιο παραχωρεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα βάσει σύμβασης παραχώρησης με την
οποία ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων. Η επιλογή του παραχωρησιούχου γίνεται κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης για
υποβολή προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για την επιλογή
παραχωρησιούχων για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του φορέα
απόκτησης και επαναμίσθωσης, τα βασικά κριτήρια είναι το ύψος της ανάληψης κινδύνου από
πλευράς του Δημοσίου, το οποίο θα προβλέπεται από την σύμβαση παραχώρησης, ο τρόπος
υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και η
αξιοπιστία, η ειδική τεχνογνωσία και η εμπειρία του υποψηφίου παραχωρησιούχου.
2. Ειδικότερα ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση
απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν, και τη μεταβίβασή
του σε αυτόν, σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 219, 220 και 222,
αντιστοίχως.

Άρθρο 219
Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
1. α) Σε περίπτωση που ευάλωτος οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση, ή σε περίπτωση που σε

βάρος της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από
ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτημα
μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.
β) Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω πτώχευσης του δικαιούχου, το τίμημα για τη
μεταβίβαση του ακινήτου στο φορέα αποδίδεται από τον φορέα στον σύνδικο για τη διανομή
στους πιστωτές, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.
γ) Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, το
τίμημα της μεταβίβασης του ακινήτου στο φορέα αποδίδεται από τον φορέα στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού.
δ) Τα πάσης φύσης έξοδα μεταβίβασης καταβάλλονται από τον φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης και παρακρατούνται από το τίμημα μεταβίβασης.
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2. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο ως προς ιδανικό

μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η άσκηση του δικαιώματος του
παρόντος προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των
ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.
3. Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος, ο φορέας απόκτησης

και επαναμίσθωσης αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του ευάλωτου, υπό την πρόσθετη
προϋπόθεση ότι οι λοιποί συγκύριοι ή, κατά περίπτωση, ο ψιλός κύριος ή επικαρπωτής
αποδέχονται τη μίσθωση του ακινήτου από τον ευάλωτο, υπό τους όρους που καθορίζει ο
φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, και παραιτούνται ρητά από οποιοδήποτε δικαίωμα επί
του μισθώματος ή από τη δυνατότητα να προσβάλλουν τη μίσθωση για οποιοδήποτε λόγο μέχρι
την συμβατική λήξη της. Η αποδοχή της παρούσας δεσμεύει και τους διαδόχους τους
ανεξαρτήτως αιτίας.
4. α) Για τη μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος επί της κύριας κατοικίας, ο ευάλωτος

υποβάλλει στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης τα στοιχεία ταυτότητάς του, το
κατασχετήριο ή τα στοιχεία της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του, τους τίτλους
ιδιοκτησίας που κατέχει και τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.
β) Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης
που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
του άρθρου 213. Ο φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως
προϋπόθεση της αιτούμενης μεταβίβασης.
5. Το τίμημα μεταβίβασης ισούται προς την εμπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του

οφειλέτη επί της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με την εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Τα
έξοδα της εκτίμησης βαρύνουν τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος τον διορίζει.
Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω κατάσχεσης και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι
μεγαλύτερη από την τιμή εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή σε ποσοστό ανώτερο του
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το τίμημα μεταβίβασης καθορίζεται ως το χαμηλότερο της τιμής
πρώτης προσφοράς ή της τιμής εκτίμησης άλλου πιστοποιημένου εκτιμητή που διορίζει ο
επισπεύδων πιστωτής.
6. Ο φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου επί της κύριας κατοικίας του,

αφότου καταβάλλει το τίμημα μεταβίβασης στον υπάλληλο πλειστηριασμού, πέντε (5) το
αργότερο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού, ή στον σύνδικο, έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου που ακολουθεί την δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του. Η καταβολή του
τιμήματος συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος στον φορέα απόκτησης

158

και επαναμίσθωσης και τη ματαίωση του πλειστηριασμού, σε περίπτωση αναγκαστικής
εκτέλεσης. Ο φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε
βάρος ή διεκδίκηση τρίτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Άρθρο 220
Μίσθωση κύριας κατοικίας
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη.
2. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού
δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της
Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με
επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Η αναθεώρηση του μισθώματος γίνεται ετησίως στην επέτειο της κατάρτισης της
μίσθωσης.
3. Το δικαιώματα του οφειλέτη από την μίσθωση καθώς και το δικαίωμα επαναγοράς του
άρθρου 222 δεν μεταβιβάζονται, εκτός από την περίπτωση καθολικής διαδοχής του.

Άρθρο 221
Καταγγελία μίσθωσης
1. Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών
(3) μισθωμάτων και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη
σχετική όχληση του μισθωτή. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την άκαρπη παρέλευση
της προθεσμίας της παρούσας.
2. Η μίσθωση καταγγέλλεται επίσης σε περίπτωση που κριθεί από το αρμόδιο πτωχευτικό
δικαστήριο ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές του, σύμφωνα με το άρθρο 192.
Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μήνα από την τελεσίδικη απόφαση
σύμφωνα με τα άρθρο 192-193.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας ο οφειλέτης υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με
τα άρθρα 599 επ. του ΑΚ.
4. Η καταγγελία της μίσθωσης προκαλεί αυτοδικαίως την κατάργηση του δικαιώματος
επαναγοράς του άρθρου 222.
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Άρθρο 222
Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο
1. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη διάρκεια της μίσθωσης,
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος επαναγοράς
που θα καθορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 225, ο ίδιος ή οι νόμιμοι
διάδοχοί του, την κυριότητα της κύριας κατοικίας η οποία είχε μεταβιβαστεί στον φορέα.
2. Σε περίπτωση που το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν από τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, τότε
ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλει στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης την τρέχουσα
αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, επιπλέον του
τιμήματος επαναγοράς του παρόντος.

Άρθρο 223
Στεγαστικό επίδομα - Λοιπές υποχρεώσεις οφειλέτη
1. Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταρτίσει μίσθωση επί της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με
τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου και δικαιούται στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αυτό καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης σε μερική εξόφληση του μισθώματος.
2. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία
και οικογενειακά εισοδήματα του κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το παρόν
άρθρο. Η δόλια ή με βαριά αμέλεια παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης, συνεπάγεται την
ανατροπή των δικαιοπραξιών στις οποίες προέβη ο οφειλέτης επικαλούμενος τα ανακριβή ως
άνω στοιχεία και την υποχρέωσή του να αποδώσει κάθε σχετικό ωφέλημα σε αυτόν από τον
οποίο το απέκτησε.

Άρθρο 224
Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
Καθόσον χρόνο οφειλέτης λαμβάνει επίδομα στέγασης, παραιτείται έναντι του Δημοσίου του
τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για τη διαπίστωση ότι οι προϋποθέσεις παροχής του
επιδόματος συνεχίζουν να ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου
θέτει προθεσμία για την διακοπή παροχής του.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 225
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται οι όροι της σύμβασης

παραχώρησης προς τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και, ιδίως, η διάρκεια της
παραχώρησης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης, ενδεικτικά ως προς την συντήρηση των αποκτουμένων ακινήτων, η τυχόν
παροχή κρατικής εγγύησης προς αυτόν, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τη σύσταση,
οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης εταιρίας
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), τα μέτρα
διασφάλισης της ακριβοδίκαιης εκπλήρωσης από τον παραχωρησιούχο των υποχρεώσεών του
κατά το νόμο, οι συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης, η δυνατότητα
υποκατάστασης του παραχωρησιούχου για τη διασφάλιση της ομαλής εξυπηρέτησης των
συμφερόντων που εξυπηρετεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, καθώς και κάθε
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικοί
όροι και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής του παραχωρησιούχου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα που

αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της μεταβίβασης δικαιωμάτων
επί της κύριας κατοικίας σε αυτόν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά

τη μίσθωση της κύριας κατοικίας στον οφειλέτη και, ιδίως, το μίσθωμα και το τίμημα
επαναγοράς από τον οφειλέτη, τις λοιπές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του φορέα απόκτησης
και επαναμίσθωσης και του οφειλέτη, ως προς την κύρια κατοικία, τη μισθωτική σύμβαση και
την υπερημερία του οφειλέτη, τις μισθωτικές του υποχρεώσεις, το καταβαλλόμενο ποσό κατά
τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς και τους λοιπούς όρους καταβολής του
τιμήματος επαναγοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της
παρούσας. Το οριζόμενο σύμφωνα με την απόφαση αυτή τίμημα επαναγοράς οφείλει να
ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος
επαναγοράς και να διασφαλίζει προς όφελος του φορέα εύλογη συμμετοχή σε τυχόν υπεραξία
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του ακινήτου ή, σε περίπτωση όπου η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί σε σχέση προς το τίμημα
που κατέβαλε για την απόκτησή του ο φορέας, την εύλογη προσαρμογή του προς όφελος του
οφειλέτη.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην παροχή του στεγαστικού επιδόματος,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), στους ευάλωτους οφειλέτες.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

καθορίζονται η αρμόδια υπηρεσία και η διαδικασία βάσει της οποίας διαπιστώνεται ότι
οφειλέτης εμπίπτει στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, η αρμόδια υπηρεσία για την
έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται
για την έκδοση της βεβαίωσης του ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για
την εφαρμογή της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 226
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
1. Κατά την απόκτηση του ακινήτου από τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
εφαρμόζονται οι φορολογικές και λοιπές διευκολύνσεις των άρθρων 86 και 87.
2. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος Βιβλίου εκκινούν μόνον
μετά την έναρξη λειτουργίας του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα σε αυτό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του φορέα
απόκτησης και επαναμίσθωσης, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 227
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Βιβλίου Τετάρτου, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) Ως «πιστοποίηση διαχείρισης αφερεγγυότητας» ή «άδεια» ορίζεται η πράξη της αρμόδιας
αρχής, η κατοχή της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων
που προβλέπονται στο άρθρο 228.
β) Ως «αρμόδια αρχή» ορίζεται η «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας».
γ) Ως «αρμόδιο όργανο» ορίζεται το όργανο που διορίζει, αντικαθιστά και παύει τον διαχειριστή
σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας.
δ) Ως «βαθμίδα» ορίζεται κάθε μία από τις δύο βαθμίδες, Α΄ και Β΄, του μητρώου διαχειριστών
αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 230.
ε) Ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που ρυθμίζονται από
τις διατάξεις του δεύτερου Μέρους του πρώτου Βιβλίου και του δεύτερου Βιβλίου.
στ) Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το πρόσωπο που είναι
εγγεγραμμένο στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 230.
ζ) Ως «δικηγορική εταιρία» ορίζεται η εταιρία με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τα άρθρα 49 επ. του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).
η) Ως «δικηγόρος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ν. 4194/2013.
θ) Ως «ελεγκτική εταιρία» νοείται η ούτως οριζόμενη στο άρθρο 2 του ν.4449/2017 (Α΄ 7).
ι) Ως «έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που ασκείται σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 36 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
ια) Ως «κράτος - μέλος» ορίζεται κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ιβ) Ως «λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει
επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το άρθρο 5 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228).
ιγ) Ως «μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας» ή «μητρώο» ορίζεται το δημόσιο μητρώο που
τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 236.
ιδ) Ως «μητρώο πιστοποιημένων προσώπων» ορίζεται το δημόσιο μητρώο που τηρείται από την
αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση
διαχείρισης αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το άρθρο 234.
ιε) Ως «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει την
επαγγελματική άδεια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017.
ιστ) Ως «πιστοποιημένο πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει και διατηρεί
σε ισχύ την πιστοποίηση του άρθρου 231.
ιζ) Ως «συμβολαιογράφος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συμβολαιογραφική
ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2830/2000 (Α’ 96).
ιη) Ως «συμβουλευτική εταιρία» ορίζεται κάθε εταιρία που έχει ως αντικείμενο την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 228
Διαχειριστές αφερεγγυότητας
Οι αρμοδιότητες του συνδίκου και του ειδικού εντολοδόχου ασκούνται από διαχειριστή
αφερεγγυότητας. Το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ελεγκτική εργασία ή
υπηρεσία που προϋποθέτει την εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 229
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
1. Συστήνεται «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο
Οικονομικών υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας υπάγονται η χορήγηση της
άδειας διαχείρισης αφερεγγυότητας, η ανανέωση και η ανάκλησή της, η μέριμνα για την τήρηση
του μητρώου των πιστοποιημένων προσώπων, καθώς και η μέριμνα για την τήρηση του
μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγεται, επίσης, και
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ο έλεγχος της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεών των πιστοποιημένων προσώπων και των
διαχειριστών, καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής
ευθύνης.
3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συγκροτείται από τον Πρόεδρο και κατ’ ελάχιστον
από τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία
μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του
αντιστοίχου τακτικού. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου
τακτικού.

Άρθρο 230
Διαχειριστές αφερεγγυότητας – Προϋποθέσεις διορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας –
εγγραφής στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ανά βαθμίδα
1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας μπορεί να διορισθεί:
α. φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα πιστοποίηση, ατομικά ή ως
κοινοπραξία πιστοποιημένων προσώπων, ή
β. δικηγορική εταιρία ή ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση
απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.
2. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του
μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ του
μητρώου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων,
απαιτείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του
λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε κάθε μια από τις παραπάνω
περιπτώσεις για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη άσκηση
καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις
αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οιαδήποτε σχέση

είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης

εργασίας είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου σε τουλάχιστον τρεις
υποθέσεις αφερεγγυότητας ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η απασχόληση ενός
τουλάχιστον προσώπου που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη βαθμίδα Α΄ για τα φυσικά
πρόσωπα.
3. Η περ. α΄ του άρθρου 8 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) ισχύει και για δικηγόρο που κατέχει την
πιστοποίηση του άρθρου 231 και απασχολείται σε ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία
με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, του οποίου το έργο δεν
είναι ασυμβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε
ως άσκηση αυτού. Για τις ανάγκες του άρθρου 49 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) η απασχόληση ως
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διαχειριστής αφερεγγυότητας νοείται ως δικηγορική υπηρεσία. Για την παροχή υπηρεσιών
διαχειριστή αφερεγγυότητας, δικηγορική εταιρία δύναται να απασχολεί και πιστοποιημένα
πρόσωπα μη δικηγόρους.

Άρθρο 231
Παροχή πιστοποίησης
1. Η πιστοποίηση χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εντός
προθεσμίας μηνός από την κοινοποίηση σε αυτήν των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων
του άρθρου 233.
2. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή λογιστή φοροτεχνικού Α΄
τάξεως ή έτερου οικονομικού επαγγέλματος για διάστημα δέκα (10) ετών.
3. Απαγορεύεται η χορήγηση πιστοποίησης σε πρόσωπο που:
α. είναι διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
υπάλληλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,
β. έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά
της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την
υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα, καθώς και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας,

της

φοροδιαφυγής,

των

άρθρων

29

και

30

του

ν.

3340/2005

(Α΄ 112) ή του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) ή τοκογλυφίας του άρθρου 404 του
ν. 4619/2019 (Α΄ 95),
γ. έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του ή του έχει επιβληθεί ποινή αποστέρησης θέσης
ή αξιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ποινικού Κώδικα, ή
δ. έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, σύμφωνα με το άρθρο 1676 του
Αστικού Κώδικα.
4. Η χορηγούμενη σύμφωνα με το παρόν πιστοποίηση ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.
Για την ανανέωση, η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας λαμβάνει υπόψη την εμπλοκή του
πιστοποιημένου προσώπου σε πράξεις ή παραλήψεις που διώκονται πειθαρχικά στο πρόσωπο
του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας δεν ανανεώνει την
πιστοποίηση σε περιπτώσεις που το πιστοποιημένο πρόσωπο ευθύνεται προσωπικά για πράξεις
ή παραλήψεις που μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεων του διαχειριστή
αφερεγγυότητας. Για την ανανέωση της πιστοποίησης η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
λαμβάνει επίσης υπόψη τη συμμετοχή του πιστοποιημένου προσώπου σε πτωχευτικές
διαδικασίες και ανανεώνει την πιστοποίηση σε πρόσωπα που δεν είχαν συμμετοχή μόνο σε
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ειδικές συνθήκες και εφόσον αιτιολογείται η έλλειψη δραστηριοποίησης για λόγους εκτός του
ελέγχου του πιστοποιημένου προσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 232
Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης
1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης είναι πανελλήνιες και διενεργούνται εντός
του τρίτου τριμήνου εκάστου κατά το δυνατόν έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αστικό δίκαιο, εμπορικό
δίκαιο, γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων, καθώς και βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης αφερεγγυότητας.
3. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ενώπιον της
επιτροπής εξετάσεων του άρθρου 233, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 5
που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 231. Εάν διαπιστωθεί ότι ο
υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 231, αποκλείεται η συμμετοχή του στις
εξετάσεις με απόφαση της επιτροπής εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός
δύο (2) εργασίμων ημερών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός
δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Επί της ένστασης αυτής αποφαίνεται η
αρμόδια αρχή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο
(2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Ο υποψήφιος μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με
αίτησή του να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, που εξέδωσε την απόφαση, την ανάκληση ή
τροποποίησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 24 επ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Οι εξετάσεις αποσκοπούν στη διαπίστωση της κατοχής υψηλού επιπέδου θεωρητικών
γνώσεων σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της δυνατότητας ορθής
πρακτικής εφαρμογής τους. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται σε κλίμακα δέκα (10) βαθμών,
με άριστα το δέκα (10) και με βάση το πέντε (5).
5. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις:
φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό
άσκησης επαγγέλματος και, όπου απαιτείται, βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεων περί
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άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή. Το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις
ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από εισήγηση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 233
Επιτροπή εξετάσεων
1. Συστήνεται επιτροπή εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) κατ’
ελάχιστον μέλη.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής εξετάσεων δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η επιτροπή εξετάσεων επιλέγει τα θέματα, διεξάγει τις εξετάσεις, βαθμολογεί τους
υποψηφίους και συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, τον οποίο δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 234
Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων
1. Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο πιστοποιημένων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213.
2. Σε κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός μητρώου.
3. Για κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο το μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τουλάχιστον
πληροφορίες:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και
τον αριθμό μητρώου διαχειριστή, που είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, την
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφερεγγυότητας
ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
β) το βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου,
γ) τον διορισμό του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας μέσω άλλου διαχειριστή αφερεγγυότητας
σε οιαδήποτε διαδικασία του παρόντος νόμου, του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), του ν. 3869/2010 (Α΄
130) ή της αναγκαστικής διαχείρισης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
δ) τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης,
ε) τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί για πειθαρχικές παραβάσεις, και
στ) κάθε άλλη πληροφορία, η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με το παρόν.
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Άρθρο 235
Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων
1. Για την ανανέωση της πιστοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρο 231, το πιστοποιημένο
πρόσωπο είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, που
διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης.

Άρθρο 236
Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
1. Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, προσβάσιμου στο
κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαθμίδες, τη βαθμίδα Α΄ και τη βαθμίδα Β΄.
2. α) Στη βαθμίδα Α΄ εγγράφονται:
αα) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 230,
αβ) οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β΄, οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα
σε θέματα αφερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών και
αγ) στην περίπτωση νομικού προσώπου, εφόσον απασχολεί ένα τουλάχιστον πιστοποιημένο
πρόσωπο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθμίδα Α΄ για τα φυσικά πρόσωπα.
Στην υποπερ. αγ΄, οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται από
νομικά πρόσωπα με οιασδήποτε μορφής σχέση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
απασχόλησή τους από αυτά, δεν μπορούν να διορισθούν αυτοτελώς σε διαδικασίες
αφερεγγυότητας και εγγράφονται αποκλειστικά στο μητρώο του άρθρου 234 του παρόντος.
β) Στη βαθμίδα Β΄ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 230.
3. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β΄ διορίζονται σε διαδικασίες μικρού αντικειμένου, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 78.
4. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α΄ διορίζονται σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον
παρόντα νόμο.
5. Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός μητρώου.
6. Για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες τουλάχιστον
πληροφορίες:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και
τον αριθμό μητρώου διαχειριστή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη
διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση διαχειριστή, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
β) το βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου που είναι εγγεγραμμένο ως
διαχειριστής αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου ή των πιστοποιημένων
προσώπων που απασχολεί,

169

γ) στην περίπτωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας νομικών προσώπων της παρ. 2 του
άρθρου 230, τα πιστοποιημένα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά με οιαδήποτε σχέση και
δ) κάθε άλλη πληροφορία, η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
7. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στο όργανο που τον διορίζει σε
διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης,
η οποία καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή
αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της τέλεσης των πειθαρχικών παραπτωμάτων του
Δευτέρου Κεφαλαίου του Δευτέρου Μέρους του παρόντος Βιβλίου. Στην περίπτωση διαχειριστή
αφερεγγυότητας,

που

είναι

νομικό

πρόσωπο,

προσκομίζεται

σύμβαση

ασφάλισης

επαγγελματικής ευθύνης που αφορά το νομικό πρόσωπο και το καλύπτει και για τους σκοπούς
του παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας που είναι φυσικό πρόσωπο, που
απασχολείται από νομικό πρόσωπο, με οιαδήποτε σχέση, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
αυτού καλύπτεται από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του νομικού προσώπου. Στην
περίπτωση αυτή ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να
προσκομίσει στο αρμόδιο όργανο βεβαίωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του νομικού
προσώπου, στην οποία αναφέρεται ότι καλύπτεται και ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, φυσικό
πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν προσκομιστεί, ο
διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας απαγορεύονται, χωρίς η
απαγόρευση της παρούσας να συνιστά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας.

Άρθρο 237
Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας
Η διαδικασία ορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας σε συγκεκριμένη διαδικασία
αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητές του, καθώς και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Εφόσον διαχειριστής
αφερεγγυότητας είναι νομικό πρόσωπο, απασχολεί σε κάθε διαδικασία αφερεγγυότητας στην
οποία διορίζεται ένα τουλάχιστον πιστοποιημένο πρόσωπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 238
Kωλύματα
1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο:
α. συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί νομικών προσώπων με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα
που μετέχουν στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, με συγγένεια εξ αίματος ή
αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή με υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού
ή είναι σύζυγος αυτών, ή
β. συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με
συμβατική σχέση, ή
γ. την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, το
πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην διαδικασία αφερεγγυότητας:
i. συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη, ή
ii. είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχείρησης του οφειλέτη ή απασχολείτο στον
νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής εταιρείας,
δ. την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας είχε
λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή πρόσωπο
που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής εξαρτημένων ή
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου, με εξαίρεση την περίπτωση που η αμοιβή αυτή
αφορά απόπειρα αποφυγής αφερεγγυότητας και είχε την έγκριση πιστωτών που δεν είναι
συνδεδεμένα πρόσωπα με τον οφειλέτη.
2. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας που πρόκειται να διοριστεί είναι νομικό
πρόσωπο, τα κωλύματα των παρ. 1 και 2 ελέγχονται και ως προς το πιστοποιημένο πρόσωπο,
που απασχολείται σε αυτό με οιαδήποτε σχέση.
3. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ελέγχει τη μη συνδρομή των κωλυμάτων των παρ. 1 και 2 ως
προς τα πρόσωπα που προσλαμβάνει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, για την υποβοήθηση
του έργου του, καθώς και για το πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί.
4. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυμα του παρόντος,
δεν αποδέχεται διορισμό του από οφειλέτη ή πιστωτή.
5. Εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση για τον διορισμό του, ο διαχειριστής υποχρεούται
να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, και, στην περίπτωση που ασκεί
καθήκοντα συνδίκου, προς τον εισηγητή, δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. Η μη υποβολή
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δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, η αποδοχή διορισμού εφόσον συντρέχει κώλυμα ή η
υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 239
Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς
Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας και κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο οφείλει να ενεργεί με
αποτελεσματικό και ικανό τρόπο, ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που
ασκεί τα δικαιώματά του για λογαριασμό διαχειριστή αφερεγγυότητας που είναι νομικό
πρόσωπο.

Άρθρο 240
Έκθεση περιοδικής ενημέρωσης
1. Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης ο διαχειριστής αφερεγγυότητας συντάσσει
κάθε εξάμηνο, από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση σχετικά με
την πορεία και τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα έξοδα
στο οποία έχει υποβληθεί. Η έκθεση της παρούσας υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο και σε
περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας στον εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του
εξαμήνου.
2. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας παρέχει διευκρινίσεις επί της έκθεσης της παρ. 1, εφόσον
ζητηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο ή τον εισηγητή.
3. Η μη συμμόρφωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας όσον αφορά την υποχρέωση σύνταξης
έκθεσης περιοδικής ενημέρωσης, καθώς και η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή στοιχείων ή
η καθυστέρηση στην παροχή διευκρινίσεων επί της έκθεσης, γνωστοποιείται με επιμέλεια του
αρμοδίου οργάνου ή του εισηγητή, στην αρμόδια αρχή, για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
σύμφωνα με τα άρθρα 242 κ.επ..
4. Η έκθεση του παρόντος υποβάλλεται με επιμέλεια του διαχειριστή στην αρμόδια αρχή εντός
πέντε (5) ημερών από την υποβολή της σύμφωνα με την παρ. 1 και ταυτόχρονα καταχωρείται
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213. Σε κάθε περίπτωση, κάθε
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτησή του, να λαμβάνει γνώση της πιο πάνω
έκθεσης, στην περίπτωση ιδίως που δεν έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας του άρθρου 213.
5. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σε ανταπόκριση σε
έγγραφο αίτημα πιστωτή. Ο σύνδικος μπορεί να αρνηθεί αίτημα παροχής στοιχείων ή
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο υποχρεούται να αναφέρει σε έγγραφη
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απάντησή του στο αίτημα της παρούσας, ιδίως σε περίπτωση που η συλλογή των στοιχείων ή
πληροφοριών προκαλεί δυσανάλογο κόστος ή επιβάρυνση στις εργασίες του, αν η παροχή των
στοιχείων προκαλεί κινδύνους για τα συμφέροντα άλλων εμπλεκομένων προσώπων ή αν η
παροχή τους απαγορεύεται από διάταξη νόμου.

Άρθρο 241
Αμοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας
1. Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας προσδιορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο με
βάση τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, εφαρμόζοντας ως κριτήρια
προσδιορισμού ιδίως την οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, την επιμέλεια, την
ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή, το είδος και την ποιότητα της παρασχεθείσας
επιστημονικής εργασίας εκ μέρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύνουν τον
ίδιο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να καθορίζεται ως σταθερό ποσό, καταβαλλόμενο σταδιακά σε
μηνιαία ή τριμηνιαία βάση ή στο τέλος της διαδικασίας. Κατά τον αυτό χρόνο καταβάλλονται και
τα έξοδα που αναφέρονται στην έκθεση του άρθρου 240. Στην περίπτωση διαχειριστή
αφερεγγυότητας νομικού προσώπου η σχετική αμοιβή, καθώς και η αμοιβή επιτυχίας της παρ.
2, καταβάλλονται στο όνομα του νομικού προσώπου και όχι του πιστοποιημένου προσώπου που
απασχολείται σε αυτό.
2. Επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις
εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, στο οποίο περιλαμβάνεται το
σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με
προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτώνται από
την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης
ή ρευστοποίησης και τον χρόνο περάτωσής τους. Ο προσδιορισμός της αμοιβής του διαχειριστή
σύμφωνα με την παρούσα δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του προϊόντος της εκποίησης
ή ρευστοποίησης που πραγματοποιείται κάθε φορά ή της επίτευξης συγκεκριμένου
αποτελέσματος. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στο σύνολό της μετά την επίτευξη του
συγκεκριμένου αποτελέσματος και στην περίπτωση που αυτό αφορά σε εκποίηση ή
ρευστοποίηση του ενεργητικού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης ή
ρευστοποίησης του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη ως λογιστική αξία.
3. Η συμφωνία της παρ. 2 φέρεται προς επικύρωση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το
οποίο την επικυρώνει εφόσον διαπιστώσει ότι υπογράφεται από την απαιτούμενη πλειοψηφία
των πιστωτών.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242
Γενικές αρχές
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.
2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις στους διαχειριστές αφερεγγυότητας επιβάλλονται από τα
πειθαρχικά συμβούλια. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι νομικό
πρόσωπο, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί τόσο στον διαχειριστή αφερεγγυότητας όσο
και σε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί. Η ευθύνη του διαχειριστή και του
απασχολούμενου πιστοποιημένου προσώπου στην περίπτωση αυτή ελέγχονται διακριτά.
3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Τα πειθαρχικά συμβούλια μπορούν να
διατάξουν την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, εωσότου περατωθεί η ποινική. Σε
περίπτωση αθώωσης στην ποινική δίκη, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται αν έχει
τιμωρηθεί ο διωχθείς. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα, για την ύπαρξη ή όχι ορισμένων γεγονότων, δεσμεύουν
τα πειθαρχικά όργανα.
4. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο
επιβάλλεται μόνο μια πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι
απαράδεκτη. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά νέα την
πειθαρχική δίωξη.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται
ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την
επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων πειθαρχικών
παραπτωμάτων, μετά τον προσδιορισμό της κύρωσης για καθένα από τα συρρέοντα
παραπτώματα, επιβάλλεται μια συνολική πειθαρχική ποινή, η οποία αποτελείται από τη
βαρύτερη κύρωση για τα παραπτώματα που προσδιορίστηκαν, επαυξανόμενη κατά την κρίση
του πειθαρχικού συμβουλίου ως το ανώτατο όριό της, αν συντρέχει περίπτωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 243
Πειθαρχικά παραπτώματα
Πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου
είναι:
α) η παραβίαση υποχρέωσης του διαχειριστή αφερεγγυότητας σύμφωνα με διατάξεις της
νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα
δεοντολογίας της παρ. 1 του άρθρου 262,
β) η μη αποδοχή του διορισμού του, χωρίς σπουδαίο λόγο, ή η παραίτησή του, χωρίς σπουδαίο
λόγο,
γ) η παράβαση των καθηκόντων του διαχειριστή, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον,
δ) η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του
διαχειριστή αφερεγγυότητας, του πιστοποιημένου προσώπου ή τρίτου προσώπου, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
ε) η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων συμπεριλαμβανομένης και της αδικαιολόγητης
καθυστέρησης στην εκτέλεσή τους,
στ) η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας για γεγονότα και πληροφορίες, των οποίων
λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και
ζ) κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του, η οποία πλήττει το κύρος του
επαγγέλματος.
Άρθρο 244
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από την
τέλεσή τους.
2. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται με την κοινοποίηση της άσκησης της πειθαρχικής
δίωξης. Ο χρόνος της αναστολής αυτής δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
3. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται αν τελεστεί άλλο πειθαρχικό
παράπτωμα, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή τη ματαίωση της έγερσης της
πειθαρχικής δίωξης εξαιτίας εκείνου.
4. Πειθαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται
πριν την πάροδο του χρόνου για την παραγραφή του ποινικού αδικήματος. Η παραγραφή του
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πειθαρχικού παραπτώματος αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα από την άσκηση της
ποινικής δίωξης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος.

Άρθρο 245
Πειθαρχικές ποινές
1. Πειθαρχικές κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) η επιβολή προστίμου ύψους έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και, σε περίπτωση
υποτροπής, προστίμου ύψους έως και σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
γ) η προσωρινή απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας ή
απασχόλησης σε αυτά για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες,
δ) η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών, η οποία
επιβάλλεται ιδίως σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων περί κωλυμάτων και η
παραίτηση από τη θέση στην οποία έχει διορισθεί χωρίς σπουδαίο λόγο, και
ε) η οριστική αφαίρεση της άδειας και διαγραφή από το μητρώο.
2. Κάθε πειθαρχική κύρωση καταχωρίζεται στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ή στο
μητρώο πιστοποιημένων προσώπων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 246
Επιμέτρηση ποινής
1. Η πειθαρχική κύρωση προσδιορίζεται:
α) από τη βαρύτητα του παραπτώματος και των συνεπειών του, καθώς και από τον αντίκτυπό
του στην άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας,
β) από τον βαθμό του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας του διωκομένου,
γ) από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το παράπτωμα, όπως, ιδίως, ο προσπορισμός
οφέλους και
δ) από την προσωπικότητα του διωκόμενου διαχειριστή ή του πιστοποιημένου προσώπου, την
πείρα του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη επαγγελματική του
συμπεριφορά, καθώς και τη διαγωγή του μετά την πράξη, τη μετάνοια που επέδειξε και την
προθυμία να επανορθώσει τις συνέπειες.
2. Παράπτωμα ελαφράς φύσεως, οφειλόμενο σε αμέλεια του διωκόμενου διαχειριστή ή του
πιστοποιημένου προσώπου μπορεί κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να μείνει
ατιμώρητο, μετά από εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε, υπό την προϋπόθεση
ότι γίνεται περί τούτου ειδική αιτιολόγηση στην απόφαση.
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3. Η πειθαρχική κύρωση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 245 επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα
βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία, από τις συνθήκες διάπραξής τους
και τον διαπιστωμένο βαθμό υπαιτιότητας του διωκόμενου διαχειριστή ή πιστοποιημένου
προσώπου, κατά περίπτωση, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης των βασικών του υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 247
Πειθαρχικά Συμβούλια
Πειθαρχικά Συμβούλια για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των διαχειριστών
αφερεγγυότητας και πιστοποιημένων προσώπων είναι: α) σε πρώτο βαθμό το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.

Άρθρο 248
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
συμπίπτει με τον χρόνο θητείας των μελών της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 249
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με εξαίρεση εκείνες που
επιβάλλουν την επίπληξη σύμφωνα με το άρθρο 245, υπόκεινται σε έφεση εκ μέρους του
καταδικασθέντος. Επίσης, σε έφεση ασκούμενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπόκεινται όλες
οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η έφεση ασκείται ενώπιον του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο και
τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους, με τριετή θητεία. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ως πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με
τον αναπληρωτή του, ένας αρεοπαγίτης και ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ένας
καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότιμος, ένας δικηγόρος που έχει συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον
δικηγορία και προτείνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ένας
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λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που προτείνεται από το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόμιμος ελεγκτής με εικοσαετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία που προτείνεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 250
Διαχείριση επιλήψιμων πράξεων και ανάθεση προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης
1. Οι καταγγελίες για πειθαρχικώς επιλήψιμες πράξεις διαχειριστή αφερεγγυότητας ή
πιστοποιημένου προσώπου απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 253. Ο Πρόεδρος μπορεί ακόμη να λάβει με οποιονδήποτε
τρόπο γνώση σχετικά με την τέλεση τέτοιων πράξεων, καθώς και διαμέσου δικαστικής ή εν γένει
δημόσιας αρχής.
2. Αν η καταγγελία δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία ή
ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
την αρχειοθετεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 253, με συνοπτική αιτιολογία, και
ανακοινώνει την πράξη αρχειοθέτησης στον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
του άρθρου 252.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, μόλις λάβει την καταγγελία ή γνώση
της επιλήψιμης πράξης, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, την
οποία αναθέτει σε μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 251
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
1. Η προκαταρτική πειθαρχική εξέταση είναι συνοπτική και σύντομη και διαρκεί τριάντα (30)
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Περατώνεται είτε με γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις του προσώπου,
κατά του οποίου στρέφεται, είτε με πράξη, με την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
2. Το μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που διενεργεί την προκαταρτική
πειθαρχική εξέταση, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο
αποδεικτικό μέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής εξέτασης φροντίζει ώστε να μην
προσβάλλονται η τιμή και η υπόληψη του διαχειριστή, του οποίου η συμπεριφορά ερευνάται.
3. Δεν διενεργείται προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη
ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα.
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4. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος διαχειριστή
αφερεγγυότητας. Την ίδια υποχρέωση έχει και σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού ή
απαλλακτικού βουλεύματος, τελεσίδικης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος
διαχειριστή, αποστέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους.

Άρθρο 252
Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας μετά το πέρας της προκαταρκτικής
εξέτασης και εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.
2. Το έγγραφο της πειθαρχικής δίωξης μαζί με το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου αποστέλλονται αμέσως στον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Εφόσον ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, στη σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου κατά την περαιτέρω διαδικασία μετέχει ο αναπληρωτής του μέλους που διενήργησε
την προκαταρκτική εξέταση.

Άρθρο 253
Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης
1. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει εισηγητή της υπόθεσης.
2. Ο εισηγητής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες κάθε γενικού προανακριτικού
υπαλλήλου. Εξετάζει τους μάρτυρες, συλλέγει το λοιπό αποδεικτικό υλικό, συντάσσει το
κατηγορητήριο και καλεί τον πειθαρχικώς διωκόμενο να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και
της δικογραφίας και να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
που ο διωκόμενος υποβάλλει γραπτό απολογητικό υπόμνημα, ο εισηγητής δύναται να
διατυπώσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση.
3. Αν ο εισηγητής, μετά από τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού, κρίνει ότι δεν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, παραδίδει τον φάκελο στον
Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την πρόταση η υπόθεση να τεθεί η υπόθεση στο
αρχείο. Ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο
αποφασίζει, με βάση την επάρκεια των διαθέσιμων ενδείξεων, αν θα απαγγελθεί ή όχι η
κατηγορία ή αν πρέπει να γίνει συμπληρωματική ανάκριση από τον εισηγητή. Αν το
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεχθεί ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, συντάσσεται
από τον εισηγητή κατηγορητήριο.
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4. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος διαβιβάζεται στον
Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον ορισμό της δικασίμου, μαζί με
τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει να κληθούν και το αποδεικτικό επίδοσης της πράξης
αυτής στον πειθαρχικώς διωκόμενο διαχειριστή αφερεγγυότητας.
5. Εφόσον το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεχθεί ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία,
στη σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκδίκαση της υπόθεσης και
την έκδοση απόφασης μετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του εισηγητή.

Άρθρο 254
Ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. Κατά την ακροαματική διαδικασία ο διωκόμενος μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με
δικηγόρο. Ασκεί το δικαίωμα υπεράσπισής του, καλώντας με δική του ευθύνη, χωρίς
υποχρεωτική προδικασία, μάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ του ή για την υπόθεσή του.
2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) το αργότερο μήνες από την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης, οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται
αναλόγως, εάν έχει διαταχθεί η αναστολή της πειθαρχικής δίωξης. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση που έγινε δεκτή αίτηση εξαίρεσης και, εξαιτίας της ανέφικτης συγκρότησης του
Πειθαρχικού Συμβουλίου με νέα σύνθεση, παραπέμπεται η υπόθεση σε άλλο Πειθαρχικό
Συμβούλιο. Η απόφαση κοινοποιείται στον διωχθέντα και στον Υπουργό Οικονομικών.
3. Αν το πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και αξιόποινη πράξη, η αθωωτική ή καταδικαστική
απόφαση, καθώς και το απαλλακτικό βούλευμα δεν εμποδίζουν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο να εκδικάσει την υπόθεση στην ουσία της και να εκδώσει απόφαση, λαμβάνοντας
υπόψη του τη σχετική ποινική δικογραφία, την οποία οφείλει να αποστείλει σε αντίγραφα ο
αρμόδιος εισαγγελέας, ύστερα από σχετική αίτηση του εισηγητή της υπόθεσης.

Άρθρο 255
Υποβολή έφεσης
1. Ο διωκόμενος, στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της επίπληξης, έχει δικαίωμα
να ασκήσει έφεση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης και πάντως
όχι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης. Εντός προθεσμίας των
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου στον διωκόμενο, ο Υπουργός Οικονομικών έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Η
έφεση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται έκθεση. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η
άσκησή της δεν έχουν ανασταλτική δύναμη, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά.
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Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης, με επιμέλεια και
ευθύνη του Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση,
ο φάκελος παραδίδεται στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει ημέρα για την εκδίκαση της
έφεσης και καλεί, με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, τον εκκαλούντα δέκα (10)
ημέρες πριν από την ημέρα της συζήτησης. Ο εκκαλών μπορεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο
δικηγόρο να αναπτύξει έγγραφα ή προφορικά τις απόψεις του. Το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση της ανάκρισης, οφείλει όμως να εκδώσει την
απόφαση του σε προθεσμία το πολύ δύο (2) μηνών από την ημέρα της κατάθεσης της έφεσης.

Άρθρο 256
Έκδοση αποφάσεων
1. Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή
πειθαρχικών κυρώσεων εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την κλήση του διωκόμενου σε
ακρόαση και επιδίδεται σε αυτόν εντός της ίδιας προθεσμίας, ενώ περίληψη αυτής
καταχωρίζεται στο μητρώο.
2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και της απολογίας του
πειθαρχικώς διωκόμενου ακολουθεί η διάσκεψη των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη
λήψη οριστικής απόφασης.
3. Η πειθαρχική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, υπογράφεται δε
από τον Πρόεδρο και το γραμματέα και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό.
4. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές
αρχές την τυχόν διάπραξη αξιοποίνων πράξεων που προέκυψαν από τη διαδικασία ενώπιον των
Πειθαρχικών Συμβουλίων.
5. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια της θητείας των Πειθαρχικών
Συμβουλίων, παραμένουν ισχυρές και μετά τη λήξη της θητείας τους. Αποφάσεις επί υποθέσεων
που έχουν συζητηθεί ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων πριν από τη λήξη της θητείας τους,
μπορούν να εκδοθούν και δημοσιευθούν μέσα σε ένα τετράμηνο από τη λήξη της θητείας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται η συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον των
νέων Πειθαρχικών Συμβουλίων.
6. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εκτελούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
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Άρθρο 257
Εξαίρεση μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων
1. Οι διατάξεις των άρθρων 17 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για την εξαίρεση των
δικαστών ισχύουν και για την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
2. Η αίτηση για την εξαίρεση επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος
την εισάγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να αποφανθεί. Η απόφαση που εκδίδεται είναι
αμετάκλητη. Κάθε εγκαλούμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαίρεσης μόνο μια φορά σε
κάθε βαθμό πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
3. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη, όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση όλων των μελών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 258
Ανάκληση αδείας
1. Κάθε άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανακαλείται με
απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιβολή πειθαρχικής κύρωσης οριστικής αφαίρεσης της άδειας με απόφαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 245,
β) καταδίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 231,
γ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα,
δ) οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του δικηγόρου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή,
λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, σε περίπτωση οριστικής
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.
2. Σε περίπτωση καταδίκης σε πρώτο βαθμό για κάποιο από τα αδικήματα της περ. β’ της παρ.
3 του άρθρου 231 αναστέλλεται η ισχύς της άδειας του διαχειριστή ή πιστοποιημένου
προσώπου έως την αμετάκλητη απαλλαγή του και ενημερώνεται με σχετική σημείωση το
Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.
3. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1, η αρμόδια αρχή
προβαίνει στην αμετάκλητη διαγραφή του διαχειριστή από το Μητρώο Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 259
Έκταση ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας
1. Έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνεται για κάθε πταίσμα, εκτός αν άλλως ορίζεται στον
παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια του
συνετού διαχειριστή αφερεγγυότητας. Στο ίδιο μέτρο ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται
έναντι των ανωτέρω προσώπων και για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς δικαίωμα ανέθεσε
τη διεξαγωγή υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ενώ, αν είχε το δικαίωμα ανάθεσης,
ευθύνεται μόνο για πταίσμα ως προς την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του
έδωσε.
2. Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας
ευθύνεται προσωπικώς μόνο για δόλο.
3. Αν από τη δράση διαχειριστή αφερεγγυότητας που ασκεί καθήκοντα συνδίκου
δημιουργήθηκε ομαδικό χρέος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την πτωχευτική
περιουσία, αυτός υποχρεούται να αποζημιώσει τον ομαδικό πιστωτή αν διέγνωσε ότι η
περιουσία δεν προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του ομαδικού χρέους τούτου αλλά
με δόλο αδιαφόρησε. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, αν
αυτοί ικανοποιηθούν σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, η ομάδα των πιστωτών δικαιούται
να αναζητήσει από τον σύνδικο το ποσό απομείωσης της πτωχευτικής περιουσίας από την αιτία
αυτή.
4. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν ευθύνεται ως εκπρόσωπος του οφειλέτη για οφειλές
προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή εργαζομένους. Ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, και ο εκπρόσωπος του διαχειριστή
αφερεγγυότητας, αν πρόκειται για διαχειριστή αφερεγγυότητας, δεν υπέχει οποιαδήποτε
αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη του οφειλέτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής
τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται, με την επιφύλαξη της παρ. 3.
5. Η ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν
αποκλείεται.
6. Κάθε αξίωση κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο τριών (3)
ετών από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου γεγονότος. Σε κάθε
περίπτωση η αξίωση κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο
τριετίας από τη λήξη των καθηκόντων του.

183

7. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας έχει την ειδική δωσιδικία των δικηγόρων σε ποινικές
διαδικασίες.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 260
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθορίζονται η σύνθεση των μελών της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, τακτικών και αναπληρωματικών, ο υποχρεωτικός
αριθμός των συνεδριάσεών της ανά μήνα, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών της για
κάθε συνεδρίαση, καθώς και οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινές, μεταξύ των οποίων και η
αντικατάστασή τους από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, κυρώνεται ο κανονισμός
λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία της Επιτροπής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη
της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο και
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
2. Με όμοια απόφαση συγκροτείται πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έναν
δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας,
εξαιρουμένου του προέδρου της. Η θητεία του πειθαρχικού συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία
των μελών της Επιτροπής.
3. Με όμοια απόφαση συγκροτείται δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο και ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας και των πειθαρχικών συμβουλίων.
4. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Επιτροπής,
και η αποζημίωση του δικαστικού λειτουργού και των μελών του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και των μελών του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου.
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5. Με όμοια απόφασή ρυθμίζεται η μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α΄ 242) στο
μητρώο πιστοποιημένων προσώπων και μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας, αντιστοίχως.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από εισήγηση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δύναται να προβλεφθούν ετήσια συνδρομή
και τέλος ανανέωσης της χορηγουμένης σύμφωνα με το παρόν πιστοποίησης, που θα βαρύνουν,
κατά περίπτωση, τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, ο τρόπος καταβολής τους και κάθε άλλο
αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Άρθρο 261
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από εισήγηση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθορίζονται ο τόπος, ο τρόπος και οι
αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων του άρθρου 232, η διάρκεια των
εξετάσεων, η σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και ρυθμίζεται κάθε σχετικό
θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από εισήγηση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συγκροτείται επιτροπή εξετάσεων, η οποία
αποτελείται από τον πρόεδρό της και κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μέλη, και καθορίζονται η
σύνθεση της επιτροπής εξετάσεων, το ύψος της αμοιβής του Προέδρου και των μελών της,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης
των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
Ειδικότερα με την απόφαση της παρούσας, μεταξύ άλλων, καθορίζονται:
α. οι φορείς που μπορούν να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης,
β. οι προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης,
γ. το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων,
δ. τα προσόντα των εκπαιδευτών,
ε. ο έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων και συμμετοχής των διαχειριστών σε αυτά,
στ. η μέθοδος επιμόρφωσης,
ζ. η πιστοποίηση συμμετοχής του πιστοποιημένου προσώπου και οι σχετικά παρεχόμενες
πληροφορίες, και
η. κάθε άλλο σχετικό θέμα.
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4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των διαχειριστών αφερεγγυότητας, οι κίνδυνοι οι οποίοι
ασφαλίζονται, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής στο
αρμόδιο όργανο κάθε διαδικασίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ανάλογα με το
εάν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εάν ανήκουν στην
βαθμίδα Α΄ ή Β΄.

Άρθρο 262
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Πρώτου
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης

Αφερεγγυότητας, εισάγεται Κώδικας Δεοντολογίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας και των
πιστοποιημένων προσώπων που εξειδικεύει τους κανόνες συμπεριφοράς των προσώπων αυτών
για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 239.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μπορεί να καθοριστούν

ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση διαχειριστών αφερεγγυότητας και οι όροι καταβολής της (που
μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά σε σχέση με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων
σταδίων της διαδικασίας), και να προσδιορισθούν οι δημόσιοι πόροι για την κάλυψη των
σχετικών υποχρεώσεων, η σχετική διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία
λεπτομέρεια.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 263
Μεταβατικό δίκαιο
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την
ημερομηνία του άρθρου 263.
2. Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις των άρθρων 162 έως και 166, εφαρμόζονται αναλόγως σε
πτωχεύσεις ή διαδικασίες ειδικής διαχείρισης που έχουν ήδη κηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου ή κηρύσσονται βάσει αίτησης που έχει υποβληθεί πριν από αυτήν, εφόσον
δεν έχει αρχίσει η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες
διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός. Με απόφαση της
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συνέλευσης των πιστωτών, εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία μπορεί να τραπεί σε πτωχευτική
διαδικασία του παρόντος νόμου στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής
διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της
διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις
των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.
3. Εφόσον η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με βάση τα στοιχεία προσφυγής στις
σχετικές διαδικασίες, διαπιστώσει ότι ο διαθέσιμος αριθμός διαχειριστών αφερεγγυότητας δεν
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου,
ως σύνδικος μπορεί να διορισθεί, πέραν των διαχειριστών αφερεγγυότητας, δικηγόρος,
λογιστής, φοροτεχνικός Α τάξης ή συμβολαιογράφος, όπως ορίζονται στο άρθρο 227. Η θέση σε
ισχύ του Τετάρτου Βιβλίου δεν θίγει την ανάθεση καθηκόντων διαχειριστών αφερεγγυότητας
την οποία έχουν αναλάβει σε εκκρεμείς διαδικασίες.
4. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 230 δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο
διαχειριστών αφερεγγυότητας, εφόσον απασχολούν με οιασδήποτε μορφής σχέση τουλάχιστον
ένα φυσικό πρόσωπο κάτοχο άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας εγγεγραμμένο κατά τον χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος στο υφιστάμενο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας του π.δ.
133/2016 (Α΄ 242), κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς την Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας του άρθρου 229 του παρόντος, με απόφαση της οποίας θα καθορισθεί η μορφή
της σχετικής αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
5. Οι οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση πριν τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου αλλά
μετά τη 1η.1.2019, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 192-194. Σε περίπτωση που η
προθεσμία της παρ.1 ή 2 του άρθρου 192, κατά περίπτωση, λήγει πριν τις 31.12.2021, η
απαλλαγή επέρχεται την 1η.1.2022, εκτός αν εντός της παραπάνω προθεσμίας κατατεθεί
προσφυγή κατά της απαλλαγής του. Για την πλήρωσή των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου
92 απαιτείται αίτηση προς και σχετική απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.
6. Το άρθρο 195 εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου για
οφειλές νομικού προσώπου, του οποίου η αίτηση πτώχευσης ή η κήρυξη σε πτώχευση
προηγήθηκε της θέσης του παρόντος νόμου σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προθεσμία που αφορά
την απαλλαγή των εκπροσώπων της παρ. 1 του άρθρου 195 λήξει οποτεδήποτε πριν τις
31.12.2021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την 1η.1.2022, ενώ τυχόν προσφυγή μπορεί να ασκηθεί
μέχρι τις 31.12.2021.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 264
Απόκτηση κινητών αξιών - Διάθεση κινητών αξιών ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των διαδικασιών του
παρόντος - Ανατροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση των ν. 3461/2006
(Α΄ 106), ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
1. Η περ. η΄ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου ή της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
χρηματικών οφειλών του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου, για την
αποκατάσταση της βιωσιμότητας της εταιρείας και την εξακολούθηση της δραστηριότητάς της
ή οι κινητές αξίες που έχουν αποκτηθεί αφορούν εταιρεία που βρίσκεται σε παύση πληρωμών
κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 ή εταιρεία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της οποίας έχει
καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, με βάση στοιχεία των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση εφόσον
καταρτίζονται, και δεν έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσοστό αυτό εντός της περιόδου
που ακολουθεί τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση του ν. 3556/2007, στην οποία
διαπιστώνεται το ανωτέρω έλλειμμα. Το βάρος απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων
του προηγούμενου εδαφίου φέρει το πρόσωπο που την επικαλείται».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση διάθεσής κινητών αξίων ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο διαδικασίας εκποίησης ή
εξυγίανσης του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, η έγκριση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς το πρόσωπο του αποκτώντα σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος, αποτελεί αίρεση της μεταβίβασης σε αυτόν.»
3. Στο ν. 4307/2014 (Α΄ 246) προστίθεται άρθρο 72Α ως εξής:

«Άρθρο 72Α –
Ανατροπή της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης

1. Οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ειδικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 76 του παρόντος, ο
οφειλέτης ή πιστωτές του, νομιμοποιούνται να ασκήσουν αίτηση για την ανατροπή της
διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης εφόσον καταθέσουν ταυτόχρονα με την αίτηση αυτή αίτηση
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
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2. Η αίτηση της παρ. 1 κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου για την εκδίκαση της αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης πτωχευτικού δικαστηρίου, κοινοποιείται δε αμελλητί και
επί ποινή απαραδέκτου στον Ειδικό Διαχειριστή. Ο Ειδικός Διαχειριστής και οι λοιποί πιστωτές
του υπό ειδική διαχείριση προσώπου νομιμοποιούνται στην άσκηση κυρίας ή πρόσθετης
παρέμβασης. Η αίτηση της παρ. 1 συνεκδικάζεται με την αίτηση επικύρωσης, γίνεται δεκτή σε
περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και απορρίπτεται σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η απόφαση επί της αίτησης δημοσιεύεται κατά τον τρόπο δημοσίευσης της απόφασης επί της
αίτησης επικύρωσης, υπόκειται δε στα ίδια ένδικα μέσα με την απόφαση επί της αίτησης
επικύρωσης.
3. Η κατάθεση της αίτησης της παρ. 1 δεν αναστέλλει αυτοδικαίως τη διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης. Για την αναστολή της διαδικασίας ή της τρέχουσας προθεσμίας της παρ. 3 του
άρθρου 69 χορηγείται προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ανατροπής και υπό
τον όρο αυτής, αφού πιθανολογηθεί η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με την
αίτηση που συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση της παρ. 1.
4. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης της παρ. 1, παύει η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης
και ανατρέπονται για το μέλλον τα αποτελέσματα του άρθρου 72. Εκποιήσεις του ενεργητικού
για τις οποίες συντελέστηκε η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 75 δεν θίγονται. Ο Ειδικός
Διαχειριστής απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τα αποτελέσματα της μέχρι
τότε διαδικασίας.
5. Η αίτηση της παρ. 2 δύναται να υποβάλλεται εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ της
παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 265
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 270,
α) καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α΄ 153). Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα,
ν. 3588/2007 (Α΄ 153), νοείται ο παρών νόμος. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσης
διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, ν. 3588/2007 (Α΄ 153), εξελίσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις προϊσχύουσες του
ν. 3588/2007 (Α΄ 1 53) διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση
της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας,
επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν
τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού
δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.
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β) παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010
(Α΄ 130). Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσης διαδικασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του.
γ) παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως
και 77 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις
εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά
ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής
διαχείρισης, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται με
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός
διαχειριστής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά τον παρόντα
νόμο στον σύνδικο. Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω
άρθρων, νοείται η διαδικασία του Μέρους ΙΙ του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους του
Δευτέρου Βιβλίου.
ε) Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).
στ) Καταργείται η παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), καθώς
και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχόμενης στην παραπάνω
καταργούμενη διάταξη.
ζ) Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έτους 2020 για την απόκτηση άδειας διαχειριστή
αφερεγγυότητας, όπως όριζε το άρθρο 6 του π.δ. 133/2016.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 παρ. του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
3. Από τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, η οποία
διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καταργείται η
διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58). Οι διατάξεις αυτές συνεχίζουν να
ισχύουν σε πτωχεύσεις που διέπονται από τον ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή από τις προϊσχύουσες
αυτού διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 1.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 266
Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων
1. Μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατά τον νόμο
προϋποθέσεις, όπως εξειδικεύονται από την υπό στοιχεία 36579/Β.1666/30-08-2007 (Β΄ 1740)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και κρίθηκε ότι πρέπει να ανακτηθούν,
σύμφωνα με την υπ. αρ. C (2019) 7094 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) της 7ης
Οκτωβρίου 2019, μπορούν να υπαχθούν εκ των υστέρων είτε σε κανονισμό για ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis) είτε στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L
193 της 1ης.7.2014), εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόμενες κατά τον χρόνο χορήγησής τους
προϋποθέσεις. Αν η υπαγωγή της παρούσας δεν είναι δυνατή ή δεν καλύπτει το σύνολο του προς
ανάκτηση ποσού, τα προς ανάκτηση ποσά μπορούν να συμψηφισθούν με ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που προβλέπονται σε μελλοντικό καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis).
2. Ως αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή της
παρ. 1 ορίζεται το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων του
Υπουργείου Οικονομικών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της εκ των υστέρων υπαγωγής σε Κανονισμό, της χορήγησης νέων ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας, καθώς και του συμψηφισμού των νέων ενισχύσεων με τα προς ανάκτηση
ποσά, σύμφωνα με την παρ. 1, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν εκ μέρους
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά την εν
γένει διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ν. 4412/2016
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Άρθρο 267
Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω
αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 και
προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016
1. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως εξής:
«2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος
αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.»
2. Στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:
«2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
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άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο
που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Άρθρο 268
Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
Στον ν. 2251/1994 (A΄ 191) προστίθεται άρθρο 2 Α ως εξής:

«Άρθρο 2 Α Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

1. Συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης
υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες, που
στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι
σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι
οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς.

Η συμμόρφωση των προαναφερόμενων ρητρών με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παρ.
1, 6 και 7 περ. ε) και ια) του άρθρου 2 πληρούται με μόνο τον προσδιορισμό των παραγόντων
και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, στη σύμβαση
ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται οι κρίσιμοι
δείκτες ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή.
2. Σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και
δεικτών της παρ. 1, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν τους λήπτες της
ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για
την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1. Η ενημέρωση γίνεται από
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την ασφαλιστική εταιρία εντός προθεσμίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών
πριν από κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή.
3. Αν η συμβατική ρήτρα για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων είναι ασαφής ή ελλιπής ή
αν έχει προβλεφθεί κατά τρόπο που δεν πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της
καταλληλότητας κατά την παρ. 1, χωρεί εκ του νόμου αναπροσαρμογή σύμφωνα με τους
παράγοντες και δείκτες της παρ. 1, μόνο εάν ο λήπτης της ασφάλισης ενημερωθεί για κάθε
επερχόμενη αναπροσαρμογή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή υπολογίζεται εντός προθεσμίας
εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν τη θέση σε ισχύ της επερχόμενης
αναπροσαρμογής.
Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν συμφωνεί με την αναπροσαρμογή, μπορεί να
καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής. Τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται με τη λήξη της περιόδου υπολογισμού του τρέχοντος ασφαλίστρου.
4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν και για μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που έχουν
καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύς του παρόντος.
5. Οι πάσης φύσεως ενημερώσεις και απευθυντέες δηλώσεις από την ασφαλιστική εταιρία προς
τον λήπτη της ασφάλισης μπορεί να γίνονται με αποστολή συστημένης επιστολής στην πιο
πρόσφατη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη
δηλωθείσα διεύθυνση του αντικλήτου του. Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης έχει
ζητήσει εγγράφως με κάθε μέσο να λαμβάνει τις πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες
δηλώσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η σχετική επικοινωνία λαμβάνει
χώρα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης
στην ασφαλιστική εταιρία. Η παράδοση της συστημένης επιστολής κατά το πρώτο εδάφιο και η
αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά το δεύτερο εδάφιο αντίστοιχα,
αποτελούν τεκμήριο ότι οι πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν
στον λήπτη της ασφάλισης και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 269
Πληρωμή δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
Κατά το οικονομικό έτος 2020 διατάκτης δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
του προϋπολογισμού φορέων Κεντρικής Διοίκησης δύναται να είναι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ή ο Υπουργός ή οποιοδήποτε άλλο όργανο του οικείου φορέα που έχει ορισθεί με απόφαση
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αυτών. Αποφάσεις ορισμού δευτερευόντων διατακτών που εκδόθηκαν κατά το έτος 2020 είναι
νόμιμες. Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 1ης.1.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 270
Έναρξη ισχύος
Τα άρθρα 1 έως και 264 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Κατ΄ εξαίρεση η
παρ. 3 του άρθρου 264, καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος για τις οποίες δεν ορίζεται
διαφορετικά ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. –Αδ. Γεωργιάδης

Ι. Βρούτσης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κυρ. Πιερρακάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: ΘΕΩΝΗ ΑΛΑΜΠΑΣΗ, ΝΙΚΗΣ 5-7, ΤΗΛ. 210 3332428
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
1

2
3
4

5

6

Χ

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τον παρόντα νόμο αναμορφώνεται εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης
της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και
απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού το οποίο
αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η
δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Εξαιρούνται μόνο φορείς του
Δημοσίου και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Οι διαδικασίες που εισάγονται με τον παρόντα νόμο είναι επίσης
εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί πλαισίου για
την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις
ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης
των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132
(Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)» εφόσον
διασφαλίζεται ότι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβαση σε
αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα
τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους· ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι
ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από
τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη
ευκαιρία και ότι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως
περιορίζοντας τη διάρκειά τους. Περαιτέρω, κρίσιμο ρόλο στο όλο πλαίσιο
αποκτά η δυνατότητα όλων των φυσικών προσώπων να απαλλαγούν από χρέη
εντός τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης εκτός αν ελέγχονται για δόλιες
ενέργειες ή αρνούνται να συνεργαστούν με τα όργανα της πτώχευσης.
Μάλιστα, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα που πτωχεύουν εισφέρουν
στη πτωχευτική περιουσία στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως λ.χ. την κύρια
κατοικία τους, η απαλλαγή επέρχεται ταχύτερα, μετά την πάροδο ενός έτους
από την κήρυξη της πτώχευσης. Με τον τρόπο αυτό ο νόμος ανταποκρίνεται
στην υπόδειξη της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα για
την εφαρμογή των διατάξεων περί απαλλαγής από τα χρέη στους καταναλωτές
το συντομότερο δυνατόν.
Ο νόμος είναι διαρθρωμένος σε πέντε Βιβλία:
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Α) Βιβλίο Πρώτο: Πρόληψη της Αφερεγγυότητας, με το οποίο εισάγεται
μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών για να αποτρέπει συνθήκες
αφερεγγυότητας
των οφειλετών. Επίσης, εισάγεται ο εξωδικαστικός
μηχανισμός αντιμετώπισης των οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα και
εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της εξυγίανσης επιχειρήσεων.
Β) Βιβλίο Δεύτερο: Πτώχευση, με το οποίο αντιμετωπίζεται η πτώχευση των
φυσικών και νομικών προσώπων, με βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου και
πρόβλεψη απαλλαγής των οφειλετών από τις οφειλές τους.
Γ) Βιβλίο Τρίτο: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και Ρήτρες
Παρακολούθησης-Ευάλωτοι Οφειλέτες, με το οποίο προβλέπεται η θέσπιση
ηλεκτρονικών μέσων και διαδικασιών για τη βελτίωση και απλούστευση των
διαδικασιών που θεσπίζονται με το νόμο. Επίσης, θεσπίζονται μηχανισμοί για
την προστασία των ευάλωτων οφειλετών, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο
και στο επίπεδο της ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας.
Δ) Βιβλίο Τέταρτο: Διαχειριστές Αφερεγγυότητας, με το οποίο επέρχεται
βελτίωση και συμπλήρωση των ρυθμίσεων που διέπουν τους διαχειριστές
αφερεγγυότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες συλλογικής
ικανοποίησης.
Ε) Βιβλίο Πέμπτο: Κοινές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις, με το οποίο
θεσπίζονται οι απαραίτητες κοινές διατάξεις για το σύνολο των βιβλίων, καθώς
και οι τελικές οι μεταβατικές διατάξεις.
Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην
πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Τα
βασικά του χαρακτηριστικά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την
επιτάχυνσή τους, η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης με την δημιουργία
ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας που δεν αποτυπώνει μόνο κάθε
στάδιο της διαδικασίας χρησιμεύοντας ως τόπος δημοσιοποίησης των
σχετικών αποφάσεων, αλλά λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας των οργάνων
της πτώχευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και των πιστωτών για την λήψη
αποφάσεων ως συνέλευσης. Οι πλειστηριασμοί γίνονται επίσης ηλεκτρονικά
με χρήση της πλατφόρμας e-auction για την διασφάλιση της μεγαλύτερης
δυνατής διαφάνειας και δημοσιότητας.
Το νέο πλαίσιο επιδιώκει στόχους που είναι κρίσιμοι για την εθνική οικονομία
αλλά και για την καλύτερη λειτουργίας της εθνικής οικονομίας εντός της
ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Αποβλέπει στην ταχύτερη δυνατή επιστροφή
παραγωγικών μέσων σε παραγωγικές χρήσεις. Στοχεύει στην ταχύτερη
ανάκτηση απαιτήσεων από τους πιστωτές μέσω της εκποίησης της
πτωχευτικής περιουσίας σε αγοραίες αξίες, όπως αυτές αποκαλύπτονται από
τον πλειστηριασμό. Όπως σημειώνει εξάλλου η Οδηγία για την αναδιάρθρωση
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και την αφερεγγυότητα, η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόληψης και
αντιμετώπισης καθιστά τη χώρα ελκυστικότερη σε επενδύσεις.
Ως πρώτο ανάχωμα στην διαμόρφωση συνθηκών υπερχρέωσης και αδυναμίας
εξυπηρέτησης οφειλών προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης οφειλετών σε
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, όπως πχ ηλεκτρονικό μηχανισμό
προειδοποίησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικά κέντρα και φορείς.
Εξίσου σημαντική επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων
μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της διαδικασίας
εξυγίανσης. Τα παραπάνω προληπτικά πλαίσια αναδιάρθρωσης είναι
διαθέσιμα σε πρώιμο στάδιο και στοχεύουν στην αποφυγή της
αφερεγγυότητας από φορείς ή ως προς επιχειρηματικές δραστηριότητες που
εφόσον αναδιαρθρωθούν δύναται να διατηρήσουν την βιωσιμότητά τους
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές
προσωπικού περιορίζοντας τις ζημίες για τους πιστωτές στην αλυσίδα
εφοδιασμού και διαφυλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, προς
όφελος της οικονομίας ευρύτερα. Στις διαδικασίες προληπτικής
αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του και της
λειτουργίας της επιχείρησής του, παρέχεται όμως η δυνατότητα στην
διαδικασία εξυγίανσης του διορισμού από το αρμόδιο δικαστήριο ειδικού
εντολοδόχου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων («ΠΜΜΕ») αναμένεται να συμβάλει ειδικότερα η διαδικασία του
εξωδικαστικού συμβιβασμού, μια εμπιστευτική διαδικασία μεταξύ των
χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης που αναμένεται να διευκολύνει την γρήγορη διαμόρφωση
προτάσεων προς οφειλέτες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους προς
τους φορείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διαδικασία. Μεταξύ άλλων,
παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων αναδιάρθρωσης βάσει
αυτοματοποιημένου εργαλείου που θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της
ΠΜΜΕ που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας
διεξάγεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή
είναι πλήρως εξωδικαστική και δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα
ή δικονομικό δικαίωμα αφενός επειδή η ανταπόκριση των πιστωτών στο
αίτημα οφειλετών για ρύθμιση εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και
εξαρτάται από την αξιολόγηση των τελευταίων (κατά πλειοψηφία των
συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων) και αφετέρου προκειμένου να
επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της εμπιστευτικής αυτής
διαδικασίας, η οποία, σημειωτέον, εφόσον οδηγεί σε ρυθμίσεις επιτυγχάνει την
ελάφρυνση του δανειακού βάρους του οφειλέτη αλλά και την βελτίωση της
θέσης των τρίτων πιστωτών που έχουν πλέον απέναντί τους οφειλέτη
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αυξημένης φερεγγυότητας χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ή περιορισμό των
δικαιωμάτων τους. Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού που είναι
διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη (νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις
και καταναλωτές) αποτελεί το πρώτο ανάχωμα για την πρόληψη της
οικονομικής αδυναμίας. Ανταποκρίνεται συνεπώς στην παρότρυνση της
Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα προς τα κράτη μέλη να
διαθέτουν στους οφειλέτες πλαίσιο αναδιάρθρωσης που να τους παρέχει τη
δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες σε πρώιμο
στάδιο, πριν καταστούν αφερέγγυοι.
Σε περιπτώσεις πιθανής αφερεγγυότητας μεγαλύτερων επιχειρήσεων ή
γενικότερα οφειλετών για την βιωσιμότητα των οποίων απαιτούνται
παρεμβάσεις πέραν της διαγραφής απαιτήσεων ή και διακανονισμού τους,
διατίθεται το προληπτικό πλαίσιο της εξυγίανσης, το οποίο έχει προσαρμοσθεί
στις διατάξεις της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα. Οι
διαδικαστικές προσαρμογές, πέραν της εναρμόνισης με τους Ενωσιακούς
κανόνες, αποσκοπούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης και στην
δυνατότητα ανταπόκρισης της διαδικασίας στα ποικίλα αίτια οικονομικής
αδυναμίας. Αποσκοπούν επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της
καταχρηστικής συμπεριφοράς συντελεστών που αντιτίθενται στην εφαρμογή
της συμφωνίας εξυγίανσης, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντά
τους δεν βλάπτονται από αυτήν. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την συμμετοχή
του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμφωνίες
εξυγίανσης, με την ρητή πρόβλεψη κανόνων και κριτηρίων για τη συναίνεσή
τους. Τέλος, παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την προστασία
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εξυγιαίνονται.
Η διαδικασία πτώχευσης απλοποιείται σημαντικά, ενώ επιταχύνεται η
ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Η διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης για τη ρευστοποίηση λειτουργικών συνόλων ενσωματώνεται στη
νέα πτωχευτική διαδικασία ως επιλογή στην διάθεση του πτωχευτικού
δικαστηρίου κατά την κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον συμφωνεί επαρκές
ποσοστό πιστωτών συμπεριλαμβανομένων ενέγγυων.
Η διευκόλυνση της απαλλαγής των επιχειρηματιών από τα χρέη τους
αποτρέπει τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας και τους προσφέρει
τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα διδασκόμενοι από
τις εμπειρίες του παρελθόντος. Αντιστοίχως σημαντική είναι και η απαλλαγή
των λοιπών οφειλετών από τα χρέη τους, καθώς τους επιτρέπει την κοινωνική
και οικονομική επανένταξη χωρίς το βάρος οφειλών στις οποίες αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν. Η υπερχρέωση των καταναλωτών είναι επίσης ζήτημα
μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας που συνδέεται στενά με τη
ανάγκη περιορισμού της υπερχρέωσης εν γένει καθώς μάλιστα, σε πολλές
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περιπτώσεις, δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ επιχειρηματικών και
έξω-επιχειρηματικών χρεών.
Αναμορφώνεται επίσης η ρύθμιση του επαγγέλματος των διαχειριστών
αφερεγγυότητας μεταξύ άλλων με την ενσωμάτωση νομικών προσώπων που
ικανοποιούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Το νέο πλαίσιο ρύθμισης ενισχύει
περαιτέρω το κύρος των διαχειριστών αφερεγγυότητας και την δυνατότητα
τους να ανταποκριθούν με τη απαραίτητη ταχύτητα και αξιοπιστία στις
απαιτήσεις των διαδικασιών του νόμου.
Συνοπτικά, ο νέος νόμος επιδιώκει την συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση
της υπερχρέωσης και ανταποκρίνεται και στο θέμα αυτό τόσο στις επιταγές
όσο και στις συστάσεις της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και
αφερεγγυότητα.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των φυσικών και νομικών προσώπων
αποτελεί ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που είναι κρίσιμοι για την
εθνική οικονομία αλλά και για την καλύτερη λειτουργίας της εθνικής
οικονομίας εντός της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Αποβλέπει στην ταχύτερη
δυνατή επιστροφή παραγωγικών μέσων σε παραγωγικές χρήσεις, ενώ
παράλληλα καθιστά τη χώρα ελκυστικότερη σε επενδύσεις.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορά τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να
εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
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Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, είχαν κατά το
παρελθόν θεσπισθεί διάφορα κανονιστικά πλαίσια, και συγκεκριμένα:
Α) Ο ν. 4469/2017 (Α’ 62) που θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Η δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων στον εν λόγω νόμο έληξε την 30.4.2020.
Β) Ο ν. 3869/2010 (Α’ 130) που θέσπισε τη δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης
οφειλών φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Η προστασία
πρώτης κατοικίας που είχε θεσπισθεί δυνάμει του νόμου αυτού έληξε στις
28.2.2020.
Γ) Ο ν. 3588/2007 (Α’ 153) «Πτωχευτικός Κώδικας»
Δ) Ο ν. 4605/2019 (Α’ 52) «ΜΕΡΟΣ Ζ Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής
Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε κύρια κατοικία». Η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο νόμο αυτό έπαυσε την 31.7.2020.
Ε) Ο ν. 4307/2014 (Α’ 246) με τον οποίο θεσπίσθηκε η διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης.
Με τον νόμο, ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που
υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας,
εξωδικαστικός μηχανισμός κλπ) σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Είναι απαραίτητο όπως, στο πλαίσιο της
εναρμόνισης της Οδηγίας 1023/2019 «περί πλαισίου
για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή
από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση
οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των
διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την
αναδιάρθρωση
και
την
αφερεγγυότητα)»
ενσωματωθούν όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης
οφειλών που υπάρχουν σήμερα σε ένα ενιαίο
πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία. Αυτό απαιτεί τη
δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου.
Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i)

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i)
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:

Κατά τη σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου ελήφθησαν
υπόψη καλές πρακτικές άλλων χωρών της Ε.Ε. τόσο στο
επίπεδο της προληπτικής αναδιάρθρωσης όσο και στο
επίπεδο της συλλογικής ικανοποίησης και απαλλαγής
από τις οφειλές.
Παραδείγματα:
Α) Στην Ισπανία παρέχεται προστασία από την έξωση
από την α΄κατοικία με βασιλικό διάταγμα του 2013 για
οφειλέτες ενυπόθηκων δανείων που πληρούσαν
συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια,
π.χ. πολύτεκνη οικογένεια, άνεργος οφειλέτης, θύμα
φυλετικής βίας κλπ.
Β)
Στον
Ιταλικό
Κώδικα
Επιχ.Κρίσης
και
Αφερεγγυότητας (άρθρα 282-283) προβλέπεται ο
θεσμός της ελεγχόμενης εκκαθάρισης στην οποία
υπόκεινται οφειλέτες με μή εμπορική ιδιότητα που
τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η εν λόγω
διαδικασία αποσκοπεί στην εκκαθάριση της περιουσίας
του οφειλέτη, αλλά επίσης στοχεύει σαφώς και στην
απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών
του σε βάθος τριετίας, όπως ακριβώς προβλέπεται και
στο νέο πτωχευτικό.

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Βραχυπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης
είναι η ενσωμάτωση όλων των
διαδικασιών που αποσκοπούν είτε στην
πρόληψη
και
αποφυγή
της
αφερεγγυότητας
είτε
στην
αντιμετώπισή της στο πλαίσιο της
εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις
διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί
πλαισίου
για
την
προληπτική
αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα
χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση
οφειλετών, καθώς και περί μέτρων
βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132
(Οδηγία
για
την
αναδιάρθρωση
και
την
αφερεγγυότητα)»
Μακροπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης
είναι η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, καθώς το νέο πλαίσιο θα
αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στην
αντιμετώπιση
των
υφιστάμενων
«κόκκινων» δανείων και στο δραστικό
περιορισμό της δημιουργίας νέων. Έτσι,
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θα τονωθεί η ρευστότητα των τραπεζών,
ώστε αυτές να μπορέσουν να
χρηματοδοτήσουν ξανά την πραγματική
οικονομία.
Επίσης,
βασικός
μακροπρόθεσμος
στόχος
που
αναμένεται να επιτευχθεί είναι η παροχή
κινήτρων
για
την
προσέλκυση
επενδύσεων, καθώς θέτει τέλος στις
χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες
αφερεγγυότητας και δημιουργεί ένα
ενιαίο και ξεκάθαρο πεδίο για τους
επενδυτές.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών
οικισμών
Πραγματοποιηθείσες
απαλλοτριώσεις
και
καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς
χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

171

207
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

187,5

81 (έως Q2 2020)

-

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
177,3

176,5

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

-0,4

-0,2

1,5

1,9

1,9

-15,2 (Q2 2020)

-

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

-0,8

-1,7

-1,9

-2,8

-1,4

-

-

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

180,2

184,7

-5,6

0,5

0,7

1

1,5

-

-

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

175,9

178,5

176,2

181,2

176,6

-

-

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

-2,1

3,7

3,8

4,3

4,4

-

-

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

100

100,02

101,15

101,94

102, 46

-

-

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

-

-

-

-

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
25,6

27,2

26,8

27,1

26,5

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.

16,8

17,7

17,7

18,6

17,8

-

-

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

-

-

-

-

-

-

-

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

-

-

-

-

-

-

-

 Κοινωνική πολιτική:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και
αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

ΣΧΕΣΕΙΣ
Ποσοστό ανεργίας ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
βάσει μορφωτικού
επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
Αριθμός
επιχειρησιακών,
κλαδικών
και ομοιοεπαγγελματικών
αμοιβών (ανά
βασικό τομέα
της οικονομίας
π.χ. μεταποίηση,
συμβάσεων κ.λπ.)
(και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
κατασκευές
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
Αριθμός/ποσοστό
σ.σ.ε. πουκαι
συνήφθησαν
προσφυγή σε
(στο
σύνολο του πληθυσμού
ειδικότερα χωρίς
για νέους)
διαμεσολάβηση
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο
του πληθυσμού
ειδικότερα
για νέους)
Αριθμός/ποσοστό
σ.σ.ε.και
που
συνήφθησαν
χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες

173

209
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο

174

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
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Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Μία από τις κρίσιμες καινοτομίες του νέου
νόμουείναι η εισαγωγή του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας μέσω του οποίου
διενεργείται η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων
μερών αλλά και η διεκπεραίωση διαδικαστικών
σταδίων, όπως η υποβολή αιτήσεων, η αναγγελία
απαιτήσεων, η ψηφοφορία επί θεμάτων που
αφορούν την συνέλευση των πιστωτών αλλά και η
δημοσιοποίηση κάθε σχετικής απόφασης και η
παροχή ανακοινώσεων για κάθε διαδικαστική
ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο
διασφαλίζεται η πρόσβαση των πιστωτών στην
διαδικασία, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα
η δημοσιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας.
Περαιτέρω, αν ληφθεί υπόψη ότι ο εξωδικαστικός
i) Εάν είναι άμεση,
μηχανισμός
βασίζεται
στην
ηλεκτρονική
εξηγήστε:
πλατφόρμα του άρθρου 29, προκύπτει ότι σε
σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες πρόληψης και
αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την βελτίωση
της διαφάνειας, δημοσιότητας και ταχύτητας
υλοποίησής τους.
Περαιτέρω, προβλέπεται η διενέργεια της
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών των φυσικών και
νομικών προσώπων αμιγώς μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, η οποία εξασφαλίζει η διαφάνεια και
αντικειμενικότητα στην οικονομική κατάσταση του
οφειλέτη, καθώς και στην επικοινωνία του με τους
πιστωτές.
Να σημειωθεί ότι, όπως υπογραμμίζεται στην
Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την
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αφερεγγυότητα, «είναι σημαντικό να συλλέγονται
αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα
των
διαδικασιών
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής
από τα χρέη, προκειμένου να είναι δυνατή η
παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν
δεδομένα επαρκώς αναλυτικά ώστε να επιτρέπουν
την αξιόπιστη αξιολόγηση του τρόπου πρακτικής
λειτουργίας της οδηγίας και θα πρέπει να
κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή».
Επιπλέον, η συγκέντρωση και επεξεργασία των
στοιχείων αυτών επιτρέπει την αξιολόγηση της
λειτουργίας των διαδικασιών του νέου νόμου, τον
εντοπισμό προβλημάτων ή σφαλμάτων και την
διαμόρφωση προτάσεων προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Έχει γίνει συνεργασία με το συναρμόδιο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τη
σύνταξη
του
νομοσχεδίου
και
έχει
επιβεβαιωθεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα
που περιγράφονται εκεί είναι συμβατά με την
ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Με το άρθρο 214 του προτεινόμενου νομοσχεδίου,
γίνεται ρητή αναφορά ότι η λειτουργία της
Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας
Εξωδικαστικής
Ρύθμισης Οφειλών, του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας
και
του
Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)
γίνεται με διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή
πληροφοριών με βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικών
συστημάτων ή υπηρεσιών.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Το Υπουργείο Οικονομικών ευρίσκεται σε
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για
την υλοποίηση και διαλειτουργικότητα των
προβλεπόμενων πληροφοριακών συστημάτων
του νέου νόμου.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

Στόχος
Θεσπίζονται μηχανισμοί και εργαλεία προειδοποίησης και
υποστήριξης, που ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτει η
Οδηγία. Σημειώνεται ότι οι μηχανισμοί δεν δημιουργούν
πρόσθετες διαδικαστικές ή πληροφοριακές επιβαρύνσεις
στους
πιστωτές
(συμπεριλαμβανομένων
και
των
χρηματοδοτικών φορέων). Η διαδικασία διεξάγεται μέσω
σχετικού ηλεκτρονικού εργαλείου, το οποίο κατατάσσει τον
οφειλέτη σε 3 βαθμίδες κινδύνου, αξιολογώντας τα στοιχεία
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των οφειλών και εισοδημάτων του. Σημειώνεται ότι η
διαδικασία αυτή και ιδίως η επεξεργασία των δεδομένων του
οφειλέτη, που γίνεται κατόπιν ρητής άδειας και
εξουσιοδότησής του, διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας
Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.
2

Εισάγεται ηλεκτρονικός μηχανισμός προειδοποίησης και
κατηγοριοποίησης
ενδιαφερομένων
οφειλετών
που
φιλοξενείται
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
του
εξωδικαστικού μηχανισμού.

3

Προβλέπεται η σύσταση κέντρων και γραφείων εξυπηρέτησης
οφειλετών αλλά και η ενεργοποίηση επαγγελματικών
επιμελητηρίων και συλλόγων για την ανταπόκριση σε
σχετικές ανάγκες επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.

4

Προβλέπεται η ενεργοποίηση επαγγελματικών επιμελητηρίων
και συλλόγων για την ανταπόκριση σε ανάγκες επιχειρήσεων
και επιχειρηματιών στα πλαίσια θεσμοθέτησης του
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και η δυνατότητα των
ενδιαφερομένων οφειλετών να απευθυνθούν στο οικείο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο
προκειμένου να λάβουν δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες
συμβούλου επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επιχειρηματική
υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της
επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας. Στην παρ. 2
προβλέπεται η παροχή από τους ενδιαφερόμενους έγγραφης
άδειας προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για αναζήτηση,
πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση
δεδομένων που τους αφορούν, καθώς και για ανάκτηση και
επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

5

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών μπορεί να
λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως η πρώτη ευκαιρία
αποτροπής της οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέωσης. Δεν
αποτελεί διαδικασία υπό δικαστικό έλεγχο αλλά πλαίσιο για
πολυμερή διαπραγμάτευση του οφειλέτη με τους πιστωτές
του που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, το δημόσιο και Ταμεία
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αποδοχή αιτήματος του οφειλέτη
εναπόκειται αποκλειστικά στην προαίρεση αποδοχής της
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών του, με την εξής
διευκρίνιση: η πλειοψηφία των πιστωτών που είναι
χρηματοδοτικοί φορείς μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που
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τίθενται να δεσμεύσει τους λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς
πιστωτές του οφειλέτη αλλά και το Δημόσιο και τα Ταμεία
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει
στους οφειλέτες και τους θεσμικούς πιστωτές την ευχέρεια
διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση οφειλών σε πολυμερή
βάση, και κατά την έννοια αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά
προς τις διμερείς διαπραγματεύσεις του Κώδικα Δεοντολογίας
των Τραπεζών του ν. 4224/2013 και στα προγράμματα
ρυθμίσεων που θεσπίζονται κατά περίπτωση από το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προτεινόμενος
εξωδικαστικός μηχανισμός αντικαθιστά την διαδικασία του ν.
4469/2017. Ορισμένα στοιχεία του νόμου αυτού διατηρούνται
στην προτεινόμενη διαδικασία, αλλά μεταβάλλεται άρδην
τόσο η λογική του εξωδικαστικού μηχανισμού όσο και η
λειτουργία
του,
ειδικότερα,
καθίσταται
πλήρως
εξωδικαστικός, όντας διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων
ρύθμισης που επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των
πιστωτών ως προς την υποβολή τους και του οφειλέτη ως
προς την αποδοχή τυχόν υποβληθείσας πρότασης.

6

Δίδονται οι ορισμοί των κρίσιμων όρων και εννοιών για τις
ανάγκες του προτεινόμενου εξωδικαστικού μηχανισμού του
Κεφαλαίου Α΄ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου.

7

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με
πτωχευτική ικανότητα εκτός από παρόχους επενδυτικών
υπηρεσιών, οργανισμούς επενδύσεων πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά
ιδρύματα
και
ασφαλιστικές
ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο νόμος θέτει πρόσθετες
εξαιρέσεις για την αποφυγή κατάχρησης της διαδικασίας ή την
διαγραφή ορισμένων κατηγοριών υποχρεώσεων. Ειδικά
αναφέρεται ότι η διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη σε οφειλέτες
εφόσον τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε
χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό
φορέα, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή είναι
αποτελεσματικότερη για τους συνεργάσιμους οφειλέτες η
προσφυγή στην διμερή διαπραγμάτευση με τον
χρηματοδοτικό φορέα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των
απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας
του ν. 4224/2013. Για την αποφυγή της υπέρμετρης
επιβάρυνσης της διαδικασίας εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η
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συνολική οφειλή προς καταλαμβανόμενους πιστωτές δεν
υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ.

8

Ο μηχανισμός εκκινεί με αίτηση του οφειλέτη. Οι πιστωτές που
δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικού
μηχανισμού μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να
προσκαλέσουν τον οφειλέτη να υποβάλλει σχετική αίτηση. Η
μη ανταπόκρισή του εντός της τιθέμενης προθεσμίας
αξιολογείται ανάλογα από τον πιστωτή σε τυχόν μελλοντική
αίτηση του οφειλέτη.

9

Καθορίζεται το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης που
υποβάλλεται στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Ρύθμισης Οφειλών. Στο άρθρο 9 αναφέρονται τα στοιχεία που
υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση σε όλες τις
περιπτώσεις, δηλαδή τόσο στην περίπτωση οφειλέτη που
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο,
όσο και στην περίπτωση οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο.

10

Αναφέρονται τα συνυποβαλλόμενα, επιπλέον των στοιχείων
που αναφέρονται στο άρθρο 9. Στην παράγραφο 1
αναφέρονται τα στοιχεία που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά
από οφειλέτες/φυσικά πρόσωπα. Στην παράγραφο 2
ορίζονται τα στοιχεία που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά
από οφειλέτες νομικά πρόσωπα. Στην παράγραφο 3 δίνεται η
δυνατότητα στον οφειλέτη να συνοδεύει την αίτησή του με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία
θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

11

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων τα
οποία δηλώνονται στην αίτηση, είτε βάσει του ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν.
4223/2013 (Α΄ 287), είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41Α του . 1249/1982 (Α΄43) και της υπ’ αριθμ.
144814/26361/ΠΟΛ./1310/1998 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών (Β΄ 1328). Για τα ακίνητα που βρίσκονται στην
αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη, η εμπορική τους αξία, όπως
αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ή εφόσον
υπάρχει, η αντικειμενική αξία, την οποία συνυποβάλλει ο
οφειλέτης με την αίτησή του.

12

Στις παρ.1 και 2 ορίζεται ότι με την υπαγωγή στη διαδικασία
παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στους
συμμετέχοντες πιστωτές, στο Δημόσιο και στους Φορείς
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Κοινωνικής Ασφάλισης, επεξεργασία και διασταύρωση από
αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην
αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην
κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της
διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια αυτή
συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών
καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του
φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α`
170). Επίσης, με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται από τον
οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες
πιστωτές, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
του περιεχομένου και των συνοδευτικών και υποστηρικτικών
στοιχείων και εγγράφων της αίτησης. Στην παρ. 3 ορίζεται ότι
σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχεται άδεια
ανάκτησης η οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα
που αφορούν τον ή την σύζυγο ή συμβίο του αιτούντα και τα
εξαρτώμενα μέλη. Η παρ. 4 ορίζει ότι η αίτηση υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) του οφειλέτη
για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της
αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Η ρύθμιση
επιδιώκει να αποτρέψει την υποβολή ανειλικρινών αιτήσεων,
προσθέτοντας ποινική κύρωση στις άλλες συνέπειες ψευδούς
αίτησης που προβλέπει το ισχύον δίκαιο. Με την παρ. 5
θεσπίζονται πρόσθετες κυρώσεις, πέραν των ποινικών στην
περίπτωση των ψευδών δηλώσεων.

13

Στην παρ. 1 προβλέπεται η αναστολή της διαδικασίας του
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών κατά την υποβολή αίτησης.
Σε περίπτωση που η διαδικασία του Εξωδικαστικού
Μηχανισμού δεν τελεσφορήσει, η διάταξη ορίζει ότι δεν
απαιτείται
συνέχιση
της
διαδικασίας
επίλυσης
καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας. Στην παράγραφο
2 ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν συνιστά
σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων.

14

Προβλέπεται ότι για την αναδιάρθρωση οφειλών μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού απαιτείται συναίνεση σε
συγκεκριμένη πρόταση πιστωτών από τον οφειλέτη και την
πλειοψηφία (ως προς την αξία των σχετικών τους
απαιτήσεων) των χρηματοδοτικών φορέων. Η συναίνεση
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αποτυπώνεται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης που μπορεί να
καταρτισθεί και ηλεκτρονικά.

15

Προβλέπεται ότι αν ο οφειλέτης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την
πρόταση, του παρέχεται η δυνατότητα, εντός 10 ημερών από
τη λήψη της να ζητήσει την υποβολή της διαμόρφωσής της σε
διαμεσολάβηση και παρέχεται περαιτέρω αποσβεστική
προθεσμία 30 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας.

16

Αντιστοίχως αποσβεστική προθεσμία 2 μηνών τίθεται για την
επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση οφειλών από την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία μπορεί να
παραταθεί για διάστημα 15 ημερών μόνο στην περίπτωση που
ζητείται από τους δημόσιους πιστωτές μεταβολή σύμβασης
αναδιάρθρωσης για την τήρηση των όρων της
αυτοματοποιημένης λύσης που ο νόμος προβλέπει ως επιλογή
στους συμμετέχοντες χρηματοδοτικούς φορείς. Επίσης,
επισημαίνεται ρητά ότι εντός της προθεσμίας των 2 μηνών, οι
συμμετέχοντες πιστωτές που είναι χρηματοδοτικοί φορείς
έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη
και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης, η διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη.

17

Προβλέπεται το καθήκον αλήθειας και η υποχρέωση
εχεμύθειας που διέπουν τη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών, η οποία διενεργείται με ανταλλαγή
ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των
συμμετεχόντων πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

18

Ορίζεται ότι κατά το διάστημα από την υποβολή της αίτησης
του οφειλέτη μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο περάτωση της
διαδικασίας, δηλαδή είτε με την επίτευξη συμφωνίας, είτε με
την περάτωση της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 16, αναστέλλεται η λήψη και η συνέχιση μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η ποινική δίωξη για το
αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και του α.ν. 86/1967
αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι η αναστολή δεν καταλαμβάνει πλειστηριασμό
που έχει προγραμματιστεί εντός τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη καθώς
και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική
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της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή με
στόχο την αποφυγή της κατάχρησης της διαδικασίας.

19

Ορίζεται η επίπτωση επίτευξης σύμβασης αναδιάρθρωσης ως
προς την ατομική ή συλλογική ικανοποίηση απαίτησης
πιστωτή που ρυθμίζεται.

20

Ορίζονται θέματα ευθύνης υπαλλήλων για τη συμμετοχή του
Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών.

21

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του
Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών. Στο νόμο τίθενται μεταξύ άλλων, οι
όροι σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που δεν αποκλείουν
την συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (παράγραφος 3). Κατά τα λοιπά, διακρίνονται
τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την διαβίβαση πρότασης
που έχει εξασφαλίσει την συναίνεση των χρηματοδοτικών
φορέων (κατά την προβλεπόμενη πλειοψηφία) και του
οφειλέτη και που αφορά οφειλές προς Δημόσιο και Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης έως 1,5 εκατομμύρια Ευρώ που επίσης
αθροιστικά είναι μικρότερες από το άθροισμα των οφειλών
προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Εφόσον η πρόταση αυτή
έχει παραχθεί με το αυτοματοποιημένο εργαλείο ή δηλώνεται
από τους χρηματοδοτικούς φορείς ότι η ανάκτηση του
Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
μεγαλύτερη από αυτήν σε περίπτωση πτώχευσης και ότι η
σύμβαση αναδιάρθρωσης καθιστά τον οφειλέτη βιώσιμο ή
αποτρέπει στην αφερεγγυότητά του, τότε θεωρείται ότι
συναινούν οι δημόσιοι πιστωτές με μόνη την παρέλευση 15
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της
πρότασης. Στη δεύτερη περίπτωση που δεν πληρούνται τα
παραπάνω ποσοτικά κριτήρια (ως προς μέγιστο ύψος οφειλής
ή σχέση αθροίσματος οφειλών προς δημοσίους πιστωτές προς
του άθροισμα των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς), η
συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι σύννομη εφόσον, μεταξύ άλλων, παρέχεται
γνώμη διαχειριστή αφερεγγυότητας ότι η ανάκτηση του
Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
μεγαλύτερη από αυτήν σε περίπτωση πτώχευσης και ότι η
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σύμβαση αναδιάρθρωσης καθιστά τον οφειλέτη βιώσιμο ή
αποτρέπει στην αφερεγγυότητά του.

22

Προβλέπονται κανόνες και περιορισμοί αναφορικά με τις
συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

23

Προβλέπει τα αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης
οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, ιδίως σε ό,τι αφορά στην αναστολή μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης, την άρση των κατασχέσεων ως
προς τις μελλοντικές απαιτήσεις, καθώς και την αναστολή της
ποινικής δίωξης για φορολογικά και ασφαλιστικά αδικήματα.

24

Ρυθμίζει την δυνατότητα του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης να καταρτίσουν συμβάσεις
αναδιάρθρωσης σε διμερή βάση.

25

Προβλέπει ότι η συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης σε σύμβαση αναδιάρθρωσης
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση προηγούμενων
ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης.

26

Θέτει τα αποτελέσματα που επέρχονται εφόσον τηρείται η
σύμβαση αναδιάρθρωσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του
εξωδικαστικού μηχανισμού.

27

Θέτει τις έννομες συνέπειες αθέτησης σύμβασης
αναδιάρθρωσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του
εξωδικαστικού μηχανισμού.

28

Θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης επιδότησης
δόσης για την εξυπηρέτηση δανείων με εξασφάλιση κύρια
κατοικία για ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν
εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες οφειλές. Η επιδότηση είναι
για πέντε έτη και χορηγείται σε οφειλέτες που πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο αυτό.

29

Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
υποστηρίζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τους όρους
συμμετοχής σε αυτόν πιστωτών χρηματοδοτικών φορέων.

30

Θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των χρηματοδοτικών φορέων
για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στον εξωδικαστικό
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μηχανισμό, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, την από κοινού
αποδοχή κανόνων για την συνεργασία τους και ανταλλαγή
πληροφοριών, την αποδοχή ή μη αιτήσεων, την εξέτασή τους,
την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, την παραγωγή των
προβλεπόμενων δηλώσεων και πιστοποιήσεων αλλά και την
διαμόρφωση έγκαιρης προειδοποίησης για την αποφυγή της
αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.

31

Όπως επισημαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του ν.
4446/2016, είχαν ήδη ληφθεί υπόψη με το νόμο αυτό οι
πρόνοιες της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
12.3.2014 για μια νέα προσέγγιση της επιχειρηματικής
αποτυχίας και της αφερεγγυότητας (C 2014/1500). Η
Σύσταση αυτή, στο μεταξύ, αποτέλεσε τη βάση για την Οδηγία
για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα. Σε ό,τι αφορά
τα ρυθμιζόμενα στον Τίτλο ΙΙ της Οδηγίας πλαίσια
προληπτικής αναδιάρθρωσης, το ελληνικό δίκαιο διαθέτει ήδη
επαρκές προπτωχευτικό πλαίσιο, και ειδικότερα τη
διαδικασία εξυγίανσης των άρθρ. 99 επ. ΠτωχΚ. Με το παρόν
νομοσχέδιο, γίνονται περαιτέρω βελτιώσεις στις οικείες
διατάξεις, ώστε η ρύθμιση να ανταποκρίνεται πλήρως στις
πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας. Κατά τα λοιπά, διατηρούνται
σε ισχύ οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία εξυγίανσης,
με ορισμένες βελτιώσεις. Περαιτέρω, ρυθμίζεται η αρχή της μη
χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών. Η αρχή αυτή
προσδιορίζεται με αναφορά όχι στη θέση, στην οποία θα
βρίσκονταν οι πιστωτές βάσει της κατάταξής τους στο πλαίσιο
της διαδικασίας ρευστοποίησης και διανομής της πτωχευτικής
περιουσίας που προβλέπεται στις διατάξεις σχετικά με την
πτώχευση του παρόντος νόμου ή στο πλαίσιο εκτέλεσης επί
της περιουσίας του οφειλέτη κατά τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, αλλά ευρύτερα, με αναφορά στη θέση, στην οποία
θα βρίσκονταν οι πιστωτές σε περίπτωση πτώχευσης του
οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό, η αρχή της μη χειροτέρευσης της
θέσης των πιστωτών καταλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη μη
χειροτέρευση της θέσης πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων
κατά του οφειλέτη ικανοποιούνται βάσει συμβατικού
δικαιώματος από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν όχι στον
οφειλέτη, αλλά στους ιδίους, όπως συμβαίνει ιδίως στις
περιπτώσεις της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
όπου οι απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί από τον οφειλέτη
στον πράκτορα πριν από την πτώχευση ανήκουν σε αυτόν και
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όχι στην πτωχευτική περιουσία, αλλά και στη χρηματοδοτική
μίσθωση, όπου η κυριότητα του πράγματος ανήκει στον
εκμισθωτή. Με την έννοια αυτή η αρχή της μη χειροτέρευσης
της θέσης των πιστωτών στο πλαίσιο διαδικασιών εξυγίανσης
(αλλά και εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών) δεν πληρούται,
εάν οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σε μείωση των απαιτήσεων
του πράκτορα (προκειμένου για πρακτορεία επιχειρηματικών
απαιτήσεων) ή του εκμισθωτή (προκειμένου για
χρηματοδοτική μίσθωση) κατά του οφειλέτη σε ποσό
κατώτερο από την ονομαστική αξία των απαιτήσεων που ο
οφειλέτης έχει εκχωρήσει στον πράκτορα ή του πράγματος
που αποτελεί αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
αντίστοιχα.

32

Λόγω της επέκτασης της πτωχευτικής ικανότητας σε κάθε
φυσικό πρόσωπο, με το άρθρ. 76, ορίζεται ότι στην διαδικασία
εξυγίανσης υπάγονται μόνο πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα. Άλλωστε, και κατά την
Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα, τα
πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης δεν απευθύνονται σε
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες.

33

Ορίζεται το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία
εξυγίανσης.

34

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση
και την αφερεγγυότητα, τα θιγόμενα μέρη θα πρέπει να
διαχωρίζονται σε κατηγορίες που θα συμμετέχουν στην
έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης. Στο ισχύον ελληνικό δίκαιο,
προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης, αρκεί η
υπογραφή της συμφωνίας από πιστωτές του που
εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των
απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό
(40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης
εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Επομένως, εξαιρώντας την
απαίτηση υπερψήφισης και από ορισμένο ποσοστό των
εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων
απαιτήσεων, το ελληνικό δίκαιο δεν προνοεί για την ύπαρξη
ξεχωριστών κατηγοριών πιστωτών. Με την προτεινόμενη
διάταξη, δημιουργούνται κατ’ αρχήν οι εξής δύο κατηγορίες
πιστωτών: όσοι έχουν ειδικό προνόμιο (κατά την έννοια του
άρθρου 96 και των οικείων διατάξεων του ΚΠολΔ), και όλοι οι
υπόλοιποι
πιστωτές
(δηλ.
όσοι
είναι
ανέγγυοι,
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περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν γενικό προνόμιο).
Συνεπώς εισάγεται η εύλογη διάκριση των πιστωτών μεταξύ
αυτών που αποβλέπουν ειδικότερα σε συγκεκριμένα
εξασφαλιστικά στοιχεία και αυτών των οποίων η ικανοποίηση
θα προέλθει από το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Για
την έγκριση συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται συναίνεση του
50% (βάσει ύψους απαίτησης) κάθε κατηγορίας. Η
κατηγοριοποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με
τις πρόνοιες του άρθρου 54 παρ. 2. Δεδομένου ότι η νέα
διάταξη του άρθρου 34 παρ. 1 θα μπορούσε να δημιουργήσει
δυσκολίες στην έγκριση συμφωνιών εξυγίανσης (ιδίως, όταν
δεν συναινούν οι ανέγγυοι πιστωτές) προβλέπεται στο άρθρο
54 παρ. 2, στο πλαίσιο και της πρόβλεψης του άρθρου 11 της
Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα περί
διακατηγοριακής παράκαμψης των διαφωνιών, ένας
εναλλακτικός τρόπος αποδοχής της συμφωνίας εξυγίανσης:
αρκεί η αποδοχή αυτής από το εξήντα τοις εκατό (60%) του
συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο
από πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων με ειδικό
προνόμιο, σε συνδυασμό με την πλήρωση των λοιπών
προϋποθέσεων του άρθρου 54 παρ. 2 (βλ. και Αιτιολογική
Έκθεση επί του άρθρου 54). Επομένως, ενσωματώνονται στην
ελληνική έννομη τάξη οι πρόνοιες της Οδηγίας για την
αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα, χωρίς να προκύπτει
σημαντική απόκλιση από τις υφιστάμενες διατάξεις. Ένας
ακόμη νεωτερισμός είναι η δυνατότητα παροχής της
συναίνεσης των πιστωτών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Σε αυτή την περίπτωση, έχει συνταχθεί σχέδιο συμφωνίας
εξυγίανσης, και τίθεται σε ψηφοφορία, οι λεπτομέρειες της
οποίας θα καθοριστούν σε σχετική Υπουργική Απόφαση, η
έκδοση της οποίας προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις
του 72. Όπως προβλέπεται και στο υφιστάμενο δίκαιο,
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι πιστωτές που
περιλαμβάνονται στη σχετική κατάσταση (που καταρτίζεται
όπως ορίζεται στο άρθρο 34) οι οποίοι θίγονται από τη
συμφωνία εξυγίανσης. Αυτονόητο είναι ότι θίγεται ένας
πιστωτής όχι μόνο όταν περιορίζεται το ύψος της απαίτησής
του, αλλά και όταν η απαίτησή του επηρεάζεται δυσμενώς με
οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά όταν προβλέπεται ότι
θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο
κατά τον οποίο όφειλε να καταβληθεί πριν από τη συμφωνία.
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35

Προβλέπεται αρχικά, ότι την κατ’ αρχήν αρμοδιότητα παροχής
συναίνεσης επί συμφωνιών εξυγίανσης έχει, επί νομικών
προσώπων, ο διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης (ενδεικτικά,
επί ανωνύμων εταιρειών, το διοικητικό συμβούλιο).
Περαιτέρω η διάταξη ρυθμίζει κατά τρόπο ρητό ένα θέμα που
είχε απασχολήσει την νομική θεωρία ιδίως ως προς τις
«άγραφες» αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων ή των
μετόχων, αν δηλαδή η μεταβίβαση της επιχείρησης του
οφειλέτη ή μέρους αυτής ή σημαντικών περιουσιακών του
στοιχείων σε εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης προϋποθέτει
την συναίνεση των μετόχων ή εταίρων του μέσω της γενικής
τους συνέλευσης ή άλλως κατά τις σχετικές καταστατικές
προβλέψεις του οφειλέτη. Η διάταξη αναφέρει ότι σε
παρόμοιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή σχετική
διάταξη νόμου που να παρέχει σχετική αρμοδιότητα στους
μετόχους, εταίρους ή τα συλλογικά τους όργανα, κατά
περίπτωση, δεν απαιτείται η συναίνεσή τους και αρκεί η
δέσμευση του οφειλέτη από το όργανο διοίκησής του. Αυτό
μάλιστα ισχύει ακόμα και αν υφίσταται αντίθετη πρόβλεψη
στο καταστατικό του οφειλέτη εφόσον προκύπτει ότι οι
μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα περιέλθουν σε χειρότερη θέση
λόγω της συμφωνίας εξυγίανσης από την θέση στην οποία θα
περιέλθουν σε περίπτωση πτώχευσης (όταν π.χ. στο σενάριο
της πτώχευσης δεν θα απέμενε καμία αξία για τους μετόχους).
Τούτο θα πιστοποιείται στην έκθεση του εμπειρογνώμονα.
Συνεπώς, συναίνεση από την συνέλευση των εταίρων ή των
μετόχων απαιτείται μόνο κατά ρητή διάταξη του εταιρικού
δικαίου (ιδίως για την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ή την παραίτηση από δικαίωμα προτίμησης)
διατηρείται όμως η δυνατότητα του δικαστηρίου που
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 2 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα να διορίσει εντολοδόχο για την άσκηση
των δικαιωμάτων ψήφου μετόχων ή εταίρων υπέρ της
απαιτούμενης για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης
ενέργειας, εφόσον η άρνησή τους είναι καταχρηστική. Η
πρόβλεψη αυτή είναι σύμφωνη και με το άρθρο 12 της
Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα, κατά το
οποίο οι μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα πρέπει αδικαιολόγητα να
εμποδίζουν ή να αποτρέπουν την εφαρμογή σχεδίου
αναδιοργάνωσης, ενδεικτικά, όπως σχετικά αναφέρεται στο
Προοίμιο της Οδηγίας αυτής, μπορεί να προβλεφθεί ότι οι
μέτοχοι/εταίροι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί σχεδίων
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αναδιάρθρωσης και η αποσύνδεση της έγκριση ενός σχεδίου
αναδιάρθρωσης από τη συμφωνία των μετόχων/εταίρων που
σε περίπτωση πτώχευσης εκτιμάται ότι δεν θα συμμετείχαν
στην διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.

36

Εισάγεται πρόβλεψη για τον τρόπο που παρέχεται δήλωση
τρίτων μη συμβαλλομένων προσώπων, η σύμπραξη των
οποίων απαιτείται για την εκπλήρωση ορισμένων όρων της
συμφωνίας εξυγίανσης.

37

Ένα από τα προβλήματα της συμφωνίας εξυγίανσης κατά την
εφαρμογή της είναι ότι το Δημόσιο και γενικά οι δημόσιοι
φορείς σπάνια παρείχαν τη συναίνεσή τους σε συμφωνίες
εξυγίανσης, ακόμη και όταν η πιθανή ανάκτηση βάσει της
συμφωνίας εξυγίανσής είναι μεγαλύτερη από την ανάκτησή
τους σε περίπτωση πτώχευσης. Προς το σκοπό της
διευκόλυνσης της σύναψης των συμφωνιών εξυγίανσης,
ορίζεται αφενός ότι το Δημόσιο ή οι δημόσιοι φορείς
συναινούν σε συμφωνίες εξυγίανσης, όταν πληρούνται οι
προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι
φορείς αυτοί αναμένεται να βρεθούν σε καλύτερη θέση σε
σχέση με το σενάριο της πτώχευσης, αφετέρου δε ότι οι φορείς
αυτοί δεν χρειάζεται να εξετάσουν αν συντρέχουν αυτές οι
συνθήκες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 2. Βάσει αυτής, εφόσον οι οφειλές του Δημοσίου
ή των δημοσίων φορέων δεν ξεπερνούν ορισμένο ύψος και δεν
υπερβαίνουν κατ’ ύψος τις απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών
(ιδιωτών), οι φορείς αυτοί συναινούν, στο βαθμό που η έκθεση
του εμπειρογνώμονα επιβεβαιώνει ότι οι φορείς αυτοί δε θα
βρεθούν σε χειρότερη θέση σε σχέση με το σενάριο της
πτώχευσης του οφειλέτη (δεν χρειάζεται, δηλαδή, να προβούν
οι ίδιοι οι φορείς σε αυτή την αξιολόγηση). Έτσι, διευκολύνεται
η σύναψη συμφωνιών εξυγίανσης, ενόψει και των νέων
ποσοστών απαιτήσεων που απαιτούνται για τη σύναψή τους
κατά τα άρθρα 34 παρ. 1 και 54 παρ. 2.

38

Ρυθμίζει ζητήματα αποποίησης της, υπό την έννοια του
άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, ευθύνης υπαλλήλου για την
υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης

39

Επαναλαμβάνει τον ενδεικτικό κατάλογο προβλέψεων που
μπορεί να έχει η συμφωνία εξυγίανσης, κατά το άρθρο 103 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένες προσθήκες
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(παρ. 1θ) και διευκρινίσεις ως προς τους καταλαμβανόμενους
από τη συμφωνία πιστωτές, καθώς και τους περιορισμούς ως
προς την επίπτωση της συμφωνίας σε εργασιακά δικαιώματα.

40

Θέτει όρους που αφορούν τις αιρέσεις αναβλητικές ή
διαλυτικές της συμφωνίας εξυγίανσης.

41

Ορίζεται η θέση σε ισχύ του συνόλου ή και ορισμένων όρων της
συμφωνίας εξυγίανσης.

42

Ορίζεται ο τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης.

43

Ορίζεται ότι η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται
υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια
ίση με αυτή της συμφωνίας.

44

Ορίζει ποιος υποβάλλει αίτηση επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης. Επίσης προβλέπει ότι η υποβολή της αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, όπως και η λήψη
προληπτικών
μέτρων,
δεν
συνιστούν
λόγους
λύσης/καταγγελίας εκκρεμών συμβάσεων ακόμα και στην
περίπτωση που υφίστανται συμβατικά δικαιώματα
καταγγελίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της υπαγωγής του
οφειλέτη στην διαδικασία εξυγίανσης. Έτσι, διαφυλάσσεται η
δυνατότητα εξυγίανσης της επιχείρησης, σε αρμονία και με την
παρ. 5 του άρθρου 7 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και
την αφερεγγυότητα.

45

Ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η υποβαλλόμενη
στο δικαστήριο αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας
εξυγίανσης.

46

Ορίζονται τα συνοδευτικά έγγραφα σε περίπτωση αίτησης
που αφορά συμφωνία εξυγίανσης με συμμετοχή του οφειλέτη.

47

Ορίζονται συνοδευτικά έγγραφα αίτησης που αφορά την
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης που καταρτίζεται μόνο από
πιστωτές.

48

Μεταφέρει τις προβλέψεις του άρθρου 106στ του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, ειδικά ως προς τους
εμπειρογνώμονες, ενώ πλέον οι εμπειρογνώμονες θα
προέρχονται από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου
65
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49

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον ορισμό της δικασίμου
για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης καθώς και ζητήματα κλητεύσεων των μερών.
Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 105 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με αλλαγές που αφορούν
τον τρόπο δημοσίευσης της αίτησης και την ειδοποίηση των
θιγόμενων πιστωτών που πλέον γίνονται με τρόπο σύγχρονο
και ηλεκτρονικό. Το άρθρο προβλέπει ότι η αίτηση θα
δημοσιοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του
Νόμου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ότι εφόσον ο
αιτών έχει στη διάθεσή του την ηλεκτρονική διεύθυνση των
θιγομένων πιστωτών, μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη,
οφείλει να τους ειδοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα εντός είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσιοποίηση και όχι αργότερα από δύο
(2) ημέρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης.

50

Μεταφέρονται οι προβλέψεις των άρθρων 106 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένους
εμπλουτισμούς και προσαρμογές στην Οδηγία για την
αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (ιδίως, το άρθρο 6
αυτής). Ειδικότερα, διατηρείται η αυτόματη αναστολή
διώξεων με την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

51

Προβλέπεται ότι, μετά την πάροδο του διαστήματος των
τεσσάρων μηνών του άρθρου 51, μπορούν να διατάσσονται
προληπτικά μέτρα. Το άρθρο 51 παραπέμπει στο άρθρο 86
περί προληπτικών μέτρων, προβλέπει, όμως, επιπρόσθετα, ως
δυνατό προληπτικό μέτρο το διορισμό ειδικού εντολοδόχου με
αρμοδιότητα να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες
της διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη. Αυτή η
δυνατότητα θα έχει ιδιαίτερη αξία όταν εκτιμάται ότι ο
οφειλέτης δεν θα διοικήσει την επιχείρηση κατά σύννομο
τρόπο μέχρι την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης (π.χ. όταν πιθανολογείται ότι θα
προβεί σε καταδολιευτικές ενέργειες εις βάρος των
πιστωτών). Εφόσον τα μέτρα χορηγούνται χωρίς τη
συναίνεση του οφειλέτη, θα πρέπει να συντρέχει περίπτωση
παράβασης του άρθρου 127 , καταδολιευτικών μεταβιβάσεων
από τον οφειλέτη ή καταχρηστικής άρνησης συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση για συμφωνία εξυγίανσης του οφειλέτη.
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52

Προβλέπεται η δυνατότητα μεταρρύθμισης ή παράτασης της
διάρκειας των προληπτικών μέτρων, με την προσθήκη, όμως,
ότι η ανώτατη διάρκεια ισχύος των προληπτικών μέτρων είναι
12 μήνες. Περιλαμβάνεται επίσης η εξαίρεση των
ανεξόφλητων απαιτήσεων των εργαζομένων από κάθε
αναστολή επιμέρους ατομικών διώξεων, ανεξάρτητα από το
αν οι απαιτήσεις αυτές έχουν γεννηθεί πριν ή μετά τη
χορήγηση της αναστολής καθώς και η δυνατότητα του
δικαστηρίου να θέσει άλλη εξαίρεση για σπουδαίο κοινωνικό
λόγο.

53

Διατηρείται η δυνατότητα χορήγησης προληπτικών μέτρων,
άπαξ, κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων πριν
την σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106α παρ. 6
του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα). Διευκρινίζεται ότι η
ανώτατη διάρκειά τους είναι τέσσερις μήνες, οι οποίοι
άρχονται από την από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χορήγησή
τους (π.χ. με προσωρινή διαταγή). Ωστόσο, η παρ. 2 εισάγει τη
δυνατότητα κατ’ εξαίρεση παρατάσεώς τους, υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη αυτή για
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες.

54

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 106β του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με τις εξής προσθήκες. Σε
περίπτωση που η συμφωνία δεν έχει εγκριθεί από τις
κατηγορίες πιστωτών που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 1,
δίνεται η δυνατότητα αποδοχής της συμφωνίας εξυγίανσης
υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 (βλ. και παραπάνω, επί του
άρθρου 34). Η συναίνεση της μίας κατηγορίας (των
απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο) είναι εξασφαλισμένη, οπότε
το ζητούμενο είναι η παράκαμψη της άλλης κατηγορίας, δηλ.
των λοιπών, ανέγγυων πιστωτών. Εν προκειμένω,
μεταφέρονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της
Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα περί
διακατηγοριακής παράκαμψης των διαφωνιών. Η παρ. 3
αναπαράγει τα κριτήρια επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης της παρ. 2 του άρθρου 106β του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με δύο διαφοροποιήσεις: η αρχή της μη
χειροτέρευσης των πιστωτών εξετάζεται μόνο ως προς τους
πιστωτές που εκφράζουν με κάποιον από τους τρόπους που
αναφέρονται στη διάταξη τη διαφωνία τους με τη συμφωνία
εξυγίανσης (βλ. και τελ. εδ. παρ. 2 του άρθρου 10 της Οδηγίας
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για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). Επίσης,
συμφωνία εξυγίανσης χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη
μπορεί να συνάπτεται, και όταν αυτή έχει ως αντικείμενο τη
μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου της επιχείρησής του.
Σημειώνεται ότι στο εδάφιο δ της παραγράφου 3 παρέχονται
παραδείγματα επιχειρηματικών και κοινωνικών λόγων που
δικαιολογούν την ευνοϊκότερη μεταχείριση πιστωτών.

55

Τίθεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίσει ειδικό
εντολοδόχο και το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης.

56

Ρυθμίζει θέματα που αφορούν την αιτιολογία απόφασης
επικύρωσης καθώς και της δημοσίευσής της.

57

Ορίζει τις προϋποθέσεις και την αποκλειστική προθεσμία
άσκησης τριτανακοπής κατά επικυρωτικής απόφασης
συμφωνίας εξυγίανσης καθώς και τις προϋποθέσεις
ακύρωσης συμφωνίας με την απόφασή επί της τριτανακοπής.

58

Ορίζει ότι επιτρέπεται έφεση κατά απόφασης που απορρίπτει
την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

59

Επέρχονται ορισμένες βελτιώσεις στην τροποποίηση της
συμφωνίας εξυγίανσης της παρ. 11 του άρθρου 106β του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα. Οι τροποποιήσεις
μπορούν να αφορούν και το ύψος των προς αποπληρωμή
απαιτήσεων, ενώ μπορούν να επηρεάζουν και τις απαιτήσεις
των μη συμβαλλόμενων πιστωτών.

60

Μεταφέρονται οι προβλέψεις των άρθρων 106γ και 106ε του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένες μερικότερες
τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται, ότι η συμφωνία μπορεί να
ρυθμίζει απαιτήσεις εφόσον γεννήθηκαν μέχρι την επικύρωση
της συμφωνίας εξυγίανσης. Διατηρείται ο κανόνας, ότι ο
πιστωτής μπορεί να μην συναινέσει στον περιορισμό της υπέρ
του εγγύησης ή συνοφειλής στο ίδιο ποσό με την απαίτηση
κατά του οφειλέτη. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και όταν εγγυητής
είναι το Δημόσιο. Στις συνέπειες της επικύρωσης της
συμφωνίας
εξυγίανσης,
διασαφηνίζεται
ότι
τυχόν
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν ως αιτία
ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές αίρονται,
εφόσον το προβλέπει η συμφωνία.
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61

Ορίζει τις προϋποθέσεις εξάλειψης του αξιόποινου πράξεων
που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 60.

62

Ορίζει τις υποχρεώσεις για τις οποίες η επικυρωτική
συμφωνία αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

63

Το δικαίωμα έναντι όλων ακύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης διατηρείται, διαγράφεται όμως ως λόγος η
ουσιώδης μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης
(αφού η μη τήρηση της συμφωνίας μπορεί να τίθεται ως λόγος
καταγγελίας της συμφωνίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 40).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η τυχόν ακύρωση της συμφωνίας δεν
θίγει τα δικαιώματα καλόπιστου τρίτου που απέκτησε εξ
επαχθούς αιτίας περιουσιακά στοιχεία από τον οφειλέτη.

64

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 106δ του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα και ρυθμίζονται ζητήματα
που αφορούν την περίπτωση που κατά τη συμφωνία
εξυγίανσης μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης
του οφειλέτη, ενώ προβλέπονται επιμέρους ζητήματα της
ειδικής διαδοχής. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου εξειδικεύουν τον
τρόπο της μεταβίβασης της επιχείρησης. Η παρ. 4 προβλέπει
τη δυνατότητα τροποποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης
κατά το μέρος που αφορά στους όρους μεταβίβασης της
επιχείρησης, εφόσον έως την ημερομηνία συζήτησης της
αίτησης επικύρωσης έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του
μεταβιβαζόμενου
ενεργητικού
και
προσκομίζεται
συμπληρωματική έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί
των τροποποιούμενων όρων.

65

Ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης και λειτουργίας του
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των σχετικών
αναγκών των διαδικασιών του Α΄ Κεφαλαίου και του Β΄
Κεφαλαίου του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου. Το
άρθρο 65 προβλέπει τη σύσταση και τον σκοπό του Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων.

66

Προβλέπει τις προϋποθέσεις εγγραφής των μελών του
Μητρώου.

67

Ρυθμίζει τον διορισμό του εμπειρογνώμονα και ειδικότερα τον
τρόπο διορισμό του, την προθεσμία αποδοχής του διορισμού
του εμπειρογνώμονα, καθώς και τους λόγους αποποίησής του.
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68

Προβλέπεται η επίβλεψη του έργου των εμπειρογνωμόνων
από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

69

Ρυθμίζονται ζητήματα της αμοιβής των εμπειρογνωμόνων.

70

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους
Πρώτου του Πρώτου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές
αποφάσεις που θα εκδοθούν θα αφορούν (α) τον, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορισμό
των διαδικασιών, του περιεχομένου της αίτησης, των
προϋποθέσεων και τεχνικών λεπτομερειών, οι οποίες
αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών, (β) τον με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορισμό
των λεπτομερειών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης στα πλαίσια της λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και
Γ.Ε.Υ.Δ. και (γ) τον με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορισμό των λεπτομερειών της διαδικασίας
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της
λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

71

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους
Δευτέρου του Πρώτου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές
αποφάσεις που θα εκδοθούν θα αφορούν (α) την, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποίηση του περιεχόμενου της
αίτησης, του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και
δικαιολογητικών κλπ., (β) την με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρύθμιση ζητημάτων
αναφορικά με το αυτοματοποιημένο εργαλείο παραγωγής
λύσης. Με την ίδια απόφαση θα ρυθμίζονται και θέματα
διαδικασίας
επικοινωνίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και το κόστος συμμετοχής σε αυτήν. Εφόσον
επιλεγεί η χρήση του από χρηματοδοτικούς φορείς, τότε το
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εργαλείο θα παράγει λύση βάσει των οικονομικών στοιχείων
που υπέβαλε ο οφειλέτης ή που είναι διαθέσιμα στα αρχεία
στα οποία επιτρέπει πρόσβαση με την αίτησή του. Η λύση
αυτή προσδιορίζει το αναπροσαρμοσμένο ποσό οφειλής του,
τον χρόνο εξόφλησής του ως προς κάθε καταλαμβανόμενο
πιστωτή. (γ) τον, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, καθορισμό της
διαδικασίας
επιβεβαίωσης
της
βιωσιμότητας
ή
φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και της
ελάχιστης απαιτούμενης ανάκτησης, καθώς και της
διαδικασίας
κατάρτισης
της
διμερούς
σύμβασης
αναδιάρθρωσης κλπ., (δ) τον, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων και τεχνικών
λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών, (ε) τον, με κοινή απόφαση των Υπο υργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσδιορισμό
του περιεχόμενου της σύμβασης προσχώρησης για τη
συμμετοχή πιστωτών χρηματοδοτικών φορέων στον
εξωδικαστικό συμβιβασμό, (στ) τον, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθορισμό κάθε ειδικότερου θέματος και
αναγκαίας λεπτομέρειας που αφορά τη διαδικασία αίτησης
και καταβολής της επιδότησης δόσης, τη διασταύρωση
στοιχείων, τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων πλήρωσης των
κριτηρίων, το όργανο που είναι αρμόδιο να εγκρίνει την
επιδότηση, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και την επιβολή συνεπειών, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα σχετικά με αυτήν. Η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου προβλέπεται ότι πρέπει να
συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί
κρατικών ενισχύσεων, και (ζ) την με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών δυνατότητα τροποποίησης των προϋποθέσεων
καταβολής της επιδότησης δόσης, καθώς και του ύψους αυτής.

72

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους
Δευτέρου του Πρώτου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές
αποφάσεις που θα εκδοθούν θα αφορούν (α) τον με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών καθορισμό ειδικότερων θεμάτων
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και λεπτομερειών που αφορούν τη διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας του άρθρου 34, (β) την με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών δυνατότητα προσθήκης επιπλέον
λόγων μη συναίνεσης του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, (γ) την με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης κατάρτιση ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου
για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης,
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, (δ) τον με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών
δυνητικό
καθορισμό
του
ελάχιστου
περιεχόμενου της προβλεπόμενης στο άρθρο 48 έκθεσης του
εμπειρογνώμονα
και
των
διαδικασιών
που
ο
εμπειρογνώμονας πρέπει να τηρήσει για την κατάρτισή της,
(ε) τον με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δυνητικό
ορισμό πρότυπου κειμένου της απόφασης επικύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης που εκδίδεται στην περίπτωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 56, (στ) την με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης πρόβλεψη, της κατά παρέκκλιση της
παραγράφου 2 του άρθρου 56 αυτεπάγγελτης δημοσίευσης
από το δικαστήριο της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης και (ζ) την με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
πρόβλεψη της, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του
άρθρου 63, αυτεπάγγελτης δημοσίευσης από το δικαστήριο
της απόφασης ακύρωσης της επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης.

73

Τίθεται η απαραίτητη νοµοθετική εξουσιοδότηση έκδοσης
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, με την οποία θα ρυθμίζεται λεπτομερειακά η
διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, ο
τρόπος επιλογής, τυχόν ασυμβίβαστα, η διαδικασία
διαγραφής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του
Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Bιβλίου.
Επίσης τίθεται η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση
έκδοσης απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, με την οποία να διαγράφονται από το
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων εμπειρογνώμονες που δεν φέρουν
σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν
πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

74

Περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του
Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Bιβλίου. Ειδικότερα,
περιλαμβάνει τελικές διατάξεις για την περίπτωση που ο
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οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, τόσο πριν όσο
και μετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, καθώς και τελική διάταξη για την αναστολή λύσης
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

75

Στον σκοπό της πτώχευσης αναδεικνύεται η κρισιμότητα της
ταχείας ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας για την
αποφυγή της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και την βέλτιστη μέσω αυτών ικανοποίηση των
απαιτήσεων των πιστωτών. Ταυτοχρόνως, η ταχεία
εκκαθάριση εξυπηρετεί και ένα ευρύτερο οικονομικό
συμφέρον, την ταχεία επιστροφή παραγωγικών μέσων σε
δυνητικά παραγωγικές χρήσεις. Αναγνωρίζεται ότι η
ρευστοποίηση λειτουργικών συνόλων θα διατηρεί
τουλάχιστον μέρος της άυλης αξίας μιας επιχείρησης και μέσω
της διάθεσής της θα βελτιώνει την ανάκτηση των πιστωτών
αλλά και θα περιορίζει τις απώλειες του παραγωγικού
δυναμικού της εθνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι ο
περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πτώχευσης
εξυπηρετείται και από την απαλλαγή των οφειλετών από τα
χρέη τους και την δυνατότητα που αυτό τους παρέχει να
επανενταχθούν σε οικονομικές δραστηριότητες.

76

Μια από τις κρίσιμες ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι η
διεύρυνση της πτωχευτικής ικανότητας σε κάθε φυσικό
πρόσωπο. Προβλέπεται δε η με προεδρικό διάταγμα
περαιτέρω διεύρυνση της ομάδας των προσώπων με
πτωχευτική ικανότητα για να συμπεριλάβει νομικά πρόσωπα
που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν
οικονομική δραστηριότητα. Η πτώχευση αναγνωρίζεται ως
διαδικασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέωσης καθώς οι συνθήκες
της σύγχρονης οικονομικής ζωής και ειδικά η διεύρυνση της
χρήσης πιστώσεων εκθέτει στον κίνδυνο της αδυναμίας
εξυπηρέτησης οικονομικών υποχρεώσεων μια συνεχώς
διευρυνόμενη ομάδα προσώπων. Η εξαίρεση προσώπων του
δημοσίου τομέα αλλά και ειδικών κατηγοριών επιχειρήσεων
που διέπονται από ειδικές διατάξεις, είναι συνεπής τόσο με την
προϋφιστάμενη εθνική νομοθεσία όσο και με τις εξαιρέσεις
από τις πτωχευτικές και προληπτικές διαδικασίες που
προβλέπονται στην Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την
αφερεγγυότητα. Τέλος, διατηρείται δυνατότητα κήρυξης
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οφειλέτη σε πτώχευση μετά το θάνατό του για την
διευκόλυνση της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

77

Ρυθμίζεται το ζήτημα της συνδρομής των αντικειμενικών
προϋποθέσεων της πτώχευσης. Στην παράγραφο 1 δίδεται ο
ορισμός της παύσης των πληρωμών και προβλέπεται
περαιτέρω ότι δεν αποτελούν εκπλήρωση χρηματικών
υποχρεώσεων οι πληρωμές με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 εισάγεται ποσοτικό
τεκμήριο της παύσης πληρωμών, προκειμένου να
διευκολυνθεί η δικαστική κρίση, και προβλέπεται περαιτέρω
ότι η επιλεκτική εκπλήρωση κάποιων χρηματικών
υποχρεώσεων δεν αίρει την τεκμαιρόμενη παύση πληρωμών,
αποτυπώνοντας αυτό που ήδη γίνεται δεκτό στη θεωρία και
νομολογία. Με την παράγραφο 3 ρυθμίζεται το ζήτημα της
επαπειλούμενης παύσης πληρωμών και προβλέπεται ότι αυτή
μπορεί να αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, μόνο όταν
την κήρυξη αυτή αιτείται ο ίδιος ο οφειλέτης. Τέλος με την
παράγραφο 4 ορίζεται ότι το δικαστήριο κηρύσσει την
πτώχευση εφόσον ο οφειλέτης δύναται να καλύψει τα έξοδα
της όλης διαδικασίας, διαφορετικά διατάσσεται η καταχώριση
του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας.

78

Η τοπική αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου
εξαρτάται από την περιφέρεια στην οποία ο οφειλέτης έχει το
κέντρο των κυρίων συμφερόντων του ή, για τα φυσικά
πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του.
Σημαντική μεταρρύθμιση του νέου νόμου είναι ότι αρμόδια
δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου είναι τα
ειρηνοδικεία, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 172. Για τις
λοιπές πτωχεύσεις διατηρείται η αρμοδιότητα του
πολυμελούς πρωτοδικείου. Τέλος, ως προς την κλήτευση του
οφειλέτη προβλέπεται πλέον η καταχώρηση της στο
ηλεκτρονικό μητρώο.

79

Ο νέος νόμος προβλέπει δύο εναλλακτικές μορφές
πτωχευτικής εκκαθάρισης, την εκκαθάριση των στοιχείων της
πτωχευτικής περιουσίας κατ΄ ιδίαν ή με διάθεση των
στοιχείων σε λειτουργικά σύνολα (σε συνδυασμό ή χωρίς την
κατ΄ ιδίαν εκποίηση). Το αίτημα για την εκποίηση
λειτουργικών συνόλων υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης ή
με πρόσθετη παρέμβαση κατά την εκδίκασή της και
αποφασίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά την
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κήρυξη της πτώχευσης. Ο νόμος θέτει τις ελάχιστες
προϋποθέσεις υποστήριξης του αιτήματος εκποίησης
λειτουργικών συνόλων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και
ελάχιστο ποσοστό ενέγγυων πιστωτών για την αποφυγή
καταχρηστικών
αιτήσεων
που
αποσκοπούν
στην
παρακώλυση της άσκησης των δικαιωμάτων των ενέγγυων
πιστωτών καθώς και τα στοιχεία βάσει των οποίων εξετάζεται
η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων. Το άρθρο
προσδιορίζει επίσης το περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης
από τον οφειλέτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι ο αιτών δεν υποχρεούται να καταθέσει
πιστοποιητικά δημοσίων υπηρεσιών αλλά παρέχει στο
δικαστήριο και στους διαδίκους πρόσβαση στην σχετική
πληροφόρηση. Σημαντική τροποποίηση αποτελεί η πρόβλεψη
για την υπόδειξη συνδίκου με την υποβαλλόμενη αίτηση
καθώς και την έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι
αποδέχεται τον διορισμό και ότι δεν υφίσταται κώλυμα ως
προς αυτόν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση της
ανάληψης του έργου του από τον σύνδικο και την αποφυγή
της αποποίησης διορισμού από σύνδικο που συχνά
παρατηρείται στην πράξη και δημιουργεί εμπλοκή στην
εξέλιξη της διαδικασίας αλλά και επιβάρυνση των
δικαστηρίων που καλούνται να προβούν σε νέο διορισμό.
Τέλος, διατηρείται η υποχρέωση του οφειλέτη να καταθέσει
αίτηση πτώχευσης εντός τριάντα ημερών από την επέλευση
της παύσης πληρωμών.

80

Ρυθμίζεται το ζήτημα της απόρριψης της αίτησης πτώχευσης
από το πτωχευτικό δικαστήριο. Στην παράγραφο 1
προβλέπεται η απόρριψη της αίτησης λόγω έλλειψης των εν
γένει προϋποθέσεων της, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ο
ορισμός της καταχρηστικής αίτησης, ενώ στην παράγραφο 3
οι τυχόν συνέπειες για όποιον υποβάλει καταχρηστική αίτηση
πτώχευσης.

81

Εκτός της απόφασης περί εκποίησης συνόλων ενεργητικού,
εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα και πιθανολογείται από το
δικαστήριο ότι θα συμβάλει στην βελτιωμένη ανάκτηση των
πιστωτών, η απόφαση περιλαμβάνει τον διορισμό εισηγητή
και συνδίκου και την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.
Το δικαστήριο ορίζει επίσης την ημερομηνία παύσης
πληρωμών, για την οποία εισάγεται μαχητό τεκμήριο ότι
προηγείται 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
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αίτησης πτώχευσης ή σε περίπτωση που αιτών είναι ο
οφειλέτης και επικαλείται επαπειλούμενη παύση πληρωμών,
ότι είναι η ημέρα υποβολής της αίτησης πτώχευσης.
Διατηρείται ο περιορισμός που υφίσταται στην τρέχουσα
νομοθεσία ότι η απώτατη ημερομηνία παύσης πληρωμών
απέχει δύο έτη από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

82

Ορίζεται ότι η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης υπόκειται
στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής και προβλέπονται τα
ενεργητικώς και παθητικώς νομιμοποιούμενα για την άσκηση
της πρόσωπα, το αρμόδιο δικαστήριο καθώς και η προθεσμία
άσκησης της.

83

Ρυθμίζεται το ζήτημα του ένδικου βοηθήματος της αίτησης
ανάκλησης της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης. Στην
παράγραφο 1 προβλέπονται τα ενεργητικώς νομιμοποιούμενα
πρόσωπα για την άσκηση της, καθώς και οι δικονομικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις της. Στην παράγραφο 2 ρυθμίζεται
το ζήτημα της προθεσμίας άσκησης της αίτησης και της τυχόν
αναδρομικότητας της ισχύος της απόφασης ανάκλησης, στην
παράγραφο 3 το ζήτημα των πράξεων που έγκυρα
ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της πτωχευτικής
απόφασης, ενώ στην παράγραφο 4 προβλέπονται τα ένδικα
βοηθήματα κατά της απόφασης ανάκλησης και η προθεσμία
άσκησης τους.

84

Ρυθμίζει τα περί δημοσιότητας των αποφάσεων και πράξεων
που αφορούν την πτώχευση και προβλέπει ότι κάθε σχετική
δημοσιοποίηση ή καταχώρηση γίνεται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας και για τις επιχειρήσεις
επιπροσθέτως στο ΓΕΜΗ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή δημοσιότητα των σχετικών ενεργειών με την
καταχώρησή τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων αλλά και
ενημέρωση των συναλλασσόμενων μέσω του ΓΕΜΗ.
Ειδικότερα
θέματα
του
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Φερεγγυότητας ρυθμίζονται στα άρθρα 213 επ.. Σημειώνεται
επίσης ότι και στο σημείο αυτό ο νόμος υλοποιεί την
υποχρέωση που θεσπίζει η Οδηγία για την αναδιάρθρωση και
αφερεγγυότητα για την παροχή της δυνατότητας χρήσης εξ
αποστάσεων μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο για την
ενημέρωσή των τρίτων όσο και για την εξέλιξη των σχετικών

203

239
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

διαδικασιών και την διεκπεραίωση των διαδικαστικών
σταδίων της πτώχευσης.

85

Ρυθμίζεται το ζήτημα της καταχώρισης ή μεταγραφής, κατά
περίπτωση, της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο, όπου
τυχόν έχουν καταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του
οφειλέτη επί ακινήτων και στην παράγραφο 1 προβλέπεται
ότι η καταχώριση/μεταγραφή γίνεται με επιμέλεια του
συνδίκου ή του ενυπόθηκου δανειστή. Στην παράγραφο 2
προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής της ως άνω
καταχώρισης/μεταγραφής και οι προϋποθέσεις αυτής, ενώ
στην παράγραφο 3 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της εν
λόγω διάταξης και για τα δημόσια βιβλία-μητρώα πλοίων,
αεροπλάνων κ.λπ.

86

Ρυθμίζει τα προληπτικά μέρα που διατάζει το δικαστήριο για
την διασφάλιση της πτωχευτικής εκκαθάρισης. Σημειώνεται
ιδίως ότι τα προληπτικά μέτρα δεν καταλαμβάνουν την
άσκηση των δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών, εκτός εάν
ζητείται η εκκαθάριση λειτουργικών συνόλων και το υπέγγυο
στοιχείο αποτελεί μέρος λειτουργικού συνόλου. Επιδιώκεται
με τον τρόπο αυτό τόσο η επιτάχυνσης της ρευστοποίησης όσο
και η αποτροπή της καταχρηστικής επίκλησης της προστασίας
της πτωχευτικής διαδικασίας. Ορίζεται περαιτέρω ότι η
παροχή προληπτικής προστασίας συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη άρση κάθε προστασίας από τον ν. 3869/2010 και
τον ν. 4605/2019 όσο και την κατάργηση κάθε σχετικής
εκκρεμούς διαδικασίας.

87

Ρυθμίζεται το ζήτημα της σφράγισης της πτωχευτικής
περιουσίας. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ποιος είναι
αρμόδιος για τη σφράγιση και στην παράγραφο 2 η
δυνατότητα του εισηγητή-δικαστή να επιτρέψει τη μη
σφράγιση και υπό ποιες προϋποθέσεις. Στην παράγραφο 3
καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της σφράγισης,
ενώ στην παράγραφο 4 καθορίζονται τα μη επιδεκτικά
σφραγίσεως, κινητά ή ακίνητα, πράγματα του οφειλέτη και
της οικογένειας του. Στην παράγραφο 5 ορίζεται η προθεσμία
για την απόδοση της κατοχής της κατοικίας του οφειλέτη και
στην παράγραφο 6 προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης από το
σύνδικο, ο ορισμός του περιεχομένου της και η δημοσιοποίηση
της. Τέλος στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι η σφράγιση δεν
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εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης απόδοσης του
μισθίου στον εκμισθωτή και καθορίζεται ο τυχόν
μεσεγγυούχος των πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο.

88

Με την παράγραφο 1 ρυθμίζεται το ζήτημα του διορισμού
αντικλήτου εκ μέρους του οφειλέτη και προβλέπεται ότι η
κατοικία του αντικλήτου οφείλει να βρίσκεται στην έδρα του
πτωχευτικού δικαστηρίου, ενώ στην παράγραφο 2 ρυθμίζεται
το ζήτημα των εν γένει κοινοποιήσεων και προβλέπεται ότι
αυτές γίνονται μόνο προς τον αντίκλητο που έχει νομίμως
διορισθεί,
ενώ,
αν
δεν
έχει
διορισθεί,
η
κοινοποίηση/ειδοποίηση γίνεται με δημοσιοποίηση.

89

Ρυθμίζεται το ζήτημα των δικαστικών εξόδων των δικών του
παρόντος Μέρους και καθορίζονται αυτά που επιβαρύνουν
την πτωχευτική περιουσία.

90

Ρυθμίζεται το ζήτημα των προθεσμιών. Στην παράγραφο 1
ορίζεται η προθεσμία των εν γένει κοινοποιήσεων/επιδόσεων,
ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις εν γένει προθεσμίες
του νόμου, πλην των προθεσμιών των ενδίκων μέσων και
βοηθημάτων, δεν υπολογίζονται οι ημέρες αργίας, στις οποίες
συγκαταλέγονται και τα Σάββατα.

91

Επαναλαμβάνει το άρθρο 15 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με μία όμως σημαντική προσθήκη. Ο οφειλέτης,
φυσικό πρόσωπο, δεν χάνει την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος του, μια ρύθμιση που συνάδει με το γενικότερο
πνεύμα του παρόντος νόμου, για την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας στον οφειλέτη, με σκοπό την γρήγορη επιστροφή
του στην παραγωγική διαδικασία και την δημιουργία
μεταπτωχευτικής περιουσίας.

92

Επαναλαμβάνει το άρθρο 16 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με μερικές σημαντικές, όμως, αλλαγές. Ειδικότερα
στην παράγραφο 2 εισάγεται η καινοτομία να ανήκει στην
πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του
οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,
όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 73 ν. 4389/2016. Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό
να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης της
πτωχευτικής διαδικασίας, από πρόσωπα που ενώ δεν έχουν
αξιοσημείωτη κινητή ή ακίνητη περιουσία, αντίθετα έχουν
μεγάλα εισοδήματα, με αποτέλεσμα ενώ είναι πτωχοί και
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χωρίς επαρκή περιουσία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους,
αυτοί να ζουν πλουσιοπάροχα. Στην παράγραφο 3,
προβλέπεται απόκλιση από τον κανόνα της παραγράφου 2,
υπό την έννοια ότι θα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το
μέρος του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη που υπερβαίνει
το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όταν η
πτωχευτική περιουσία υπερβαίνει ως αξία το 10% των χρεών
του και τα 100.000 ευρώ, εξαιρουμένων των στοιχείων που
έχουν αποκτηθεί στη διάρκεια των 12 μηνών προ της
υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση, δε, που τα
εισοδήματα του οφειλέτη μεταβληθούν, είτε προς το
καλύτερο, είτε προς το χειρότερο, προβλέπεται στην
παράγραφο 4 δυνατότητα αλλαγής του σχεδίου περιοδικών
πληρωμών, με απόφαση του εισηγητή, ο οποίος μπορεί να
κρίνει ως ουσιώδη μεταβολή και αυτή που δεν υπερβαίνει το
ποσοστό 35% (που τίθεται ως τεκμήριο).

93

Επαναλαμβάνει το άρθρο 17 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα θέματα
πτωχευτικής απαλλοτρίωσης. Ορίζεται ότι ο οφειλέτης από
την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της
διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του
(πτωχευτική απαλλοτρίωση), την οποία ασκεί μόνος ο
σύνδικος. Ξεκαθαρίζεται ότι μετά την κήρυξη της πτώχευσης,
πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της πτωχευτικής
περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη
σύμπραξη του συνδίκου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να
καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία οποιασδήποτε φύσεως,
χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου. Επίσης, ορίζεται ποιος
θεωρείται ο χρόνος κήρυξης της πτώχευσης.

94

Επαναλαμβάνει μερικώς το άρθρο 18 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το θέμα
της ανάθεσης στον οφειλέτη της διοίκησης και ιδίως της
διαχείρισης και διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας, με την
προσθήκη ότι πλέον απαιτείται η συναίνεση της συνέλευσης
των πιστωτών, οι οποίοι αποκτούν πλέον ενεργό ρόλο στη
λήψη σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της πτώχευσης.
Επίσης καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
υφιστάμενου άρθρου 18 κατόπιν της κατάργησης του σταδίου
της ένωσης των πιστωτών.
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95

Επαναλαμβάνει το άρθρο 20 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η υποχρέωση του
οφειλέτη για ενημέρωση και συνεργασία στα θέματα της
πτώχευσης. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στους κατά
την προηγούμενη της κήρυξης της πτώχευσης διετία
πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην των δικηγόρων του, εκτός
αν υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη.

96

Επαναλαμβάνει το άρθρο 21 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Σε αυτό προστίθεται παράγραφος 2 που ορίζει ότι ο
χρόνος γέννησης των πτωχευτικών χρεών προς το Δημόσιο
δεν συνδέεται με το χρόνο βεβαίωσης τους αλλά με το χρόνο
που πράγματι αυτά δημιουργήθηκαν. Η πρώην παράγραφος 2
αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 4
που δίνει τον ορισμό του ομαδικού πιστωτή.

97

Επαναλαμβάνει το άρθρο 22 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με αναρίθμηση του άρθρου 167 στο οποίο
παραπέμπει, αντί του παλαιού 153. Με το παρόν άρθρο
ρυθμίζονται θέματα απαιτήσεων υπό αίρεση διαλυτική και
αναβλητική, με τις τελευταίες να προβλέπεται δυνατότητα
κατάταξης στον πίνακα διανομής.

98

Επαναλαμβάνει το άρθρο 24 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, το οποίο αναφέρεται στις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις,
με την προσθήκη ότι οι μη ληξιπρόθεσμες άτοκες απαιτήσεις
μειώνονται κατά το ποσό του νόμιμου τόκου που αντιστοιχεί
στο διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την
πραγματική λήξη τους ως προς αυτόν και ότι οι απαιτήσεις
των ενέγγυων πιστωτών καθίστανται απαιτητές κατά την
πραγματική λήξη τους.

99

Επαναλαμβάνει το άρθρο 24 παρ.1 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, επεκτείνει όμως την παύση της
τοκογονίας, στην οποία προσθέτει και τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, σε όλους τους πιστωτές (σε αυτούς
συμπεριλαμβάνονται, ασφαλώς, το Δημόσιο και οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης). Σκοπός της ρύθμισης είναι η
απάλειψη της διάκρισης υπέρ των ενέγγυων πιστωτών
δεδομένου ότι η πτώχευση πλέον θα ολοκληρώνεται σε πολύ
συντομότερο χρονικό διάστημα. Απαλείφεται επίσης η
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του υφιστάμενου
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Πτωχευτικού Κώδικα, κατόπιν της κατάργησης
ρυθμίσεων περί του σχεδίου αναδιοργάνωσης.

των

100

Βασίζεται στο άρθρο 25 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, εξειδικεύοντας και αναπτύσσοντας με λεπτομέρεια
τις πράξεις φορολογικής φύσεως στις οποίες επεκτείνεται η
αναστολή ατομικών καταδιώξεων κατά του οφειλέτη, ήτοι
των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων
διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46
του ν. 4174/2013 και του άρθρου 42 ν. 4557/2018,
επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στις εργασίες της πτώχευσης
να προχωρήσουν απρόσκοπτα. Επίσης ορίζει ότι σε
περιπτώσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, τα μη γεννημένα
δικαιώματα του κατάσχοντος δεν επηρεάζονται από την
πτώχευση. Στην αναστολή των ατομικών καταδιώξεων
περιλαμβάνονται και τα περιγραφόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παρ.3 ασφαλιστικά μέτρα, εκτός εάν με αυτά
διευκολύνεται το έργο της πτώχευσης με την αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών
πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει
εξοπλισμού της που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη.

101

Επαναλαμβάνει το άρθρο 26 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με τις εξής αλλαγές: α) Δεν απαιτείται πλέον η
παραίτηση του ενέγγυου πιστωτή από το προνόμιο ή την
ασφάλεια του προκειμένου να ικανοποιηθεί από την
πτωχευτική περιουσία, β) αντιστρέφεται η λειτουργία της
αναστολής σε σχέση με την παλαιά παρ.3 του άρθρου 26. Εν
προκειμένω για διάστημα 9 μηνών από την κήρυξη της
πτώχευσης, δεν ισχύει η αναστολή ως προς του ενέγγυους
πιστωτές, δίνοντας τους την ευκαιρία, σε αυτό το χρονικό
διάστημα, να αποφασίσουν αν θα εκποιήσουν το υπέγγυο
στοιχείο ή αν θα ενταχθούν στην πτωχευτική διαδικασία.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που στην πτωχευτική
απόφαση προβλέπεται η εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων αυτής και εφόσον το περιουσιακό στοιχείο επί του
οποίου έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελεί μέρος του υπό
εκποίηση περιουσιακού συνόλου, οπότε η αναστολή ισχύει
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από την έναρξη της πτώχευσης και για τους ενέγγυους
πιστωτές.

102

Η παρ.1 επαναλαμβάνει την παρ.1 του άρθρου 27 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα. Στην παρ.2 προστίθεται η
αυτονόητη συνέχιση της ευθύνης συνοφειλέτη και εγγυητή, αν
η απαίτηση του πιστωτή δεν ικανοποιήθηκε από την
πτωχευτική διαδικασία ενώ η παρ.3 ουσιαστικά
επαναλαμβάνει την παρ.2 του παλαιού άρθρου 27, δίνοντας
έμφαση στο πότε μπορεί ο συνοφειλέτης εις ολόκληρον και ο
εγγυητής να συμμετέχουν στην πτώχευση, αν ικανοποιήσουν
τον πιστωτή ήτοι αν ο τελευταίος δεν έχει αναγγείλει την
απαίτηση.

103

Εισάγεται εδώ μία σημαντική αλλαγή στις συνέπειες της
πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις. Σε αντίθεση με τις
ρυθμίσεις του προηγούμενου Κώδικα (άρθρο 28), όπου, κατ’
αρχάς οι εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις διατηρούσαν
την ισχύ τους, τώρα η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την
αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών
συμβάσεων του οφειλέτη, εκτός εάν εντός 60 ημερών ο
σύνδικος κρίνει ότι εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των
εργασιών της πτώχευσης ή την βελτίωση της αξίας
ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού. Η ρύθμιση αυτή
δίνει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στο σύνδικο και είναι
επωφελής για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της
πτωχευτικής περιουσίας. Ως προς τις συμβάσεις εργασίας, ο
σύνδικος, με σύμφωνη γνώμη και του εισηγητή αλλά και της
συνέλευσης των πιστωτών, έχει τη δυνατότητα, όχι να
διατηρήσει την παλαιά σύμβαση, αλλά να συνάψει νέα
σύμβαση ορισμένου χρόνου με εργαζομένους, με τους ίδιους
όρους που υπήρχαν στην σύμβαση προ της κήρυξης της
πτώχευσης. Επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόμηση πόρων, ευελιξία
στις επιλογές του συνδίκου και επιτάχυνση της πτώχευσης.
Διευκρινίζεται ότι η συνέλευση πιστωτών θα συνεδριάσει
κατά τους κανόνες των άρθρων 150 επ. Επίσης διευκρινίζεται
ότι η λύση των συμβάσεων εργασίας ισοδυναμεί ως προς τα
δικαιώματα των εργαζομένων για αποζημίωση με καταγγελία
του εργοδότη. Σημαντική είναι η διάκριση που εισάγεται ως
προς τον χειρισμό των συμβάσεων μεταξύ της εκποίησης των
κατ΄ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας, οπότε
ισχύει η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων δεδομένου ότι η
πτώχευση δεν αποσκοπεί στην διατήρηση της λειτουργίας της
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επιχείρησης του οφειλέτη και της εναλλακτικής εκκαθάρισης
της πτωχευτικής περιουσίας σε λειτουργικά σύνολα, οπότε η
δυνατότητα διατήρησης κάποιων συμβάσεων καθίσταται
αναγκαία και ισχύουν οι διατάξεις των επομένων άρθρων. Οι
ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην εναλλακτική διαδικασία
εκκαθάρισης λειτουργικών συνόλων περιλαμβάνονται στα
άρθρα 104 έως και 108.

104

Επαναλαμβάνει το άρθρο 29 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει δικαιώματα επιλογής του συνδίκου
στα πλαίσια της διεξαγωγής της πτώχευσης, τροποποιημένο
ως προς τα εξής: α) δεν απαιτείται πλέον η άδεια του εισηγητή,
προκειμένου να προβεί ο σύνδικος στην εκπλήρωση των
εκκρεμών συμβάσεων, υποκαθιστώντας την ομάδα των
πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την
εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο, β) η προθεσμία για
την άσκηση του δικαιώματος επιλογής αυξάνεται σε 30 ημέρες
από 10 και γ) καταργείται η παρ.3 του προϋπάρχοντος
δικαίου, όπου περιοριζόταν το δικαίωμα του συνδίκου, για
εκπλήρωση ή μη.

105

Εισάγεται η υποχρέωση του συνδίκου να συνάπτει συμβάσεις
μόνο όταν αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες εργασίες της
πτώχευσης και να τις δημοσιεύει καθώς και η δυνατότητα
καταγγελίας τους, από την συνέλευση των πιστωτών εντός
συντόμου προθεσμίας. Κατά τα άλλα επαναλαμβάνεται το
παλαιό άρθρο 30.

106

Επαναλαμβάνει το άρθρο 31 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, που αφορά τις συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται
ως συνέπεια της κήρυξης της πτώχευσης. Οι δε έννομες
συνέπειες συνδέονται με τη φύση έκαστης συμβάσεως, οι
οποίες διακρίνονται σε συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα,
χρηματοοικονομικές συμβάσεις και συμβάσεις προσωπικού
χαρακτήρα. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι συμβάσεις διαρκούς
χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά στο νόμο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές
συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να
τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές. Η δε κήρυξη της πτώχευσης
αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού
χαρακτήρα, στις οποίες ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο

210

246
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

μέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων επέρχεται ή
μπορεί να επέλθει από ειδική διάταξη νόμου.

107

Προβλέπει ότι τα οριζόμενα στο άρθρο 106 περί συμβάσεων
που λύονται ή διατηρούνται δεν θίγουν το δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει ο νόμος ή η
σύμβαση.

108

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 33 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με τις εξής προσθήκες και αλλαγές: Στην
παρ.1 ορίζεται ότι η σύμβαση μεταβιβάζεται ως σύνολο με
οιονεί καθολική διαδοχή, πλην των πτωχευτικών πιστωμάτων
ενώ απαλείφεται το κριτήριο του να είναι η μεταβίβαση
συμφέρουσα για τους πιστωτές, ως αυτονόητη αρχή που
διέπει όλες τις ενέργειες του συνδίκου, η εφαρμογή της οποίας
εναπόκειται στους διαχειριστές αφερεγγυότητας λόγω της
ειδικής τους γνώσης και εμπειρίας.

109

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση πτώχευσης το κύρος της
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν εξαρτάται από την
καταβολή αποζημίωσης. Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στην παρ.
2 του άρθρου 34 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα που
αφορά περιοριστικά τη λύση συμβάσεων εργασίας αορίστου
χρόνου. Το άρθρο 109 προβλέπει επίσης την ικανοποίηση των
μισθωτών

από

μισθούς,

λοιπές

παροχές

και

νόμιμη

αποζημίωση.

110

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 35 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορά πώληση κινητών
πραγμάτων με επιφύλαξη κυριότητας, με κατάργηση του
τελευταίου εδαφίου της παρ.2, ήτοι την πρόβλεψη ότι «Ο
πωλητής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό μόνο
μετά την υποβολή της κατά το άρθρο 70 έκθεσης του
συνδίκου.», δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν τίθεται
ζήτημα σύνταξης και υποβολής έκθεσης συνδίκου, ως
οριζόταν.
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111

Επαναλαμβάνει το άρθρο 36 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει θέματα συμψηφισμού στα πλαίσια
της πτώχευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη κείμενη νομοθεσία και
τις ειδικές ρυθμίσεις. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι οι
απαγορεύσεις συμψηφισμού, όπου ισχύουν, εφαρμόζονται και
στην πτώχευση. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα
συμψηφισμού με αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον
οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν την
κήρυξη της πτώχευσης.

112

Επαναλαμβάνει το άρθρο 37 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχωρισμού
στοιχείων ή αντιπαροχής (σε περίπτωση εκποίησης αυτών)
από την πτωχευτική περιουσία. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται ότι όποιος επικαλείται εμπράγματο ή ενοχικό
δικαίωμα σε αντικείμενο που δεν ανήκει στον οφειλέτη,
δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισμό του από την
πτωχευτική περιουσία και την παράδοση του σ` αυτόν, με
αίτησή του προς το σύνδικο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
εφικτό προβλέπεται ότι ο δικαιούχος συμμετέχει στην
πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής με βάση
την αξία του αντικειμένου.

113

Επαναλαμβάνει το άρθρο 38 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, όσον αφορά τα θέματα διεκδίκησης εμπορευμάτων,
που παραδόθηκαν στον οφειλέτη λόγω παρακαταθήκης προς
πώληση ή για να πωληθούν για λογαριασμό του ή αξιογράφων
που είχαν αποσταλεί για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για
καθορισμένες πληρωμές, πριν την κήρυξη της πτώχευσης και
συνεχίζουν να βρίσκονται στην πτωχευτική περιουσία ή
αντιστοίχως στα χέρια του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή εν
μέρει μετά την κήρυξη αυτής.

114

Επαναλαμβάνει το άρθρο 39 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, όπου αναγνωρίζεται δικαίωμα στον πωλητή, που πριν
την κήρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει εμπορεύματα στον
οφειλέτη, διεκδίκησης ή επίσχεσης (σε περίπτωση κατοχής
του πράγματος από τον πωλητή), εφόσον τα εμπορεύματα
κατά την κήρυξη της πτώχευσης δεν έχουν ακόμα περιέλθει
στην κατοχή του οφειλέτη ή τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό
του και εφόσον το τίμημα οφείλεται εν όλω ή εν μέρει.
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115

Προβλέπεται η άσκηση της αίτησης διεκδίκησης, την οποία
πλέον κρίνει με διάταξη του ο εισηγητής και όχι ο σύνδικος,
ενώ δεν προβλέπεται πλέον προσφυγή στο πτωχευτικό
δικαστήριο.

116

Επαναλαμβάνεται

το

άρθρο

41

του

υφιστάμενου

Πτωχευτικού Κώδικα, επεκτείνοντας όμως την δυνατότητα
ανάκλησης, για τις πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης και σε
αυτές που τελέσθηκαν εντός του προηγουμένου από την
ύποπτη περίοδο εξαμήνου.

117

Προβλέπονται οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλησης, ήτοι
απαριθμούνται οι πράξεις που λογίζονται ως επιζήμιες.

118

Επαναλαμβάνεται

το

άρθρο

43

του

υφιστάμενου

Πτωχευτικού Κώδικα, όσον όμως αφορά τα συγγενικά
πρόσωπα του οφειλέτη της παρ.2, η δυνατότητα ανάκλησης
επεκτείνεται, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα δόλιας
συμπαιγνίας, και όταν τα πρόσωπα της παρ.2 ήταν πιστωτές ή
αντισυμβαλλόμενοι του οφειλέτη, οι οποίοι διενέργησαν
εμπορικές πράξεις και λοιπές συναλλαγές με οικονομικούς και
άλλους όρους που βρίσκονταν σε προφανή και ουσιώδη
απόκλιση από τους τρέχοντες όρους συναλλαγών κατά τη
στιγμή διενέργειάς τους.

119

Επαναλαμβάνεται

το

άρθρο

44

του

υφιστάμενου

Πτωχευτικού Κώδικα, προστίθεται δε παρ.2 στην οποία
ορίζεται ότι η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα
των πιστωτών να ασκήσουν παυλιανή αγωγή κατά τα άρθρα
939 επ. ΑΚ., επεκτείνοντας έτσι και νομοθετικά την προστασία
των πιστωτών, με υποχρέωση του συνδίκου για ενημέρωση
του

πιστωτή

για

απαλλοτρίωση.
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120

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 45 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα με τις εξής αλλαγές: Ορίζεται ρητά ότι
στις συνηθισμένες πράξεις της παρ.α συμπεριλαμβάνονται οι
δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων, κάτι άλλωστε που δεν
αμφισβητείτο θεωρητικά και νομολογιακά, οι πράξεις της
παρ.β μπορεί και να γίνουν εκτός της ύποπτης περιόδου, αρκεί
να μην απέχουν παραπάνω από 2 έτη από την κήρυξη της
πτώχευσης, προστίθεται παρ.δ που περιλαμβάνει τις πράξεις
που ήταν εύλογες και άμεσα αναγκαίες για τη
διαπραγμάτευση ή που προβλέπονται στους όρους
συμφωνίας εξυγίανσης ακόμα κι αν δεν επικυρώθηκε, ενώ οι
πράξεις της παρ.ε μπορεί να αφορούν και την συμφωνία
εξωδικαστικού συμβιβασμού.

121

Περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών
συναλλαγών και αφορά συναλλαγές σε χρηματιστηριακή
αγορά παραγώγων, συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής
ασφάλειας και συστήματα πληρωμών, διακανονισμού και
χρηματαγορών.

122

Αφορά
την
ανακλητική
αξίωση
επί
πληρωμής
χρηματογράφων από τον οφειλέτη μέσα στην ύποπτη
περίοδο, ρυθμίζει θέματα παθητικής νομιμοποίησης και θέτει
την προϋπόθεση της γνώσης της παύσης των πληρωμών από
τους παθητικά νομιμοποιούμενους.

123

Αφορά την ανακλητική αξίωση για πράξεις που έγιναν στην
ύποπτη περίοδο και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο της
ανάκλησης, καθώς και θέματα ενεργητικής και παθητικής
νομιμοποίησης.

124

Ρυθμίζει τις συνέπειες της ανακλητικής απόφασης, και
ειδικότερα τις υποχρεώσεις του αποκτώντος περιουσιακού
στοιχείου του οφειλέτη με ανακαλούμενη απόφαση, του
λήπτη δωρεάς και του κακόπιστου αντισυμβαλλόμενου του
οφειλέτη.

125

Αφορά τις αξιώσεις του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση
ανάκλησης, και ρυθμίζει σχετικά με αυτές θέματα. Η
παράγραφος 1 αφορά την περίπτωση που με την
ανακαλούμενη παροχή είχε εξοφληθεί απαίτηση, ενώ η
παράγραφος 2 αφορά τις αξιώσεις του αντισυμβαλλόμενου σε
περίπτωση ανάκλησης αμφοτεροβαρούς πράξης.
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126

Ρυθμίζει το χρόνο παραγραφής της ανακλητικής αξίωσης

127

Ρυθμίζεται η αρχή της αστικής ευθύνης των μελών του
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα της παρ.6 στα
οποία ο νόμος δεν προβλέπει εις ολόκληρον ευθύνη των
εταίρων, για την μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης πτώχευσης
εντός της προθεσμίας των 30 ημερών του άρθρου 79 παρ.5,
από την ημέρα παύσης των πληρωμών, έστω και από αμέλεια.
Σκοπός του άρθρου είναι να μειωθεί ο αριθμός των εταιρειών
που ενώ τελούν σε παύση πληρωμών και δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να
λειτουργούν παρασιτικά (zombie companies), προκαλώντας
τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα της
χώρας και ενισχύοντας την παραοικονομία. Η ευθύνη μάλιστα
επεκτείνεται και στα πρόσωπα που επηρέασαν τα μέλη της
διοίκησης για την μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης. Νέα, σε
σχέση με την διάταξη του ισχύοντος δικαίου, είναι η πρόβλεψη
για ευθύνη και έναντι των «νέων πιστωτών», δηλ. αυτών που
συναλλάχθηκαν με την εταιρία αφού αυτή έπαυσε τις
πληρωμές της και υποχρεούτο να υποβάλει αίτηση
πτώχευσης, και μέχρι την επομένη της υποβολής αίτησης
πτώχευσης. Η ζημία των πιστωτών αυτών είναι προφανής,
καθώς δεν θα συναλλάσσονταν με την εταιρία αυτή αν
έγκαιρα είχε υποβάλει την αίτηση πτώχευσης. Η αστική
ευθύνη των παρ.1 και 2 αίρεται, εφόσον η καθυστέρηση
υποβολής της αίτησης οφείλεται σε απόπειρα αποφυγής της
αφερεγγυότητας μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη
συμφωνίας εξυγίανσης του οφειλέτη (ή συμφωνίας στο
πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών) με
γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών,
των μετόχων ή εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Η
διάταξη αυτή απηχεί την πρόβλεψη της Οδηγίας για την
αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα ότι η λήψη μέτρων για την
αποφυγή της αφερεγγυότητας περιλαμβάνεται στα
καθήκοντα της διοίκησης του οφειλέτη αλλά και διασφαλίζει
ότι τα μέλη της διοίκησης του οφειλέτη δεν αποθαρρύνονται
από την άσκηση εύλογης επιχειρηματικής κρίσης ή την
ανάληψη εύλογων επιχειρηματικών κινδύνων, ιδίως όταν
αυτό θα ενίσχυε τις πιθανότητες επιτυχίας της
αναδιάρθρωσης
δυνητικά
βιώσιμης
επιχειρηματικής
δραστηριότητάς του. Επίσης εισάγεται και η αρχή της αστικής
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ευθύνης των ίδιων ως άνω μελών της διοίκησης και των
προσώπων που τους επηρέασαν, για την περιέλευση του
νομικού προσώπου σε κατάσταση παύσης πληρωμών, όταν
αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαρεα αμέλεια. Σκοπός του
άρθρου είναι η πρόληψη και αποφυγή δολίων συμπεριφορών
που οδηγούν μία υγιή εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
συνήθως προς όφελος των διοικούντων της, με αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργία της αγοράς και την νόθευση του
ανταγωνισμού. Οι αξιώσεις των παρ.1,2 και 4, όταν οφείλονται
σε αμελή συμπεριφορά έστω και βαρεία παραγράφονται μετά
την πάροδο τριετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και
είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, όταν όμως υπάρχει
δόλος η παραγραφή είναι δεκαετής.

128

Απαριθμεί τα όργανα της πτώχευσης, που είναι το πτωχευτικό
δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος και η συνέλευση των
πιστωτών.

129

Ορίζεται το Πτωχευτικό δικαστήριο και η αρμοδιότητα του
πτωχευτικού δικαστηρίου γίνεται πιο συγκεκριμένη, ήτοι να
δικάζει τις διαφορές που ειδικά ορίζονται στον παρόντα νόμο.

130

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 54 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα με την αλλαγή ότι οι κύριες παρεμβάσεις
ασκούνται με δικόγραφο και προκατάθεση τουλάχιστον 3
ημέρες πριν από τη δικάσιμο και υποχρεωτική συνεκδίκαση
τους με την κύρια αίτηση. Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να
αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των αρχικών διαδίκων αλλά και
του δικαστηρίου, με ογκωδέστατα, πολλές φορές, δικόγραφα
κυρίων παρεμβάσεων, τα οποία κατατίθεντο στο ακροατήριο.
Επίσης με την ρύθμιση της υποχρεωτικής συνεκδίκασης,
αποφεύγεται η παρέλκυση της διαδικασίας με την αναβολή
της υπόθεσης κάθε φορά που κατατίθεται παρέμβαση. Στην
2η παράγραφο, καταργήθηκε η «ευχή» για έκδοση απόφασης
εντός 15 ημερών, που ούτε νομικά δεσμευτική ήταν, ούτε και
ρεαλιστική, ειδικά στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, στα
οποία εκκρεμεί μεγάλος όγκος υποθέσεων.

131

Αφορά τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων. Η
παράγραφος 1 ρυθμίζει τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του
πτωχευτικού δικαστηρίου και η παράγραφος 2 ρυθμίζει τα
ένδικα μέσα επί των αποφάσεων περί διορισμού ή
αντικατάστασης του εισηγητή ή του συνδίκου και περί

216

252
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

χορήγησης βοηθημάτων προς τον οφειλέτη ή την οικογένειά
του.

132

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 58 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα σύμφωνα και με τις αλλαγές στο άρθρο 4, ενώ σε όλα
τα πρωτοδικεία εισηγητής ορίζεται πλέον πρωτοδίκης και όχι
πρόεδρος πρωτοδικών. Ο τρόπος επιλογής των εισηγητών
ανήκει στην διακριτική ευχέρεια εκάστου δικαστηρίου και
βασικό προσόν που ζητείται είναι η προηγούμενη εμπειρία σε
πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα
πτωχεύσεων.

133

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 59 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με την αλλαγή ότι ο εισηγητής
υποβάλλει εισήγηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ως προς
την αποδοχή ή μη της αίτησης μετά το κλείσιμο του φακέλου.
Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κρίσης του
πτωχευτικού δικαστηρίου. Τέλος το ότι ο εισηγητής
προεδρεύει στη συνέλευση των πιστωτών προβλέπεται πλέον
στο άρθρο 151 παρ.4.

134

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 60 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα και απλοποιείται η παρ.1 εφόσον ορίζεται ρητά στον
κώδικα επί ποιων ζητημάτων αποφαίνεται και πότε παρέχει
τις προβλεπόμενες άδειες. Καταργείται επίσης η προθεσμία
των 3 ημερών, για λήψη απόφασης του, η οποία συχνά δεν
τηρείτο και δεν είχε καμία νομική δεσμευτικότητα ενώ δίνεται
διακριτική ευχέρεια στον εισηγητή για τον τρόπο εκδίκασης
των ενώπιόν του διαφορών, με την κατάργηση του τελευταίο
εδάφιο της παρ.1. Απλοποιείται επίσης η παρ.2 σύμφωνα με τα
αναπτυχθέντα στην ανωτέρω παράγραφο καθώς και στην
αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 130, ενώ καταργείται η παρ.3
ως άνευ αντικειμένου αφού η προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού
δικαστηρίου
ασκείται
πάντα
κατά
αιτιολογημένης διάταξης του εισηγητή.

135

Ρυθμίζει τα ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή και
προβλέπει ότι ανακριτικά καθήκοντα μπορεί να ασκήσει ο
ίδιος αλλά μπορεί και να τα αναθέσει σε ειδικούς ανακριτικούς
υπαλλήλους ή άλλα ελεγκτικά όργανα της διοίκησης, με σκοπό
τη διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και
της περιουσίας του οφειλέτη.
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136

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 62 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα και η άρνηση εμφανίσεως του οφειλέτη, της παρ.1,
πρέπει να συνδυάζεται με άρνηση να παρουσιάσει και να
παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την
πτωχευτική διαδικασία προκειμένου να είναι τιμωρητή. Στην
παρ.2 δίνεται η δυνατότητα στον εισηγητή να διατάξει την
βίαια προσαγωγή του οφειλέτη ενώ εισάγεται και παρ.3 με
δυνατότητα αποστολής έκθεσης από τον εισηγητή στον
αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, κατά τρίτων
προσώπων που αρνούνται να του παραδώσουν τα ως άνω
στοιχεία.

137

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 63 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του Τέταρτου Βιβλίου
του παρόντος νόμου. Εισάγεται όμως μία σημαντική αλλαγή
στην παρ.1, εφόσον στην περίπτωση αίτησης από πιστωτή,
σύνδικος πλέον ορίζεται ο προτεινόμενος είτε από τον
αιτούντα είτε από τον παρεμβαίνοντα που έχει την
μεγαλύτερη απαίτηση κατά του οφειλέτη. Σκοπός της
ρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου των πιστωτών στην
πτωχευτική διαδικασία και η αποφυγή των αλλεπάλληλων
παραιτήσεων των συνδίκων, εφόσον εκτιμάται ότι πριν την
αίτηση, θα έχει υπάρξει συνεννόηση του πιστωτή και αποδοχή
του συνδίκου για διορισμό του. Ευχέρεια δίνεται στο
δικαστήριο να αξιολογήσει τις προϋποθέσεις ορισμού του
συνδίκου, εφόσον υπάρχουν πλείονες προτάσεις από
πιστωτές, βάσει και των κριτηρίων της παρ. 2 και των
κωλυμάτων της παρ. 3. Στην παρ.2 τίθενται τα κριτήρια για
την επιλογή του συνδίκου, όταν δεν προτείνεται τέτοιος από
τον οφειλέτη και επιλέγεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ή
τον εισηγητή. Στην παρ.4 προστίθεται εδάφιο που επιφορτίζει
τον σύνδικο με την ευθύνη σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων,
ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία
του οφειλέτη, μέχρι και το πέρας της πτωχεύσεως.

138

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 64 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του Τέταρτου Βιβλίου.
Στην παρ.2 προβλέπεται και η δυνατότητα της μειοψηφίας
των πιστωτών με τουλάχιστο 10% των απαιτήσεων, να
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ζητήσουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα
την αντικατάσταση του συνδίκου.

139

Το άρθρο 139 αφορά την υποχρέωση του συνδίκου προς
εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών για τις οποίες
υπάρχουν τίτλοι κατά των οφειλετών της πτώχευσης, καθώς
και την υποχρέωσή του να ζητά από το πτωχευτικό
δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση
της πτωχευτικής περιουσίας. Επιπλέον ρυθμίζει την
υποχρέωση του συνδίκου για εγγραφή υποθηκών επί των
ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας με τίτλο την
πτωχευτική απόφαση, και τη σύνταξη έκθεσης εκ μέρους του
συνδίκου με περιγραφή των ακινήτων επί των οποίων
ζητείται η εγγραφή υποθήκης και του εικαζόμενου ύψους των
ασφαλιζόμενων απαιτήσεων.

140

Αφορά την εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά
και ρυθμίζει τη δυνατότητα του συνδίκου να ζητήσει εξαίρεσή
τους από τη σφράγιση, τον τρόπο σχετικής ενημέρωσης του
οφειλέτη και την άμυνά του, καθώς και τον τρόπο
γνωστοποίησης της εκποίησης, εφόσον χορηγηθεί σχετική
άδεια από τον εισηγητή.

141

Απλοποιείται η διαδικασία του άρθρου 68 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με δυνατότητα του συνδίκου για
πρόσληψη βοηθού χωρίς την άδεια του εισηγητή, υπογραφής
της έκθεσης απογραφής μόνο από τον σύνδικο και
δημοσιοποίησης της έκθεσης από τον ίδιο.

142

Επαναλαμβάνει το άρθρο 69 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Ρυθμίζει το ζήτημα της ενημέρωσης του εισηγητή από
τον σύνδικο και προβλέπει την υποχρέωση του συνδίκου για
υποβολή προς τον εισηγητή ειδικής αναφοράς σχετικά με την
κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας.

143

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 72 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ καταργείται η υποχρέωση κλήσης
του οφειλέτη και παρουσίας του κατά την αποσφράγιση των
ανωτέρω εγγράφων.

144

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 73 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με μικρές αλλαγές. Εισάγεται παρ.2 όπου ο σύνδικος
μπορεί να χρηματοδοτήσει από τον ως άνω λογαριασμό, τις
δαπάνες και τα έξοδα της πτώχευσης κατόπιν έγκρισης της
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συνέλευσης των πιστωτών, το δε αφαιρούμενο ποσό λογίζεται
ως ομαδικό πίστωμα.

145

Απλοποιείται το άρθρο 74 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Στην παρ.1 ορίζεται ότι η επικύρωση του
συμβιβασμού έχει ισχύ δικαστικής απόφασης ενώ
καταργούνται οι παρ.3 και 4, που προέβλεπαν την προσφυγή
στο πτωχευτικό δικαστήριο, με σκοπό την επιτάχυνση της
διαδικασίας.

146

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 75 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, σχετικά με το δικαίωμα του εισηγητή να
προσλαμβάνει πρόσωπα με ειδικές γνώσεις προς υποβοήθηση
του έργου του, ενώ δεν προβλέπεται πλέον προσφυγή στο
πτωχευτικό δικαστήριο κατά της διάταξης του αυτής, προς το
σκοπό συντόμευσης της διαδικασίας.

147

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 76 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με μικρές αλλαγές. Εισάγεται παρ.4 με την οποία ο
σύνδικος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που
αποτυπώνονται στην ειδική λογιστική κατάσταση της παρ. 3,
ρύθμιση που αυξάνει την διακριτική ευχέρεια του συνδίκου
για την σύνταξη της ως άνω λογιστικής κατάστασης και
αξιοποίησης των πληροφοριών που συνέλεξε, με σκοπό την
αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του
οφειλέτη.

148

Νομοθετείται η δυνατότητα που είχε αναγνωριστεί
νομολογιακά στο σύνδικο, να υποβάλλει εγκλήσεις ή αγωγές
κατά προσώπων, πέραν αυτών του άρθρου 128, που με τις
πράξεις τους, προ της κήρυξης της πτώχευσης, επηρέασαν
δυσμενώς την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και
συντέλεσαν στην παύση πληρωμών του. Η ευρεία αυτή
δυνατότητα που δίνεται στο σύνδικο, έχει ως σκοπό την
πρόληψη και αποφυγή δολίων συμπεριφορών που οδηγούν
μία υγιή οικονομική οντότητα σε κατάσταση πτώχευσης, με
αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της αγοράς και την νόθευση
του ανταγωνισμού.

149

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 81 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του Τετάρτου Βιβλίου
του παρόντος και ειδικότερα το άρθρο 241. Στην παρ.2
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προβλέπεται η δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής στον σύνδικο,
κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών, που
επικυρώνει ο εισηγητής, μετά από αίτημα του συνδίκου,
συνδεόμενη

όμως

με

την

επίτευξη

συγκεκριμένου

αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της
εκποίησης ή ρευστοποίησης και το χρόνο περάτωσής τους. Με
τον τρόπο αυτό δίνεται πρόσθετο κίνητρο στο σύνδικο να
περατώσει την πτώχευση με ταχύτητα και επωφελώς για τους
πιστωτές.

150

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 82 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με αλλαγές και ειδικότερα ότι η συνέλευση των
πιστωτών δεν συγκαλείται πλέον με την απόφαση που
κηρύσσει την πτώχευση, αλλά μπορεί να συγκληθεί κατόπιν
αίτησης οποιουδήποτε πιστωτή. Προστίθεται επίσης παρ.3, με
σκοπό την μεγαλύτερη διαφάνεια της πτώχευσης, που ορίζει
την δυνατότητα της συνέλευσης να ζητήσει, από το σύνδικο
την παροχή πληροφοριών ως προς την εξέλιξη της πτώχευσης,
ή ως προς στοιχεία του οφειλέτη τα οποία κατά νόμο κατέχει
ή έχει αποκτήσει ο σύνδικος.

151

Τροποποιείται το άρθρο 83 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα. Στην παρ.1 εδ. α ορίζεται η σύνθεση της συνέλευσης
μέχρι την επαλήθευση των πιστώσεων, σε συνδυασμό με τις
προβλέψεις του άρθρου 5 παρ.2 και 6, ενώ στο εδ. β ορίζεται η
σύνθεση μετά την επαλήθευση των πιστώσεων σύμφωνα με
την παρ.1 του παλιού άρθρου 83, το οποίο επαναλαμβάνεται
και στις παρ.2,3 και 4.

152

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 89 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα με την προσθήκη ότι εκτός από την
ατομική ειδοποίηση των πιστωτών λαμβάνει χώρα και
δημοσιοποίηση. Η παράγραφος 3 του άρθρου 89 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα δεν επαναλαμβάνεται,
επειδή η ρύθμισή της καλύπτεται από την παράγραφο 2.

153

Η πρώτη παράγραφος εισάγει μακρότερη προθεσμία (τρεις
μήνες) σε σχέση με την υφιστάμενη ρύθμιση που προβλέπει
έναν μήνα. Επίσης, προβλέπεται ότι το δημόσιο δεν υπόκειται
στην προθεσμία της αναγγελίας, φέρει όμως το βάρος ότι σε
περίπτωση καθυστερημένης αναγγελίας δεν μετέχει σε
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διανομές που έχουν ήδη λάβει χώρα. Οι παράγραφοι 3 και 4
επαναλαμβάνουν τη ρύθμιση του άρθρου 92 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με την ουσιώδη διαφοροποίηση ότι οι
πιστωτές που δεν ανήγγειλαν εμπροθέσμως την απαίτησή
τους και ασκούν ανακοπή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί. Με τον τρόπο αυτόν
δημιουργείται κίνητρο για την εμπρόθεσμη αναγγελία, ενώ η
ρύθμιση δεν είναι δυσανάλογα αυστηρή αφενός λόγω της
επιμήκυνσης της προθεσμίας αναγγελίας και αφετέρου λόγω
της διευκόλυνσης της πληροφόρησης για την πτώχευση μέσω
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.

154

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 91 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με την ουσιώδη διαφοροποίηση ότι η
αναγγελία δεν γίνεται πλέον εγγράφως στον γραμματέα των
πτωχεύσεων, αλλά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

155

Απλουστεύει σημαντικά τη ρύθμιση της επαλήθευσης των
πιστώσεων σε σχέση με το υφιστάμενο δίκαιο. Η επαλήθευση
γίνεται από τον σύνδικο με βάση μόνο έγγραφα. Καταργείται
η δυνατότητα παράστασης των πιστωτών κατά την
επαλήθευση, καθώς και η έκθεση του συνδίκου για την
επαλήθευση. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των
αναγγελθέντων οι απαιτήσεις των οποίων δεν επαληθεύτηκαν
και των πιστωτών που έχουν αντιρρήσεις κατά της
επαλήθευσης απαίτησης ασκείται με την ανακοπή κατά του
πίνακα κατάταξης (άρθρο 168).

156

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη σύνταξη πίνακα των
αναγγελθεισών πιστώσεων μετά την επαλήθευσή τους. Σε
αντίθεση με τη ρύθμιση του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ασκούνται με
ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.

157

Εισάγει μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του
νόμου, αποσυνδέοντας τη ρευστοποίηση του ενεργητικού από
την επαλήθευση των πιστώσεων. Η καθυστέρηση στη
ρευστοποίηση του ενεργητικού οδηγεί στην απαξίωση των
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, ενώ προκαλεί έξοδα
για τη φύλαξη και την ασφάλισή τους. Επιπλέον, πέραν του
συμφέροντος των πιστωτών, η ταχύτερη δυνατή επιστροφή
των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντα στην
παραγωγική διαδικασία ευνοεί και την εθνική οικονομία,
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αφού η χρήση τους γεννά θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα
κλπ.

158

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Πέμπτου Μέρους του
Δεύτερου Βιβλίου του νόμου, εισάγεται ως εναλλακτική
διαδικασία εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, η ταχεία
εκκαθαριστική διαδικασία του Νόμου Δένδια (4307/2014), ο
οποίος καταργείται. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην
ταχύτερη δυνατή επιστροφή σε παραγωγικές διαδικασίες
παραγωγικών συνόλων και την ταυτόχρονη ρευστοποίηση
των λοιπών στοιχείων της περιουσίας οφειλετών που
περιήλθαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Το άρθρο 158
ενσωματώνει στον Πτωχευτικό Κώδικα τις επιτυχημένες
ρυθμίσεις του άρθρου 73 ν. 4307/2014, με τις αναγκαίες
προσαρμογές. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις είναι οι
ακόλουθες:
(α) Για τη διενέργεια του πλειστηριασμού προσλαμβάνεται
συμβολαιογράφος.
(β) Ο διαγωνισμός δεν λαμβάνει χώρα με ενσφράγιστες
προσφορές, αλλά ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας eauction.
(γ) Αναβαθμίζεται ο ρόλος της συνέλευσης των πιστωτών, η
οποία εγκρίνει την επιλογή του συνδίκου ως προς την
εκποίηση του ενεργητικού ως ένα ή περισσότερους κλάδους ή
και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την
ολοκλήρωση ή μη της συναλλαγής σε κάθε περίπτωση (και όχι
μόνο όταν κατατέθηκε μόνο μία προσφορά, όπως προβλέπει
το άρθρο 73 παρ. 8 ν. 4308/2014). Η ενίσχυση του ρόλου της
συνέλευσης των πιστωτών είναι αναγκαία λόγω της
θεμελιώδους σημασίας των σχετικών αποφάσεων για τους
πιστωτές. Προβλέπεται επίσης η εξέλιξη της πτωχευτικής
διαδικασίας σε περίπτωση που όλα ή ορισμένα από τα
λειτουργικά σύνολα προς εκποίηση δεν διατεθούν μέσω του
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.

159

Ρυθμίζεται η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης αποδοχής του
προηγούμενου άρθρου. Η παράγραφος 1 του άρθρου 159
προβλέπει σχετικά με την συζήτηση της αίτησης και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα την ανάλογη εφαρμογή των
οριζομένων για την αίτηση πτώχευσης, ενώ παράλληλα ορίζει
τις προϋποθέσεις αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης από το
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δικαστήριο, ενώ αποκλείεται η άσκηση ενδίκων μέσων κατά
της απόφασης που ανακηρύσσει τον αγοραστή ή τους
αγοραστές. Η παράγραφος 2 ρυθμίζει το δικαίωμα άσκησης
τριτανακοπής κατά τη απόφασης επί της αιτήσεως αποδοχής.

160

Μεταφέρονται διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4307/2014, στο
οποίο δεν θα κατατίθενται πλέον αιτήσεις μετά τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόμου. Ρυθμίζεται η ολοκλήρωση της
μεταβίβασης του ενεργητικού μετά την δημοσίευση της
θετικής απόφασης του δικαστηρίου, με παραπομπή σε
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην παράγραφο
1 προβλέπεται η υποχρέωση του συνδίκου να απευθύνει προς
τον ή τους αγοραστές πρόσκληση για υπογραφή της
σύμβασης μεταβίβασης εντός πέντε εργασίμων ημερών, και
στην παράγραφο 3 προβλέπεται ως άμεση έννομη συνέπεια
της πράξης εξόφλησης, η εξάλειψη και διαγραφή υπέρ τρίτων
βαρών επί του μεταβιβαζόμενου κινητού ή ακινήτου, κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήματος.

161

Ρυθμίζεται η περάτωση της διαδικασίας εκποίησης του
συνόλου ή επιμέρους κλάδων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα
στην συνέλευση των πιστωτών, με απόφασή της να
αποφασίζει παρά την παρέλευση των δεκαοκτώ (18) μηνών
από την κήρυξη της πτώχευσης χωρίς πλειοδοτική διαδικασία,
την χορήγηση παράτασης για την εκποίηση και την διενέργεια
νέων διαγωνισμών, καθώς επίσης και την εκ νέου παράταση
αυτής.

162

Περιγράφεται, κατά το πρότυπο του άρθρου 1001Α ΚΠολΔ η
ενιαία εκποίηση ακινήτων και των παραρτημάτων αυτών που
αποτελούν οικονομικό σύνολο. Η παράγραφος 2 παρέχει τη
δυνατότητα στους ενέγγυους πιστωτές να προχωρήσουν
αυτοί στην εκποίηση των βεβαρυμμένων πραγμάτων. Αν όμως
αυτοί καθυστερούν και είτε δεν εκκινούν τη διαδικασία εντός
εννεάμηνου από την κήρυξη της πτώχευσης, είτε η εκτέλεση
καθυστερεί μετά την έναρξή της, αναλαμβάνει να εκποιήσει τα
βεβαρυμμένα πράγματα ο σύνδικος, κάτι που δεν βλάπτει τους
ενέγγυους πιστωτές, αφού διατηρούν το προνόμιό τους στην
κατάταξη. Η παράγραφος 3 προβλέπει ότι υπάλληλος του
πλειστηριασμού ορίζεται συμβολαιογράφος, κάτι που
επιτρέπει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού με τη μέγιστη
δυνατή διαφάνεια με ηλεκτρονικά μέσα. Ο χρόνος για τη
διεξαγωγή του πλειστηριασμού (30-45 ημέρες) επιτρέπει την
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επιτάχυνση της ρευστοποίησης του ενεργητικού, ενώ
ταυτόχρονα είναι επαρκής για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι
αγοραστές. Η παράγραφος 5 αποκλείει την άσκηση ανακοπής
ή άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος κατά του προσδιορισμού
τιμής πρώτης προσφοράς, επειδή οι δικαστικές διαμάχες σε
σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία ορίζεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 από δύο
πιστοποιημένους εκτιμητές, οδηγούν σε σημαντικές
καθυστερήσεις και απαξίωση του πράγματος. Η ρύθμιση είναι
συμβατή με το άρθρου 20 Σ, επειδή κανένα πρόσωπο δεν έχει
άμεσο έννομο συμφέρον σε σχέση με την τιμή της πρώτης
προσφοράς, ενώ ο καθορισμός της τιμής από πιστοποιημένους
εκτιμητές
διασφαλίζει
την
αντικειμενικότητα
της
καθοριζόμενης τιμής. Δεδομένης της δημοσιότητας και της
διαφάνειας που διασφαλίζει η ηλεκτρονική διεξαγωγή, η
εύλογη τιμή προσδιορίζεται τελικά από την αγορά και όχι από
την τιμή πρώτης προσφοράς (της οποίας η λειτουργία είναι να
παρέχει ενδείξεις ως προς την αναμενόμενη τιμή διάθεσης και
με τον τρόπο αυτή να προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών
αγοραστών στο επίπεδο αυτό).

163

Επαναλαμβάνει στο πλαίσιο του πτωχευτικού δικαίου τις
ρυθμίσεις των άρθρων 959 και 965 ΚΠολΔ με τις αναγκαίες
προσαρμογές. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρχουν ενιαίες
ρυθμίσεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τόσο στο
δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και στο πτωχευτικό
δίκαιο.

164

Η εύλογη τιμή ενός πράγματος ορίζεται από την προσφορά και
τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, αν ένας πλειστηριασμός που
διεξάγεται κατά τρόπο διαφανή και με την ευρεία
δημοσιότητα που εξασφαλίζει η δημοσιοποίηση μέσω
διαδικτύου αποβαίνει άγονος, αποδεικνύεται ότι η τιμή
πρώτης προσφοράς που είχε τεθεί ήταν υπερβολική. Ενόψει
των ανωτέρω το άρθρο 94 προβλέπει την αυτοδίκαιη
διαδοχική πτώση της τιμής πρώτης προσφοράς σε περίπτωση
άγονων πλειστηριασμών. Η παράγραφος 3 παρέχει στον
σύνδικο την δυνατότητα να ζητήσει την άδεια του Εισηγητή
για να προβεί στην ελεύθερη διάθεση πράγματος μετά από την
ολοκλήρωση τριών άγονων πλειστηριασμών, σε τιμή που δεν
θα υπολείπεται ελάχιστης τιμής που θα ορίσει με την διάταξή
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του ο Εισηγητής. Στην προσπάθεια αυτή τίθεται προθεσμία 4
μηνών, που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση σχετικών
διαπραγματεύσεων αλλά δεν καθυστερεί υπερβολικά την
ολοκλήρωση της εκποίησης όλων των στοιχείων της
πτωχευτικής περιουσίας, δεδομένου ότι η αποφυγή
καθυστερήσεων αποτελεί στόχο του νέου νόμου. Η
παράγραφος 4 προβλέπει εν τέλει τη διενέργεια
πλειστηριασμού χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς. Αν και πάλι
δεν επιτευχθεί η εκποίηση του πράγματος έστω και έναντι
συμβολικού ανταλλάγματος, συνάγεται ότι κανείς στον
ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πράγμα
επωφελώς. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα του πράγματος
περιέρχεται στο Δημόσιο, ρύθμιση ανάλογη αυτής της
σχολάζουσας κληρονομίας. Η τελευταία πρόβλεψη δεν ισχύει,
εφόσον πρόκειται για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο χωρίς
οφειλές στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε
αυτή την περίπτωση, το πράγμα περιέρχεται στον οφειλέτη.

165

Δεδομένου ότι το κόστος εκπλειστηριασμού κινητών
αντικειμένων μικρής αξίας μπορεί να είναι δυσανάλογο προς
την αξία τους, το άρθρο αυτό προβλέπει την εκποίησή τους σε
ομάδες. Οι ομάδες σχηματίζονται κατά την κρίση του
συνδίκου.

166

Ενόψει της ανάλογης εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο αυτό προσδιορίζει την
αντιστοιχία των ρυθμίσεων του παρόντος προς αυτές του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και προσδιορίζει με σαφή τρόπο
την περιέλευση του εκποιηθέντος περιουσιακού στοιχείου
στον υπερθεματιστή.

167

Η πρώτη παράγραφος και τα πρώτα δύο εδάφια της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου επαναλαμβάνουν τη ρύθμιση του
άρθρου 153 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με τη
διαφορά ότι προβλέπεται δημοσιότητα μέσω του
ηλεκτρονικού
Μητρώου
Φερεγγυότητας
αντί
των
παρωχημένων μέσων γνωστοποίησης που προβλέπει το
άρθρο 153 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα
(τοιχοκόλληση και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε
εφημερίδες). από τα προς διανομή ποσά αφαιρούνται τα
δικαστικά έξοδα, τα έξοδα διοίκησης της πτωχευτικής
περιουσίας και τα ομαδικά πιστώματα (βλ. άρθρο 154 του
υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα). Τα υπόλοιπα εδάφια της
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δεύτερης παραγράφου αντικαθιστούν τα άρθρα 154-156Α
του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με παραπομπή στις
αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ. Διαφοροποιήσεις από τις
διατάξεις του ΚΠολΔ προβλέπονται μόνο αφενός με τη
διατήρηση του γενικού προνομίου των χρηματοδοτήσεων και
λοιπών παροχών στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης ή
διαπραγμάτευσης για την επίτευξη τέτοιας συμφωνίας (βλ.
άρθρο 154 στοιχείο (α) του υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα και παραγράφους 66-68 του προοιμίου της Οδηγίας
για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). Οι
χρηματοδοτήσεις αυτές διατηρούν τον προνομιακό τους
χαρακτήρα, όπως στο ισχύον δίκαιο, δεν έχουν όμως υπερπρονομιακό χαρακτήρα (αλλά προηγούνται των λοιπών
απαιτήσεων με γενικό προνόμιο). Αφετέρου, προβλέπεται ότι
σε περίπτωση ειδικών προνομίων επί κατ’ ιδίαν αντικειμένων
επιχείρησης που πωλείται ως σύνολο, οι ειδικοί προνομιούχοι
κατατάσσονται ως προς το μέρος του τιμήματος που
αντιστοιχεί στο αντικείμενο αυτό (βλ. άρθρο 155 παρ. 2
υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα). Η ρύθμιση αυτή θα
πρέπει να εφαρμόζεται και επί εκποίησης λειτουργικών
συνόλων επιχείρησης ή ακινήτων, στα οποία έχουν
εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν
εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο (άρθρο 163 παρ.
1). Τέλος, η παράγραφος 3 ορίζει ότι τα ποσά που τυχόν θα
καταβάλει ο οφειλέτης βάσει σχεδίου περιοδικών πληρωμών
κατανέμονται συμμέτρως στους πιστωτές.

168

Αντικαθιστά το άρθρο 161 του υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα με κύρια διαφορά ότι η ανακοπή δύναται να αφορά και
στην επαλήθευση της απαίτησης, αφού δεν προβλέπεται
ανακοπή κατά το στάδιο της επαλήθευσης.

169

Σκοπός του άρθρου αυτού (το οποίο επαναλαμβάνει τη
ρύθμιση των άρθρων 157-160 του υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα) είναι να διασφαλίσει ότι η κατανομή του προϊόντος
της ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας δεν θα
επηρεάζεται από τον χρόνο εκποίησης των διάφορων
περιουσιακών στοιχείων και διανομής του προϊόντος της
εκποίησης αυτής.

170

Το άρθρο αυτό αποβλέπει να άρει μία σειρά από εμπόδια και
αντικίνητρα στην αναδιάρθρωση του ενεργητικού και του
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παθητικού ή στη ρευστοποίηση του ενεργητικού σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται η
φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν τα
νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά
πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του
χρέους τους, ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης οφειλών στα
πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού, ή συμφωνίας
εξυγίανσης, ή απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 192196. Η παράγραφος 2 ορίζει την φορολογική μεταχείριση της
ωφέλειας που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που δεν
αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από
τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους, ως
αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδικασιών. Η παράγραφος 3
ορίζει ότι το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή συμφωνίας
εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης απαλλάσσεται από το φόρο
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η εν λόγω
ρύθμιση αποσκοπεί στην κατάργηση αντικινήτρων σε
μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια
συμφωνιών εξυγίανσης ή εκκαθάρισης βάσει των
προαναφερθεισών διατάξεων. Όσον αφορά τα νομικά
πρόσωπα, στο μέτρο που το εν λόγω κέρδος διανεμηθεί, θα
φορολογηθεί σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 1
άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013, έτσι
ώστε η απαλλαγή να αφορά την επιχείρηση αλλά όχι το
μέτοχο αυτής κατά περίπτωση.
Με την παράγραφο 4 επαναδιατυπώνεται η απαλλαγή από
τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην
Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Α, για τον οποίο δε συντρέχει λόγος
απαλλαγής στο βαθμό που αποτελεί φορολογική υποχρέωση
του αποκτώντος.), ώστε, ενόψει της προσθήκης νέων
διαδικασιών, να καλυφθούν από την εν λόγω απαλλαγή και
οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των νέων διατάξεων. Η
εν λόγω απαλλαγή, η οποία ήδη προβλέπεται στον
υφιστάμενο Πτωχευτικό Κώδικα (παράγραφος 1 άρθρου
133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’ του Ν. 3588/2007)
διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Περαιτέρω, αφενός μεν
για λόγους σαφήνειας, αφετέρου δε για διευκόλυνση των
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σχετικών πράξεων μεταβίβασης, προβλέπεται ρητά ότι οι
σχετικές πράξεις, που κατά τις γενικές διατάξεις απαιτούν
μνεία και προσάρτηση πληθώρας εγγράφων, θα
συντάσσονται άνευ των εγγράφων αυτών, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων που αφορούν ακίνητα και είναι απαραίτητες
κυρίως για την ταυτοποίηση του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου. Σχετική απαλλαγή από την υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικών ήδη προβλέπεται για τη
σύναψη ορισμένων συμβάσεων μεταβίβασης του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα (παράγραφος 2 άρθρου
133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’ του Ν. 3588/2007), ενώ
παρόμοια διάταξη ισχύει ήδη για το πλαίσιο των ειδικών
εκκαθαρίσεων του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15/11.2014).

171

Προβλέπει τον περιορισμό αμοιβών και δικαιωμάτων
συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και
υποθηκοφυλάκων για την διευκόλυνση των διαδικασιών του
παρόντος νόμου. Η παράγραφος 2 προβλέπει την ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων για την καθολική διαδοχή κατά τη
μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού. Κατά συνέπεια δεν
απαιτείται οποιαδήποτε συναίνεση τρίτου για τη μεταβίβαση.
Επιπλέον προβλέπεται ότι αίρονται βάρη και δικαιώματα
τρίτων επί των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται,
όπως ενδεικτικά κατασχέσεις, ενέχυρα και υποθήκες. Η
διάταξη αυτή όμως δεν θίγει άλλα δικαιώματα τρίτων που δεν
συνδέονται με οφειλές, ιδίως πραγματικές και προσωπικές
δουλείες, περιλαμβανομένης της επικαρπίας. Η παράγραφος 3
επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 141 παρ. 3 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με την προσθήκη ότι η
κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον αποφασίστηκε η εκποίηση
του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, δεν αποτελεί λόγο
ανάκλησης διοικητικών αδειών. Η ρύθμιση αυτή ως ειδική
υπερισχύει κάθε διάταξης που προβλέπει την ανάκληση
διοικητικών αδειών σε περίπτωση πτώχευσης. Η παράγραφος
4 διευρύνει την εξαίρεση από την εφαρμογή του 479ΑΚ σε
κάθε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης του οφειλέτη στο
πλαίσιο διαδικασίας του νόμου, ενώ η παράγραφος 5
αποτρέπει την επίκληση πράξεων στο πλαίσιο των
πτωχευτικών διαδικασιών ως λόγο λύσης, καταγγελίας ή
τροποποίησης εκκρεμών συμβάσεως σε βάρος του οφειλέτη
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ακόμα και σε περίπτωση που υφίσταται σχετική συμβατική
πρόνοια.

172

Το Έκτο Μέρος του Δεύτερου Βιβλίου καλύπτει τις ειδικές
διατάξεις που διέπουν τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου,
συμπληρωματικά προς ό,τι ισχύει γενικά ως προς πτωχεύσεις.
Μια από τις βασικές διαφοροποιήσεις αφορά το πτωχευτικό
δικαστήριο, το οποίο στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας στην οποία οφειλέτης
που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα έχει την κύρια
κατοικία του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, τοπική
αρμοδιότητα ορίζεται με βάση το κέντρο κυρίων
συμφερόντων του οφειλέτη.

173

Ρυθμίζεται πως η αίτηση της απλοποιημένης διαδικασίας
πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις μπορεί να γίνει δεκτή
με μόνη την διαπίστωση από το δικαστήριο της παρέλευσης
της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση
παρεμβάσεις κρίνονται βάσει εγγράφων χωρίς προφορική
διαδικασία.

174

Ρυθμίζεται το περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη, που
πρέπει να καταθέσει τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και
κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της
αρμόδια οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη
προς το Δημόσιο. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική
μορφή, ενώ η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα
στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε
βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

175

Προβλέπει ότι η αναστολή εκτέλεσης δεν καταλαμβάνει
ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί
περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει
εμπράγματη εξασφάλιση.

176

Ρυθμίζει το τεκμήριο παύσης πληρωμών. Το τεκμήριο
διαφοροποιείται από το ισχύον στις λοιπές προβλέψεις καθώς
απαιτείται η υπερημερία ως προς οφειλές σε θεσμικό πιστωτή
να αφορά το 60% της αντίστοιχης συνολικής οφειλής για
περίοδο έξι μηνών, εφόσον η εφόσον η μη εξυπηρετούμενη
υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) Ευρώ. Η παράγραφος 2 προβλέπει ότι η επιλεκτική
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εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν
αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και
στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής
ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

177

Ρυθμίζει τη δυνατότητα άσκησης παρεμβάσεων, προβλέπει τη
σχετική διαδικασία και τις σχετικές προθεσμίες.

178

Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη,
εκτός αυτών επί των οποίων έχουν εγγραφεί εξασφαλίσεις
υπέρ των ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη, δεν επαρκούν για
την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, τότε η αίτηση
απορρίπτεται και ο οφειλέτης καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση
που υφίστανται βεβαρημένα στοιχεία, η ικανοποίηση των
πιστωτών επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης.

179

Ρυθμίζει τη σφράγιση της περιουσίας, εφόσον γίνει δεκτή η
αίτηση πτώχευσης, καθώς και τον ορισμό ημέρας παύσης
πληρωμών.

180

Ρυθμίζει το θέμα της τυχόν παραίτησης του συνδίκου, καθώς
και τη διαδικασία υπόδειξης και διορισμού νέου συνδίκου, ενώ
προβλέπει και την αποκλειστική αρμοδιότητα του εισηγητή
για αντικατάσταση του συνδίκου.

181

Ρυθμίζει τις αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων,
προβλέπει τη σχετική διαδικασία, καθώς και τη δυνατότητα
προσφυγής ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά της
πράξης του εισηγητή.

182

Ρυθμίζει την υποχρέωση του συνδίκου να παρακρατά από τη
διανομή του ενεργητικού ποσό ανάλογο του πιστώματος,
μέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου, σε
περίπτωση εμπόθεσμης άσκησης ανακοπής επί της πράξης
του εισηγητή.

183

Ρυθμίζει την εκποίηση από το σύνδικο χωρίς την άδεια του
εισηγητή, των πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά.

184

Ρυθμίζει τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού της
πτώχευσης από το σύνδικο.
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185

Προβλέπει ότι τα άρθρα 146, 148, 150, 151 και η παράγραφος
1 του άρθρου 133 δεν εφαρμόζονται στην απλοποιημένη
διαδικασία, ενώ ρυθμίζει την περίπτωση που απαιτηθεί
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου. Εάν
απαιτηθεί εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίου, ο σύδνικος
μπορεί να την αναθέσει σε δικηγόρο

186

Ρυθμίζει τον τρόπο της εκποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη.

187

Προβλέπει ότι οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου
δεν υπόκεινται σε άλλο ένδικο μέσο, πλην της εφέσεως.

188

Ρυθμίζει την περίπτωση που η πτώχευση που έχει κηρυχθεί με
απλοποιημένη διαδικασία δεν περατωθεί εντός έτους από την
κήρυξή της, καθώς και τις συνέπειες της καθυστέρησης αυτής.

189

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 164 του υφιστάμενου
πτωχευτικού κώδικα με τη διαφοροποίηση ότι δεν
προβλέπεται ως λόγος περάτωσης της πτώχευσης η
επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης λόγω του ότι δεν
προβλέπεται πλέον ως πτωχευτική διαδικασία.

190

Ρυθμίζεται η λογοδοσία του συνδίκου μετά την περάτωση της
πτώχευσης και προβλέπεται ότι ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον
της συνέλευσης των πιστωτών με τη συμμετοχή του εισηγητή,
ενώ κατά της διάταξης του εισηγητή επί της λογοδοσίας, δεν
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, προς το
σκοπό συντόμευσης της διαδικασίας.

191

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 166 του υφιστάμενου
πτωχευτικού κώδικα με τη διαφοροποίηση ότι η προθεσμία
των δέκα ετών από την ένωση των πιστωτών ή δεκαπέντε
ετών από την κήρυξη της πτώχευσης που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 166 υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα συντέμνεται σε πέντε έτη από την κήρυξη της
πτώχευσης. Η σύντμηση αυτή δικαιολογείται από το σύνολο
των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επιτάχυνση της
πτωχευτικής διαδικασίας.

192

Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας θα ήταν ελλιπής αν δεν
ενσωμάτωνε αποτελεσματικά την απαλλαγή των καλόπιστων
οφειλετών φυσικών προσώπων από το βάρος των οφειλών
που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν. Ένας από τους σκοπούς
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της πτώχευσης στα σύγχρονα δίκαια είναι η απαλλαγή του
οφειλέτη από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να
του δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας
στους οφειλέτες πέραν της επιείκειας της έννομης τάξης προς
αυτούς, εξυπηρετεί και την εθνική οικονομία, αφενός επειδή
διευκολύνει την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και
αφετέρου επειδή επιτρέπει στα υπερχρεωμένα πρόσωπα να
έχουν κίνητρα να εργαστούν και να δημιουργήσουν περιουσία.
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα των υπερχρεωμένων
προσώπων να απαλλαγούν από τα χρέη τους, αυτά
οδηγούνται στην παραοικονομία προς βλάβη του κοινωνικού
συνόλου. Ειδικότερα, το άρθρο 192 προβλέπει την αυτοδίκαιη
απαλλαγή του οφειλέτη με την πάροδο τριών ετών από την
κήρυξή της (με ειδική ρύθμιση για την περίπτωση δεύτερης
απαλλαγής εντός πενταετίας). Σε περίπτωση που συντρέχει
λόγος να μην απαλλαγεί ο οφειλέτης, όποιος έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να προσφύγει κατά της απαλλαγής.
Προβλέπεται κατ’ εξαίρεση στην παράγραφο 2 ότι οφειλέτες
των οποίων η πτώχευση προκάλεσε την απώλεια της κύριας
κατοικίας τους ή πάγιου περιουσιακού τους στοιχείου ή
στοιχείων που ως αξία ισούνται κατ’ ελάχιστον προς το 10%
του συνολικού τους χρέους και το ποσό των 100.000 ευρώ (και
δεν αποκτήθηκε τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της αίτησης
πτώχευσης) απαλλάσσονται την πρώτη επέτειο της κήρυξης
πτώχευσης.

193

Ρυθμίζει περιοριστικά τους λόγους μη απαλλαγής του
οφειλέτη, ενώ η παράγραφος 2 ορίζει την διαδικασία και
πιθανές ρυθμίσεις απόφασης επί προσφυγής κατά της
απαλλαγής.

194

Oρίζει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη για τις οποίες κατ’
εξαίρεση δεν επέρχεται απαλλαγή και εφαρμόζεται
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται προσφυγή ή απόφαση του
πτωχευτικού δικαστηρίου, τυχόν αμφισβήτηση δε σε σχέση με
το αν εφαρμόζεται η εξαίρεση ή όχι (ενδεικτικά ως προς το αν
ένα αδίκημα προκλήθηκε από βαρεία αμέλεια) θα επιλύεται
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για την επίλυση
διαφορών σε σχέση με τις αντίστοιχες οφειλές. Η παράγραφος
2 προβλέπει δυνατότητα ανατροπής απαλλαγής εν όλω ή εν
μέρει και καθορίζει τις σχετικές προϋποθέσεις. Τέλος, η
παράγραφος 9 εξουσιοδοτεί τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας να ορίσει ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων των
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χρηματοδοτικών φορέων για την αξιολόγηση της συνδρομής
περιστάσεων που αποκλείουν την απαλλαγή οφειλέτη.

195

Η προσωπική ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων
σε περίπτωση πτώχευσης του νομικού προσώπου λειτουργεί
ανασχετικά για την επιχειρηματικότητα, ενώ αποτρέπει
ικανούς διαχειριστές από την ανάληψη της διαχείρισης
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική
κατάσταση. Με το άρθρο αυτό επιχειρείται η άρση των
προβλημάτων αυτών με την απαλλαγή των εκπροσώπων
νομικών προσώπων που ενήργησαν καλόπιστα για χρέη που
προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή στη διάρκεια των
12 μηνών που προηγήθηκαν αυτής. Η απαλλαγή επέρχεται 36
μήνες από την υποβολή της αίτηση πτώχευσης ή εάν συμβεί
νωρίτερα την παρέλευση 24 μηνών από την κήρυξή της
πτώχευσης ή της καταχώρησης του άρθρου 3 παράγραφος 4.
Η παράγραφος 2 ρυθμίζει τα περί προσφυγής κατά της
απαλλαγής, καθώς και διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη
διαγραφή απαιτήσεων του δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα από την έκδοση
απόφασης αυτής. Η διάταξη του άρθρου 195 ως ειδική
υπερισχύει του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας και άλλων διατάξεων που προβλέπουν
αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων.

196

Διευκρινίζει ότι η απαλλαγή του οφειλέτη δεν εμποδίζει τη
ρευστοποίηση της περιουσίας του. Η απαλλαγή του οφειλέτη
έχει σκοπό να του δώσει δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσει
περιουσιακά στοιχεία, δεν θίγει όμως την υπεγγυότητα στους
πιστωτές της περιουσίας που κατείχε ο οφειλέτης κατά τον
χρόνο της πτώχευσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή
του οφειλέτη δεν ενεργεί υπέρ των εγγυητών και άλλων
συνοφειλετών, αφού αυτό θα ήταν αντίθετο στη φύση της
εγγύησης, η οποία δίνεται για να καλύψει ακριβώς την
πιθανότητα αφερεγγυότητας του πρωτοφειλέτη.

197

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 171 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με μικρές αλλαγές στις παρ. 1 και 5
(όπου προστίθεται η μη υποβολή φορολογικών ή άλλων
δηλώσεων) του άρθρου 1, ενώ προστίθεται και παρ.4
(απαριθμούμενης της πρώην παρ.4 σε παρ.5) με την οποία
ποινικοποιείται και η παράλειψη παροχής συνδρομής των
απαιτούμενων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση
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νομικού προσώπου, από τους εκπροσώπους του, προς τα
όργανα της πτώχευσης.

198

Επαναλαμβάνει το άρθρο 172 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, προβλέποντας ποινική ευθύνη του οφειλέτη λόγω
ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή έναντι των λοιπών, με την
διαφοροποίηση ότι η διάπραξη του αδικήματος προϋποθέτει
επιζήμια πράξη του άρθρου 116.

199

Επαναλαμβάνει το άρθρο 173 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα και ρυθμίζεται η ποινική ευθύνη τρίτων προσώπων
που αποκρύπτουν ή καταστρέφουν περιουσιακά στοιχεία της
πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και του πιστωτή που
καταχράται το δικαίωμα ψήφου του χάριν ιδιαίτερων
ωφελημάτων ή συνάπτει ιδιαίτερες συμφωνίες σε βάρος του
ενεργητικού της πτώχευσης.

200

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 174 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα και ρυθμίζεται η ποινική ευθύνη του
συζύγου και των συγγενών του οφειλέτη με παραπομπή στις
αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί κλοπής ή
υπεξαίρεσης και συμμετοχής.

201

Επαναλαμβάνει την ρύθμιση του άρθρου 175 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα. Θεσπίζεται η ποινική
ευθύνη των συνδίκων για τις οριζόμενες σε αυτό πράξεις που
τελούν σε εκτέλεση ή επ΄ευκαιρία της άσκησης των
καθηκόντων τους, με παραπομπή στις παραγράφους 1 και 2
στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης και της απάτης, ενώ στην παράγραφο 3
προβλέπεται η ποινική ευθύνη των συνδίκων σε περίπτωση
απόκτησης πτωχευτικών πραγμάτων μέσω παρένθετων
προσώπων.

202

Επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 176 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα. Ρυθμίζεται το ζήτημα της ποινικής
ευθύνης, στην περίπτωση που πτωχεύει νομικό πρόσωπο. Η
παράγραφος 1 ορίζει ότι ποινική ευθύνη έχουν εκείνοι εκ των
διαχειριστών, μελών διοίκησης και διευθυντών που τέλεσαν
τις αξιόποινες πράξεις, ενώ η παράγραφος 2 προβλέπει
ποινική ευθύνη για τους διαχειριστές, μέλη διοίκησης κι
διευθυντές νομικών προσώπων που έλαβαν υπερβάλλουσες
προκαταβολές, με την προσθήκη ότι οι προκαταβολές μπορεί
να προβλέπονται εκτός από το καταστατικό του νομικού
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προσώπου και στην απόφαση του αρμόδιου εταιρικού
οργάνου.

203

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 177 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα, με αλλαγές στην παρ.1 λόγω της
κατάργηση του θεσμού της πολιτικής αγωγής στα ποινικά
δικαστήρια, ενώ στην παρ.2 ορίζεται ότι στην καταδικαστική
ποινική απόφαση περί χρεωκοπίας, πρέπει να ορίζεται ο
τρόπος της δημοσίευσης της, ηλεκτρονικής ή μη, και η
υποχρέωση καταβολής της δαπάνης για αυτήν. Προστίθεται
παράγραφος 3 που ορίζει ότι όταν κατά τη διάρκεια
πτωχευτικής δίκης ανακύπτει γεγονός που μπορεί να
χαρακτηριστεί αδίκημα του παρόντος κεφαλαίου ή αδίκημα
διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο εισηγητής ή ο αρμόδιος
δικαστής του πτωχευτικού δικαστηρίου οφείλει να συντάξει
έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε
πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα.

204

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Δεύτερου Bιβλίου.
Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν θα
αφορούν (α) την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό
Οικονομικών να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
περαιτέρω διεύρυνση της ομάδας των προσώπων με
πτωχευτική ικανότητα για να συμπεριλάβει νομικά πρόσωπα
που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, (β) την με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, αναπροσαρμογή του ποσοτικού
προσδιορισμού του άρθρου78 παρ.2 για την καλύτερη
κατανομή υποθέσεων μεταξύ των δικαστηρίων και την
ταχύτερη αντιμετώπιση των υποθέσεων, (γ) την με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης αύξηση ή μείωση των ποσών του
γραμματίου κατάθεσης της παραγράφου 8 του άρθρου 79,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης στη
διαδικασία και την πληρέστερη κάλυψη του πραγματικού
κόστους της διαδικασίας για το δικαστικό σύστημα.

205

Θέτει τις απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις έκδοσης
των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε την
εφαρµογή των διατάξεων του
Δεύτερου Bιβλίου.
Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν θα
αφορούν (α) την με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
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αυτεπάγγελτη δημοσίευση κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 (β τον με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., καθορισμό άλλης μεθόδου προσδιορισμού των
εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη της παραγράφου
5 του άρθρου 92 και του, με παρόμοια απόφαση, καθορισμού
της μεθόδου προσδιορισμού όταν ο οφειλέτης υπάγεται στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, σχετικής
διαδικασίας καθώς και κάθε σχετικού θέματος και ειδικής
λεπτομέρειας.

206

Ρυθμίζει και αυτό την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών
εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κανονιστικών διοικητικών
πράξεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
Δεύτερου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις
που θα εκδοθούν θα αφορούν (α) τον με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δυνητικό καθορισμό
ελάχιστης νόμιμης αποζημίωσης συνδίκων, ιδίως στην
περίπτωση πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, και των όρων
καταβολής της, τη χρηματοδότηση εξόδων της διαδικασίας και
προσδιορισμού των δημόσιων πόρων για την κάλυψη των
σχετικών υποχρεώσεων, τη σχετική διαδικασία και κάθε
ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

207

Ρυθμίζει
την
έκδοση
απαραίτητων
νομοθετικών
εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κανονιστικών διοικητικών
πράξεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
Δεύτερου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις
που θα εκδοθούν θα αφορούν (α) τον με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορισμό των
ειδικότερων όρων της τήρησης των επαγγελματικών
τραπεζικών
λογαριασμών
των
υπαλλήλων
των
πλειστηριασμών, (β) τον με αποφάσεις του Υπουργού
Δικαιοσύνης καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας
των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των
λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της
διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα
συστήματα, του ύψους και του τρόπου καθορισμού,
επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των
συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του
μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε
σχετικής λεπτομέρειας.
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208

Ρυθμίζει
την
έκδοση
απαραίτητων
νομοθετικών
εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κανονιστικών διοικητικών
πράξεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
Δεύτερου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις
που θα εκδοθούν αφορούν τον με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης δυνητικό καθορισμό ότι στις πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου τα Ειρηνοδικεία ορισμένων μόνο περιφερειών
θα έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα και ειδικότερης ρύθμισης
των λοιπών περιφερειών για τις οποίες τα δικαστήρια αυτά θα
έχουν κατά τόπο αρμοδιότητα, θεμάτων οργάνωσης και
στελέχωσής τους και κάθε άλλου ειδικού θέματος και σχετικής
λεπτομέρειας.

209

ρυθμίζει
την
έκδοση
απαραίτητων
νομοθετικών
εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κανονιστικών διοικητικών
πράξεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
Δεύτερου Bιβλίου. Συγκεκριµένα οι κανονιστικές αποφάσεις
που θα εκδοθούν αφορούν τον (α) τον με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορισμό της διαδικασίας
διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, λόγω της
απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 192,
λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 194, (β) τον με
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορισμό ειδικού
πλαισίου υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών φορέων (κατά
την έννοια του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
προτεινόμενου νόμου), για την αξιολόγηση κατά πόσο
συντρέχουν οι περιστάσεις που αποκλείουν την απαλλαγή του
οφειλέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 178, (γ) τον με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορισμό της διαδικασίας διαγραφής απαιτήσεων του
Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της
απαλλαγής φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 192.
Διευκρινίζεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση θα ρυθμίζει
μόνο τα διαδικαστικά θέματα σχετικά, η απαλλαγή όμως θα
ισχύει ανεξάρτητα από την έκδοση της απόφασης αυτής.
Περιλαμβάνει τελικές διατάξεις και ρυθμίζει ειδικότερα ότι η
εκχώρηση μελλοντικών απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν πριν
από την πτώχευση και γεννήθηκαν μετά από αυτήν παραμένει
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ισχυρή σε κάθε περίπτωση, δηλαδή τόσο προκειμένου για
περιορισμένα μελλοντικές απαιτήσεις, όσο και προκειμένου
για πλήρως μελλοντικές απαιτήσεις, και ότι τη λύση των
νομικών προσώπων επιφέρει αφενός η πτώχευση τους,
εφόσον δεν προβλέπεται πλέον η συνέχιση της
δραστηριότητας τους κατόπιν του πέρατος της πτωχευτικής
διαδικασίας και αφετέρου η απόρριψη της αιτήσεως
πτωχεύσεως λόγω έλλειψης ενεργητικού, εφόσον στην
περίπτωση αυτή η διατήρηση τους δεν έχει καμία οικονομική
σημασία και αν συνεχιστεί θα οδηγήσει στην παραοικονομία
προς βλάβη του κοινωνικού συνόλου. Αρμοδιότητα για την
υποβολή της αίτησης στα νομικά πρόσωπα έχει το όργανο της
διοίκησης, το οποίο διατηρείται μέχρι του πέρατος της
πτωχεύσεως.

211

Περιλαμβάνει ομοίως τελικές διατάξεις και προβλέπει ότι τα
οικονομικά στοιχεία της συνεχιζόμενης επιχείρησης, σε
περίπτωση που η πτωχευτική απόφαση διατάζει την εκποίηση
του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ελέγχονται από
ορκωτό ελεγκτή.

212

Ορίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής
δεδομένων που υποβοηθούν τις διαδικασίες του νέου νόμου.

213

Μία από τις κρίσιμες καινοτομίες του νέου νόμου είναι η
εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας μέσω
του οποίου διενεργείται επικοινωνία των ενδιαφερόμενων
μερών αλλά και η διεκπεραίωση διαδικαστικών σταδίων,
όπως η υποβολή αιτήσεων, η αναγγελία απαιτήσεων, η
ψηφοφορία επί θεμάτων που αφορούν την συνέλευση των
πιστωτών αλλά και η δημοσιοποίηση κάθε σχετικής
απόφασης και η παροχή ανακοινώσεων για κάθε διαδικαστική
ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διασφαλίζεται η
πρόσβαση των πιστωτών στην διαδικασία, ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και
γενικότερα η δημοσιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας. Αν
ληφθεί υπόψη ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός βασίζεται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29, προκύπτει ότι σε
σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης
της οικονομικής αδυναμίας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα
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για την βελτίωση της διαφάνειας, δημοσιότητας και
ταχύτητας υλοποίησής τους.

214

Αναφέρεται ότι λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας και του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής &
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) γίνεται με διαλειτουργία
και ανταλλαγή πληροφοριών με βάσεις δεδομένων,
ηλεκτρονικών συστημάτων ή υπηρεσιών.

215

Η εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας
εξυπηρετεί και την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που
αφορούν διαδικασίες του νέου νόμου. Όπως υπογραμμίζεται
στην Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα,
«είναι σημαντικό να συλλέγονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα
δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών
αναδιάρθρωσης,
αφερεγγυότητας
και
απαλλαγής από τα χρέη, προκειμένου να είναι δυνατή η
παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν
και να συγκεντρώνουν δεδομένα επαρκώς αναλυτικά ώστε να
επιτρέπουν την αξιόπιστη αξιολόγηση του τρόπου πρακτικής
λειτουργίας της οδηγίας και θα πρέπει να κοινοποιούν τα
δεδομένα αυτά στην Επιτροπή». Επιπλέον, η συγκέντρωση και
επεξεργασία των στοιχείων αυτών επιτρέπει την αξιολόγηση
της λειτουργίας των διαδικασιών του νέου νόμου, τον
εντοπισμό προβλημάτων ή σφαλμάτων και την διαμόρφωση
προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
αντιμετώπισή τους.

216

Ρυθμίζει τον τρόπο συλλογής και τα κριτήρια κατανομής των
στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 215.

217

Το Δεύτερο Μέρος του Τρίτου Βιβλίου εισάγει μέθοδο
διασφάλισης ότι η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος κύριας
κατοικίας ή η πτώχευση προσώπων που χαρακτηρίζονται ως
ευάλωτοι (που ορίζεται βάσει των κριτηρίων παροχής
στεγαστικού επιδόματος) δεν θα τους υποχρεώσει να
εγκαταλείψουν την κύρια κατοικία τους, στην οποία θα
δικαιούνται να παραμείνουν ως μισθωτές με δικαίωμα
επαναγοράς της κατά τη λήξη της μισθωτικής διάρκειας. Με το
άρθρο αυτό δίδονται οι ορισμοί των κρίσιμων όρων και
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εννοιών για τις ανάγκες του Δευτέρου Μέρους του Τρίτου
Βιβλίου.

218

Ρυθμίζονται ζητήματα και προϋποθέσεις που αφορούν στην
υποβολή
αιτήματος
τον
Φορέα
Απόκτησης
και
Επαναμίσθωσης.

219

Ορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης του ιδιοκτησιακού
δικαιώματος του ευάλωτου οφειλέτη επί της κύριας κατοικίας
του, καθώς και θέματα που αφορούν το τίμημα της
μεταβίβασης.

220

ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την μίσθωση της κύριας
κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη.

221

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την καταγγελία της
μίσθωσης, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες αυτής.

222

Ρυθμίζει το δικαίωμα επαναγοράς εκ μέρους του οφειλέτη, τις
προϋποθέσεις άσκησής του και το τίμημα που θα πρέπει να
καταβληθεί εκ μέρους του οφειλέτη.

223

Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις λήψης στεγαστικού επιδόματος εκ
μέρους του ευάλωτου οφειλέτη, και τις υποχρεώσεις του.

224

Ρυθμίζει την άρση του τραπεζικού και φορολογικού
απορρήτου εφόσον ο οφειλέτης λάβει στεγαστικό επίδομα.

225

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Τρίτου Bιβλίου.
Συγκεκριμένα οι κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν θα
αφορούν (α) τον, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
προσδιορισμό των όρων της σύμβασης παραχώρησης ως προς
τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, (β) τον, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορισμό διαδικαστικών
θεμάτων που αφορούν την εκπλήρωση από τον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης των υποχρεώσεων και
αρμοδιοτήτων του, (γ) τον, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, προσδιορισμό θεμάτων που αφορούν τη
μίσθωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και το τίμημα
επαναγοράς, (δ) τον, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, ορισμό ειδικών θεμάτων και
λεπτομερειών που αφορούν στην παροχή στεγαστικού
επιδόματος, (ε) τον, με κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονομικών και Εργασίας, προσδιορισμό των διαδικασιών
διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης σχετικών
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

226

Περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις του Τρίτου Bιβλίου.
Μεταξύ άλλων, ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν, φορολογικές
και λοιπές διευκολύνσεις κατά την απόκτηση του ακινήτου
από τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης εφαρμόζονται
οι φορολογικές και λοιπές διευκολύνσεις.

227

Με τις διατάξεις του Βιβλίου Τετάρτου καθορίζονται οι
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του
επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση
στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο
διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι
επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες του παρόντος νόμου καθώς και τα ζητήματα της
ευθύνης και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους. Με το άρθρο
227 τίθενται οι ορισμοί που αφορούν την εφαρμογή των
διατάξεων του κεφαλαίου «Ρύθμιση Θεμάτων Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας» και επεξηγούνται δέκα εννέα(19) έννοιες
που απαντώνται στο κεφάλαιο για λόγους συνεκτικότητας και
ενιαίας ερμηνείας των διατάξεων.

228

Μεταφέρονται, με ορισμένες βελτιώσεις, οι διατάξεις του π.δ.
133/2016 με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του
διαχειριστή αφερεγγυότητας» (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016),
καθώς συστηματικά ανήκουν στον παρόντα νόμο. Με τις
προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η διασφάλιση ότι οι
διαχειριστές
αφερεγγυότητας
είναι
κατάλληλα
καταρτισμένοι, διορίζονται με διαφάνεια και, λαμβανομένης
δεόντως υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, εποπτεύονται κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους και εκτελούν με
ακεραιότητα τα καθήκοντά τους. Καλύπτονται επίσης θέματα
όπως η ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης, ενώ
λαμβάνεται υπόψη η επίδοση και η εμπειρία των διαχειριστών
αφερεγγυότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ειδικότερα, στο άρθρο 228 ορίζεται ότι ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας ασκεί τις αρμοδιότητες συνδίκου της
πτώχευσης, όπως και του ειδικού εντολοδόχου (όταν ορίζεται
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τέτοιος στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, και
ειδικότερα στο πλαίσιο του άρθρου 55).

229

Ορίζεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
λειτουργεί πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς στο
Υπουργείο αυτό ήδη εντάσσεται η Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με ευρύτερες αρμοδιότητες για
ζητήματα χρέους ιδιωτών. Κατά τα λοιπά, μεταφέρονται οι
προβλέψεις του άρθρου 4 π.δ. 133/2016.

230

Ορίζεται ότι διαχειριστής αφερεγγυότητας μπορεί να είναι και
νομικό πρόσωπο, και ειδικότερα δικηγορική εταιρία ή
ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε
περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο
πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης. Άλλωστε,
πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο
Φερεγγυότητας προέρχονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα,
και επιλέγονται και λόγω της απασχόλησής τους σε αυτά,
οπότε δεν κρίθηκε αναγκαία η διατήρηση του περιορισμού ότι
ο διοριζόμενος διαχειριστής αφερεγγυότητας πρέπει να είναι
υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι η
άσκηση καθηκόντων δεν είναι ασυμβίβαστη με το δικηγορικό
λειτούργημα όταν η παροχή αυτών των υπηρεσιών γίνεται δια
δικηγορικής εταιρίας.

231

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις
πρέπει να αποδεικνύουν πενταετή τουλάχιστον άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή λογιστή φοροτεχνικού Α τάξεως, με την προσθήκη
ότι αρκεί και η άσκηση ετέρου οικονομικού επαγγέλματος για
διάστημα 10 ετών.Οι απαγορεύσεις χορήγησης πιστοποίησης
προέρχονται από το άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 133/2016. Η
ανανέωση της άδειας του διαχειριστή προβλεπόταν μεν
(άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 133/2016), αλλά διευκρινίζονται
περιπτώσεις που δεν δικαιολογείται η ανανέωση της άδειας.

232

Μεταφέρονται προβλέψεις του άρθρου 6 του π.δ. 133/2016.
Στα εξεταζόμενα αντικείμενα προστίθενται οι βέλτιστες
πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας. Προβλέπεται ύψος
παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, το οποίο όμως
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η
οποία προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου
232.
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233

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την επιτροπή εξετάσεων
για την απόκτηση της πιστοποίησης του άρθρου 231. Η
παράγραφος 1 προβλέπει τους όρους νόμιμης συνεδρίασης
της επιτροπής εξετάσεων και τον απαιτούμενο τρόπο λήψης
αποφάσεων. Η παράγραφος 2 αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και
βαθμολόγησης των υποψηφίων. Η διάταξη ορίζει ότι η
επιτροπή εξετάσεων συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και
αποτυχόντων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εξετάσεων, τον οποίο δημοσιεύει στον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

234

Επιφέρεται βελτίωση του άρθρου 8 του π.δ. 133/2016 και
θεσπίζεται μητρώο πιστοποιημένων προσώπων στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Στο μητρώο
εγγράφεται κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο στο οποίο
αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός. Η διάταξη αναφέρει τις
ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή
κάθε πιστοποιημένου προσώπου στο μητρώο.

235

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαρκή επιμόρφωση των
πιστοποιημένων προσώπων. Ειδικότερα προβλέπει ότι η
ανανέωση της πιστοποίησής του πιστοποιημένου προσώπου
απαιτεί τη συμμετοχή αυτού σε προγράμματα διαρκούς
επιμόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους
φορείς επιμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές
διατάξεις του άρθρου 261.

236

Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το Μητρώο διαχειριστών
αφερεγγυότητας. Διατηρείται η διάκριση των διαχειριστών σε
δύο βαθμίδες, με προσαρμογές οφειλόμενες στην θέσπιση
διαχειριστών-νομικών προσώπων, αλλά και στον εισαγόμενο
ορισμό των διαδικασιών μικρού αντικειμένου.

237

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 10 του π.δ.
133/2016, με προσαρμογή οφειλόμενη στην θέσπιση
διαχειριστών-νομικών προσώπων.

238

Ρυθμίζεται το θέμα των κωλυμάτων (αρνητικών
προϋποθέσεων) που ελέγχονται κατά το διορισμό του
διαχειριστή αφερεγγυότητας.
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239

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 13 του π.δ.
133/2016, με προσαρμογή οφειλόμενη στην θέσπιση
διαχειριστών-νομικών προσώπων. Επίσης, προβλέπεται η
εισαγωγή Κώδικα Δεοντολογίας των διαχειριστών
αφερεγγυότητας, με την κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 262
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

240

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 14 του π.δ.
133/2016, με την προσθήκη ότι η έκθεση περιοδικής
ενημέρωσης που προβλέπει το άρθρο, πλέον πρέπει να
καταχωρείται και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
του άρθρου 213.

241

Σημαντική καινοτομία του π.δ. 133/2016 ήταν η εισαγωγή
«αμοιβής επιτυχίας» για τον διαχειριστή αφερεγγυότητας,
ώστε να έχει κίνητρο να περαιώσει το ταχύτερο τις σχετικές
διαδικασίες. Η πρόβλεψη αυτή διατηρείται. Επίσης
προβλέπεται ότι η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας,
μπορεί να καταβάλλεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, ή στο τέλος αυτής. Στο ζήτημα αυτό, σχετική είναι
και η πρόβλεψη στο άρθρο 206 περί έκδοσης Υπουργικής
Απόφασης, που μπορεί να προβλέπει την ελάχιστη αμοιβή των
διαχειριστών αφερεγγυότητας αλλά και την καταβολή αυτής
ανά στάδια (ώστε ο διαχειριστής να μην χρειάζεται να
αναμένει το τέλος μίας διαδικασίας που μπορεί να διαρκέσει
ακόμη και χρόνια).

242

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 17 του π.δ.
133/2016, με προσαρμογή οφειλόμενη στην θέσπιση
διαχειριστών-νομικών προσώπων. Προβλέπεται ότι η ποινική
διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική και ότι δεν
επιτρέπεται δίωξη για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό
παράπτωμα.
Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση συρροής
περισσότερων πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιβάλλεται
μια συνολική ποινή.

243

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 18 του π.δ.
133/2016, με την προσθήκη, ως πειθαρχικού παραπτώματος,
της μη αποδοχής διορισμού του χωρίς σπουδαίο λόγο ή την
παραίτηση του διαχειριστή χωρίς σπουδαίο λόγο.

245

281
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

244

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 19 του π.δ.
133/2016, αναφορικά με την παραγραφή των πειθαρχικών
παραπτωμάτων. Προβλέπεται η πενταετής παραγραφή τους,
η οποία δύναται να ανασταλεί με την κοινοποίηση της
άσκησης της πειθαρχικής δίωξης το ανώτατο για 3 έτη.
Επίσης, προβλέπεται ότι πειθαρχικό παράπτωμα, που
αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται
πριν την πάροδο του χρόνου για την παραγραφή του
τελευταίου.

245

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 20 του π.δ.
133/2016, με εξειδίκευση των λόγων που δικαιολογούν την
ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας διαχειριστή. Οι
λόγοι που δικαιολογούν οριστική αφαίρεση της άδειας
μεταφέρονται στο επόμενο άρθρο.

246

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 21 του π.δ.
133/2016 αναφορικά με την επιμέτρηση ποινής.
Προβλέπονται τα κριτήρια προσδιορισμού της ποινής, καθώς
και οι προϋποθέσεις για την ατιμωρησία και την οριστική
αφαίρεση της άδειας του διαχειριστή.

247

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 22 του π.δ.
133/2016, αναφορικά με τα Πειθαρχικά Συμβούλια και οι
βαθμοί τους.

248

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 23 του π.δ.
133/2016, με προσαρμογή στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο
Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, προβλέπεται ότι η θητεία
των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
συμπίπτει με το χρόνο θητείας των μελών της αρμόδιας αρχής.

249

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 24 του π.δ.
133/2016, αναφορικά με το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
ενώπιον του οποίου ασκείται η έφεση. Επίσης, προβλέπεται η
σύνθεση και η θητεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

250

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 25 του π.δ.
133/2016, με προσαρμογή στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο
Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπεται η διάρκεια της
προκαταρκτικής εξέτασης, η αποδεικτική διαδικασία, τα
κριτήρια αρχειοθέτησης, η παράλληλη άσκηση ποινικής
δίωξης και ο διορισμός εισηγητή, καθώς και οι αρμοδιότητές
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του. Επίσης, προβλέπεται η άσκηση έφεσης επί της απόφασης
επιβολής ποινής.

251

Ρυθμίζει τη διαδικασία της προκαταρτικής εξέτασης, τον
τρόπο διεξαγωγής της και συναφή θέματα.

252

Ρυθμίζει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, μετά το πέρας της
προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και διέπει
ζητήματα σχετικά με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.

253

Ρυθμίζει αναλυτικά τα στάδια και τη διαδικασία της
πειθαρχικής δίωξης.

254

Ρυθμίζει την ακροαματική διαδικασία και την έκδοση
απόφασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

255

Ρυθμίζει το δικαίωμα του διωκόμενου στον οποίο επιβλήθηκε
οποιαδήποτε ποινή, πλην της επίπληξης να ασκήσει έφεση και
προβλέπει τη σχετική διαδικασία, τις σχετικές προθεσμίες
κ.λπ.

256

Ρυθμίζει την έκδοση αποφάσεων από το Πρωτοβάθμιο και το
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και μεταξύ άλλων, την
προθεσμία έκδοσής τους, τον τρόπο επίδοσης, την ανάγκη
επαρκούς και ειδικής αιτιολόγησής τους, τη γνωστοποίησή
τους στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εφόσον
παρίσταται ανάγκη, και τον τρόπο εκτέλεσής τους.

257

Προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εξαίρεσης
μελών των πειθαρχικών συμβουλίων.

258

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 26 του π.δ.
133/2016, αναφορικά με την ανάκληση αδείας. Προβλέπονται
οι περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας, καθώς και η αναστολή
της. Επίσης, προβλέπεται η αμετάκλητη διαγραφή του
διαχειριστή, σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας.

259

Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 27 του π.δ.
133/2016. Περιορίζεται η έναντι τρίτων (πέραν των
πιστωτών και του οφειλέτη) ευθύνη του διαχειριστή
αφερεγγυότητας σε περιπτώσεις δόλιας πράξης. Σημαντική
είναι η διευκρίνιση ότι δεν δημιουργείται ευθύνη του
διαχειριστή αφερεγγυότητας ως εκπρόσωπο του οφειλέτη για
οφειλές προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
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ή εργαζομένους, ώστε να μην υπάρχει αντικίνητρο στην
ανάληψη σχετικών καθηκόντων.

260

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους
Πρώτου του Τέταρτου Bιβλίου. Συγκεκριμένα οι κανονιστικές
αποφάσεις που θα εκδοθούν θα αφορούν την με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας, όπως και ειδικότερα θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας της Επιτροπής, όπως και των πειθαρχικών
συμβουλίων (πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου), καθώς και
τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής και
των πειθαρχικών συμβουλίων. Περαιτέρω προβλέπεται η
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης για τον καθορισμό ετήσιας συνδρομής των
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και σχετικών λεπτομερειών.

261

Τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους
Πρώτου του Τέταρτου Bιβλίου. Συγκεκριµένα, η παράγραφος
1 προβλέπει ότι με απόφαση της αρμόδιας αρχής (Επιτροπή
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας) καθορίζονται ζητήματα σε
σχέση με την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης, τη
σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και κάθε
σχετικό θέμα. Η παράγραφος 2 προβλέπει ότι με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά
από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, θα καθορίζονται θέματα συγκρότησης της επιτροπής
εξετάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την
οργάνωση και λειτουργία αυτής. Με την παράγραφο 3
εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό των όρων
και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης,
των όρων και προϋποθέσεων επιμόρφωσης των διαχειριστών
αφερεγγυότητας και λοιπών συναφών ζητημάτων. Τέλος, με
την παράγραφο 4 ρυθμίζεται το ζήτημα της ασφάλισης
επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

262

Τίθεται η απαραίτητη νοµοθετική εξουσιοδότηση για την
εισαγωγή Κώδικα Δεοντολογίας των Διαχειριστών
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Αφερεγγυότητας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο τίθεται η νομοθετική εξουσιοδότηση
για τον ορισμό της ελάχιστης νόμιμης αποζημίωσης των
διαχειριστών αφερεγγυότητας και οι όροι καταβολής της, οι
Δημόσιοι πόροι και ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες.

263

Ρυθμίζονται ζητήματα μεταβατικής εφαρμογής διατάξεων
λόγω της υιοθέτησης του νέου νόμου. Στην παράγραφο 2
προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 162 έως 169 επί των πτωχεύσεων ή των διαδικασιών
ειδικής εκκαθάρισης που έχουν ήδη κηρυχθεί ή κηρύσσονται
βάσει αίτησης που έχει υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του νόμου. Στην παράγραφο 3 προβλέπονται επίσης οι
περιπτώσεις που επιτρέπεται ο διορισμός δικηγόρου, λογιστή
φοροτεχνικού Α τάξης ή συμβολαιογράφου ως συνδίκου. Η
παράγραφος 4 ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εγγραφή
νομικών
προσώπων
στο
μητρώο
διαχειριστών
αφερεγγυότητας. Η παράγραφος 5 ρυθμίζει την απαλλαγή
οφειλετών που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση πριν τη θέση σε
ισχύ του νέου νόμου, ενώ η παρ. 6 ρυθμίζει τα της απαλλαγής
εκπροσώπου νομικού προσώπου του οποίου η πτώχευση
προηγήθηκε της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου.

264

Το άρθρο 265 περιλαμβάνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας
περί δημόσιας πρότασης και μεταβίβασης ειδικής συμμετοχής
σε ΑΕΠΕΥ εν όψει των τροποποιήσεων των διαδικασιών
αφερεγγυότητας που εισάγει ο νέος νόμος. Προβλέπει επίσης
τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης που αφορά οφειλέτη που βρίσκεται σε διαδικασία
ειδικής διαχείρισης, τη σχετική διαδικασία και τις ειδικότερες
συνέπειες αποδοχής της αίτησης αυτής.
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265

Προβλέπει τις καταργούμενες

διατάξεις, εν όψει της

εφαρμογής του νέου νόμου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ρητώς ότι από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου: α)
καταργείται ο ν. 3588/2007,ενώ οι εκκρεμείς κατά το χρόνο
δημοσίευσης διαδικασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στον παρόντα
νόμο ή από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2007 διατάξεις,
σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση
της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς
πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της
διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται. β) παύει η
δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3869/2010, ενώ οι εκκρεμείς εξελίσσονται
σύμφωνα με το ν. 3869/2010, γ) παύει η δυνατότητα
υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 68 έως και 77 του ν. 4307/2014, οι διατάξεις των
οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά τη
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες.

Κατ΄

εξαίρεση, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής
διαχείρισης, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο
στάδιο στο οποίο βρίσκεται με αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο
ειδικός

διαχειριστής

ασκεί

τα

καθήκοντα

και

τις

αρμοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά τον νόμο στο
σύνδικο, δ) Καταργείται το άρθρο 65 το. ν. 4472/2017 ε)
καταργείται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν.
3842/2010. Οι διατάξεις αυτές συνεχίζουν να ισχύουν σε
πτωχεύσεις που διέπονται από το ν. 3588/2007 ή από τις
προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο
1, στ) καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
58 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ζ) καταργείται η
παράγραφος 22 της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ
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του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 καθώς και κάθε διάταξη που
εκδόθηκε

βάσει

εξουσιοδότησης

περιεχόμενης

στην

παραπάνω καταργούμενη διάταξη.

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βλ. Συνημμένες εκθέσεις
Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ:
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΜΕΣΑ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

251

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με το Βιβλίο Πρώτο, εισάγεται
1.Προληπτικός μηχανισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί
σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης θεσπίζει διαδικασίες
ενημέρωσης και παροχής στήριξης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν
να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους για να αποφύγουν διαδικασίες ρευστοποίησης
2. Ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας, μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Η
διαδικασία είναι αμιγώς εξωδικαστική και εμπιστευτική μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Διεξάγεται
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση των οφειλών,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας «κουρέματος» της οφειλής. Η παροχή ρύθμισης
αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και, στην περίπτωση που
ακολουθηθεί η πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από υπολογιστικό εργαλείο, είναι υποχρεωτική η
εφαρμογή της από το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Η διαδικασία διαρκεί για μέγιστο
χρονικό διάστημα δύο μηνών, εντός των οποίων είτε επιτυγχάνεται ρύθμιση, είτε τερματίζεται η
διαδικασία με την τυχόν άρνηση των τραπεζικών ιδρυμάτων να προτείνουν ρύθμιση ή με την άρνηση
του οφειλέτη προς την προτεινόμενη ρύθμιση. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, προβλέπεται
αναστολή της αναγκαστικής ρευστοποίησης των εξασφαλιστικών στοιχείων του οφειλέτη. Επίσης, στο
πλαίσιο αυτό, παρέχεται στήριξη των ευάλωτων οφειλετών, μέσω της πρόβλεψης επιδότησης των
δανείων 1ης κατοικίας, στο στάδιο της συνολικής ρύθμισης οφειλών, έτσι ώστε να διασώσουν το σπίτι
τους. Παρέχεται δηλαδή ένα κίνητρο επαναφοράς στη συνέπεια κάλυψης όλων των υποχρεώσεων.
3. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να
αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική λειτουργία, χωρίς να
θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις του Βιβλίου Πρώτου, ιδίως ο εξωδικαστικός μηχανισμός
και η εξυγίανση, αναμένεται να εισφέρουν έσοδα στο δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθότι
προβλέπουν τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και τήρησης ενός πλάνου αποπληρωμής των οφειλών.
Περαιτέρω, η διαδικασία εξασφαλίζει τη διαφάνεια καθόσον θα αντλούνται αυτόματα από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η οικονομική και περιουσιακή
κατάσταση του οφειλέτη. Η διαδικασία είναι αμιγώς εξωδικαστική, με αυτόματη άντληση
δικαιολογητικών και εξάλειψη της γραφειοκρατίας, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο στους
οφειλέτες. Μέσω του τρόπου αυτού, βελτιώνονται σαφώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους
προς τον οφειλέτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ παράλληλα, επέρχεται και βελτίωση στη διαχείριση
κινδύνων καθότι η παροχή λύσης προϋποθέτει την από μέρους του οφειλέτη άρση του τραπεζικού και
φορολογικού του απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

X

X

Υποδομή /
εξοπλισμός

X

X

Προσλήψεις /
κινητικότητα

X

X

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

X

X

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

X

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

X

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

X

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
1) Η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία εισάγεται ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης
και κατηγοριοποίησης ενδιαφερόμενων οφειλετών που θα δίδει κατευθύνσεις μέσω των Κέντρων
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για φυσικά πρόσωπα, και των Επιμελητηρίων για νομικά,
αναμένεται να έχει δημοσιονομική επίπτωση, λόγω του ότι θα απαιτηθούν κατάλληλες υποδομές και
εξοπλισμός, προσωπικό και εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών. Από την άλλη
μεριά όμως, τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν συνδέονται με την έγκαιρη προειδοποίηση των
πολιτών και την παροχή εύχρηστων πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες προληπτικής
αναδιάρθρωσης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
2) Η προτεινόμενη ρύθμιση, που προβλέπει την λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την δημιουργία αυτοματοποιημένου εργαλείου
παραγωγής λύσης, εισάγει ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών μέσω εξωδικαστικού
μηχανισμού, που αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση, λόγω των δαπανών δημιουργίας,
συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας της, από την άλλη πλευρά όμως, η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει
ως η πρώτη ευκαιρία αποτροπής της οικονομικής αδυναμίας και αφερεγγυότητας και διασφάλισης της
βιωσιμότητας, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους. Παράλληλα η χρήση ηλεκτρονικών
μέσων για την διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας
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προάγει την διαφάνεια, την δημοσιότητα και την ταχύτητα υλοποίησής τους, εξαλείφοντας την
γραφειοκρατία και ταλαιπωρία των πολιτών.
3) Η αξιολογούμενη ρύθμιση για την επιδότηση δόσης στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, παράλληλα όμως
εδραιώνει το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και αναδεικνύει την κρατική ευθύνη.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

20.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

X

Χ

X

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Χ

Χ

Χ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

χ

Χ

Χ

X

Χ

χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
1. Με τη ρύθμιση περί αφερεγγυότητας ελλοχεύει ο κίνδυνος σώρευσης αιτήσεων πτώχευσης στα δικαστήρια
της χώρας, είτε από τους πιστωτές, είτε από τους ίδιους τους υπερχρεωμένους οφειλέτες-επιχειρήσεις. Για την
αποτροπή του κινδύνου αυτού με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη
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προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας και
εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσω εξωδικαστικού
μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.
Επίσης, και προς την ίδια κατεύθυνση εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική
λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επιπλέον, προ του κινδύνου να επιβαρυνθούν
υπέρμετρα τα δικαστήρια της χώρας, προάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς
την πιο διαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον χρηματοοικονομικό τομέα
και αξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που
διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
Κράτους.
2. Η αξιολογούμενη ρύθμιση για την επιδότηση δόσης στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, παράλληλα όμως εδραιώνει το
αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και αναδεικνύει την κρατική ευθύνη.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).

21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του
νομοσχεδίου και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο κείμενο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ:
18.

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με το Βιβλίο Δεύτερο, απλουστεύεται η διαδικασία της πτώχευσης που είναι πλέον εφικτή τόσο στα φυσικά όσο
και τα νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη προληπτικής αναδιάρθρωσης οφειλών.
Παράλληλα, εισάγονται σημαντικές καινοτομίες, όπως η πρόβλεψη του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας
ως εργαλείο διεξαγωγής των εργασιών της πτώχευσης. Στην περίπτωση αυτή, δρομολογείται η διαδικασία
συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, με ταυτόχρονη απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών
του. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, ήδη με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης αποφασίζεται η
ρευστοποίηση είτε του συνόλου της επιχείρησης είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, και αν δεν
επιτευχθεί η πώληση ως σύνολο εντός 18 μηνών, εκποιούνται τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση
των φυσικών προσώπων, αυτά οφείλουν να συνεισφέρουν και με τα εισοδήματά τους που υπερβαίνουν τις εύλογες
δαπάνες διαβίωσης, πέραν της ρευστοποίησης των λοιπών περιουσιακών τους στοιχείων, μέχρι να επέλθει η
απαλλαγή τους. Οι διαδικασίες της πτώχευσης συστηματοποιούνται και απλοποιούνται προς το σκοπό της ταχείας
διεκπεραίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μια σειρά καινοτομιών όπως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων που
διασφαλίζουν διαφάνεια και δημοσιότητα, η κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών (τα οποία θα ανακτώνται
ηλεκτρονικά), η εισαγωγή ποσοτικών κριτηρίων που θα καθορίζουν ευχερέστερα την επέλευση της παύσης
πληρωμών, η άμεση έναρξη των διαδικασιών ρευστοποίησης, η αυτόματη αναπροσαρμογή της τιμής πρώτης
προσφοράς στις διαδικασίες πλειστηριασμού, εφόσον αναδειχθούν άγονοι. Επίσης, θεσπίζονται απλοποιημένες
διαδικασίες για τις πτωχεύσεις «μικρού αντικειμένου», έτσι ώστε να κινούνται και να περαιώνονται με ταχύτητα
οι διαδικασίες κήρυξης της πτώχευσης, ρευστοποίησης και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Η πτώχευση
συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την απαλλαγή οφειλών, η οποία υλοποιείται γρήγορα, μέσα σε 1 έτος, εάν οι
οφειλέτες απωλέσουν την περιουσία τους, εκτός αν προβληθούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη
στοιχείων από τους πιστωτές. Ή σε 3 έτη, εάν δεν έχουν περιουσία, οπότε και θα πρέπει να καταβάλλουν το
υπόλοιπο του εισοδήματός τους που περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Εξυπακούεται
ότι δεν θα δίδεται απαλλαγή από τα χρέη σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ θα διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι
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και διασταυρώσεις (π.χ. για μεταφορά περιουσίας), τόσο για την περίοδο πριν από την πτώχευση όσο και στη
συνέχεια, εφόσον επιτευχθεί ρύθμιση και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τέλος, απαλλάσσονται τα μέλη
διοίκησης των νομικών προσώπων που πτωχεύουν. Επιλύεται έτσι ένα διαχρονικό πρόβλημα με την ευθύνη των
διοικούντων, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ευθύνονται για τις οφειλές της επιχείρησης, ακόμη και μετά την
πτώχευσή της. Πλέον με το νέο πλαίσιο επέρχεται απαλλαγή των διοικούντων του νομικού προσώπου που
πτώχευσε, εντός 3 ετών από την αίτηση για πτώχευση ή 2 ετών από την κήρυξη πτώχευσης (όποιο επέλθει
νωρίτερα).

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

X

X

X

Υποδομή /
εξοπλισμός

X

X

X

Προσλήψεις /
κινητικότητα

X

X

X

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

X

X

X

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

X

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

X

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

X

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
1)Η θέσπιση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου σε συνδυασμό με
την διεύρυνση της πτωχευτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι θα επιφέρει επιβάρυνση της ύλης των
Ειρηνοδικείων και συνακόλουθα αύξηση των αναγκών για οργανικές θέσεις και βελτίωση υλοτεχνικής
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υποδομής. Από την άλλη πλευρά όμως θα επέλθει αποσυμφόρηση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που
διαχειρίζεται και τον μεγάλο όγκο υποθέσεων τακτικής διαδικασίας, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων από
τα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία, τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν κλήθηκαν να διαχειριστούν
μεγάλο αριθμό υποθέσεων αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, διασφαλίζει την ταχύτερη
διευθέτηση περισσότερων υποθέσεων, από έμπειρους δικαστές και επομένως την ασφάλεια δικαίου.
2) Η προτεινόμενη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων στην μεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια συμφωνιών εξυγίανσης ή εκκαθάρισης, όπως και η απαλλαγή από
φορολογικές επιβαρύνσεις της ωφέλειας νομικών προσώπων, καθώς και φυσικών προσώπων που
αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του
χρέους τους, περιορίζει δυνητικά τα δημόσια έσοδα, εφόσον δεν εισπράττονται φόροι, ωστόσο η
αντίστοιχη φορολόγηση θα αποτελούσε αντικίνητρο για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή τη
διαγραφή του σχετικού χρέους, αντίστοιχα, ενώ θα ήταν και αλυσιτελής από δημοσιονομικής απόψεως
καθώς θα ήταν ευλόγως απίθανο να υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής της φορολογικής υποχρέωσης
που τυχόν θα πρόεκυπτε ως αποτέλεσμα των πτωχευτικών διαδικασιών.
3)Η θεσπιζόμενη αυτοδίκαιη απαλλαγή των καλόπιστων οφειλετών φυσικών προσώπων και των μελών
της διοίκησης νομικών προσώπων, μέσω της διαγραφής απαιτήσεων, επιφέρει επίσης δυνητικά απώλεια
εσόδων, στην ουσία όμως εξυπηρετεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες και την εθνική
οικονομία, αφενός διότι διευκολύνει την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και αφετέρου επειδή
παρέχει μία δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα πρόσωπα για οικονομική και κοινωνική επανένταξη
χωρίς το βάρος οφειλών στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

20.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Χ

Χ

X

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Χ

Χ

Χ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή
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Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Χ

Χ

χ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
1) Με τη θεσπιζόμενη ρύθμιση περί αφερεγγυότητας προβλέπεται η δυνατότητα πτώχευσης πολλών
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως ύστερα από αίτηση των πιστωτών, σε σύντομο σχετικά
χρονικό
διάστημα.
Μακροπρόθεσμα,
ο
ενδεχόμενος
προβληματισμός
ορισμένων
κοινωνικών/επαγγελματικών ομάδων θα μετριαστεί διότι, δια μέσου της θεσπιζόμενης ρύθμισης περί
αφερεγγυότητας, απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναι
δεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες πτώχευσης, με σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργία. Θα
πρέπει στην κατεύθυνση αυτή να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση και προβολή από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ (ΚΕΥΔ, ΓΕΥΔ). Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι
ότι μέσω της διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών επέρχεται η απαλλαγή από τις οφειλές
σε οφειλέτες που δεν έχουν ενεργήσει δολίως.
2) Υπάρχει το ενδεχόμενο κατάχρησης του θεσμικού πλαισίου από τους λεγόμενους στρατηγικούς
κακοπληρωτές. Για την αποτροπή του κινδύνου αυτού στη νέα ρύθμιση ενσωματώνονται πρόνοιες για
τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς, καθώς και
αυστηρές προϋποθέσεις απαλλαγής από το υπόλοιπο των χρεών κατόπιν ελέγχου της περιουσιακής
κατάστασης του οφειλέτη.
3). Ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης της ανεργίας και απώλειας θέσεων εργασίας σε περίπτωση που
υπάρξουν μαζικές πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Ως αντιστάθμισμα σε αυτό θα λειτουργήσει η
απελευθέρωση και αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων που είναι τώρα εγκλωβισμένες με σκοπό την
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του
νομοσχεδίου και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο κείμενο.
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ:
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με το Βιβλίο Τρίτο:
1. Εισάγεται μία από τις κρίσιμες καινοτομίες του νέου νόμου, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας, προκειμένου να διενεργείται επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και
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η διεκπεραίωση διαδικαστικών σταδίων, όπως η υποβολή αιτήσεων, η αναγγελία απαιτήσεων, η
ψηφοφορία επί θεμάτων που αφορούν την συνέλευση των πιστωτών αλλά και η δημοσιοποίηση
κάθε σχετικής απόφασης και η παροχή ανακοινώσεων για κάθε διαδικαστική ενέργεια. Με τον
τρόπο αυτό όχι μόνο διασφαλίζεται η πρόσβαση των πιστωτών στην διαδικασία, ανεξαρτήτως
του τόπου εγκατάστασής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα η δημοσιότητα και
διαφάνεια της διαδικασίας.
2. Διασφαλίζεται η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους,
μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση των ακινήτων που θα επιλεγεί από
το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο εν λόγω φορέας θα καλείται να αποκτήσει το
ακίνητο που συνιστά την πρώτη κατοικία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η οποία έχει
δρομολογηθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού, κατόπιν κήρυξης πτώχευσης ή αναγκαστικής
εκτέλεσης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους σε αυτό - κατόπιν της καταβολής
μισθώματος, το οποίο θα επιδοτείται από το κράτος - και να αποφευχθεί η έξωση που θα
επερχόταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο, καθώς και να προσφέρει τη δυνατότητα
επαναπόκτησης του ακινήτου από τον οφειλέτη στο μέλλον. Για την απόκτηση καταβάλλεται η
εμπορική αξία του ακινήτου από το φορέα προς τους πιστωτές, ενώ παράλληλα ο οφειλέτης θα
καταβάλλει μίσθωμα, με ταυτόχρονη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος επαναγοράς του
ακινήτου του εντός δώδεκα ετών, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Έτσι, επέρχεται δίκαιη μεταχείριση
των πολιτών, μέσω της στήριξης όσων έχουν πραγματική ανάγκη και βελτιώνονται οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτόν στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους.

19.

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

X

X

X

Υποδομή /
εξοπλισμός

X

X

X

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

X

X

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

X

X

X
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Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

X

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

X

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

X

Άλλο

1).Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει διαδικασία τήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων που υποβοηθούν τις διαδικασίες του νομοθετήματος
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών,
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και αναμένεται να προκαλέσει δαπάνες για την δημιουργία, συντήρηση και εύρυθμη
λειτουργία των προτεινόμενων μέσων. Τα οφέλη όμως που θα προκύψουν από την αξιοποίηση της
τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, συνδέονται με την βελτίωση της διαφάνειας, της δημοσιότητας και
της ταχύτητας των διαδικασιών, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και των δαπανών που αυτή
επιφέρει και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους, αντισταθμίζοντας έτσι την
όποια δημοσιονομική επίπτωση.
2) Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, που ρυθμίζουν την σύσταση και λειτουργία
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς και την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε
ευάλωτους πολίτες αναμένεται να προκληθεί δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού. Από την άλλη
πλευρά όμως αναδεικνύεται η κρατική ευθύνη και ευαισθησία, καθώς η παροχή δυνατότητας
επαναμίσθωσης της κύριας κατοικίας που απώλεσαν σε πλειστηριασμό και οικονομικής διευκόλυνσης
μέσω της επιδότησης ενοικίου σε κοινωνικά ευάλωτους πολίτες είναι καταλυτικής σημασίας για την
κοινωνική συνοχή.

20.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

X

Χ

X
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Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Χ

Χ

Χ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

χ

Χ

Χ

X

Χ

χ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
1). Με τη θεσπιζόμενη ρύθμιση ελλοχεύει ο κίνδυνος σώρευσης μεγάλου όγκου αιτήσεων, είτε
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, είτε πτώχευσης στα δικαστήρια της χώρας, είτε από τους πιστωτές,
είτε από τους ίδιους τους υπερχρεωμένους οφειλέτες-επιχειρήσεις. Για την αποτροπή του κινδύνου
αυτού έχει προβλεφθεί ότι οι διαδικασίες του παρόντος νόμου υποβοηθούνται, ως ειδικότερα ορίζεται,
από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα είναι το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής
Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τα οποία διαλειτουργούν και ανταλλάσουν πληροφορίες με βάσεις
δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και με κάθε άλλο
ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου φορέα ή υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών.
2). Με τη θεσπιζόμενη ρύθμιση περί αφερεγγυότητας ελλοχεύει ο κίνδυνος ρευστοποίησης της
πρώτης κατοικίας σε οφειλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ιδίως εάν
ανήκουν σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού με την
προβλεπόμενη ρύθμιση ιδρύεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που θα αποκτά
την κύρια κατοικία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και θα την εκμισθώνει στον προηγούμενο
κύριο-οφειλέτη-πτωχό, που απώλεσε την κυριότητα της λόγω της πτώχευσης. Γενικότερα, υπάρχουν
πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με την άσκηση επιδοματικής
πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησης δόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά
μέσω της επιδότησης ενοικίου.
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του
νομοσχεδίου και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο κείμενο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ:
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με το Βιβλίο Τέταρτο, εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών
αφερεγγυότητας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της
πτώχευσης. Συγκεκριμένα, εισάγεται η σημαντική καινοτομία ότι διευρύνεται ο αριθμός των προσώπων
που μπορούν να οριστούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας, δεδομένου ότι πλέον δύνανται και νομικά
πρόσωπα τα οποία απασχολούν φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση να εγγραφούν
στο σχετικό μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας. Επιπλέον, συστηματοποιούνται οι διαδικασίες
πιστοποίησης, εξετάσεων και διαρκούς επιμόρφωσης ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών . Επίσης, διατυπώνονται σαφείς κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και απαριθμούνται
τα πειθαρχικά παραπτώματα και οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση της ευθύνης τους. Με τις διατάξεις
αυτές ενδυναμώνεται ο θεσμός των διαχειριστών αφερεγγυότητας και τίθεται ένα σαφές και
συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας τους, καθότι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν τις εργασίες της
πτώχευσης και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του
οφειλέτη.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

X

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

X

Άλλο
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

301
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

X

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει την συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας,
στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας θα απαιτηθεί η καταβολή αποζημίωσης των μελών της,
καθώς και των μελών του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου. Με τις
προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών
αφερεγγυότητας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της
πτώχευσης.

20.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

X

Χ

X

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Χ

Χ

Χ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή

266

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση ελλλοχεύει ο κίνδυνος να μην είναι επαρκείς οι διαχειριστές
αφερεγγυότητας που θα κληθούν να αναλάβουν τις εργασίες πτωχεύσεων που θα κηρυχθούν,
ιδίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου πλαισίου. Για το λόγο αυτό, τα συναρμόδια
Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία όλων των
απαραίτητων υποδομών έτσι ώστε να μπορέσουν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας να
ανταποκριθούν άμεσα και με επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του
νομοσχεδίου και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο κείμενο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ:
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18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με το Βιβλίο Πέμπτο, ορίζονται οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις του νέου πλαισίου. Συγκεκριμένα
προβλέπεται ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2021, ενώ προβλέπεται και η μεταβατικότητα των διατάξεων
του υπάρχοντος πλαισίου. Επίσης, προς το σκοπό εξοικονόμησης πόρων και ταχύτητας της διαδικασίας
προβλέπεται η με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων μεταβαση στιςι διαδικασίες πτώχευσης του
παρόντος πλαισίου, προκειμένου για πτωχεύσεις που είχαν κηρυχθεί με τα προισχύον πλαίσιο.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις δεν επιφέρουν επιπλέον κόστος πέραν αυτού που ήδη
συνεπάγεται η υιοθέτηση των λοιπών Βιβλίων

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος από την υιοθέτηση του Πέμπτου Βιβλίου

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του
νομοσχεδίου και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο κείμενο.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας
22.

από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την
υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία /
υπηρεσίες


Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Υπήρξε εκτενής συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία: Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού των
νέων ρυθμίσεων όσο και σε επίπεδο σύνταξης
των διατάξεων. Επίσης, υπήρξε στενή
συνεργασία με τον Κ.Ε.Α.Ο, ο οποίος
διαχειρίζεται τις οφειλές φυσικών και νομικών
προσώπων προς τα ασφαλιστικά ταμεία (που
ανέρχονται σε 36,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό
15,5%).

Υπήρξε εκτενής συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η οπoία
διαχειρίζεται σημαντικό ποσοστό οφειλών
έναντι της φορολογικής διοίκησης (105,6 δισ.
ευρώ ή ποσοστό 45,2% επί του συνόλου των
οφειλών)

Διεθνής διαβούλευση
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

246

Σχόλια που
Επί των
υιοθετήθηκαν
γενικών αρχών
(«επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγησης)

Επί των
άρθρων της

Αριθμός
συμμετασχόντων
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αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγησης)
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Έκθεση Διαβούλευσης
Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης
Πληροφοριακά Στοιχεία

Τίτλος Διαβούλευσης

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Επισπεύδων Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χρόνος έναρξης
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Χρόνος λήξης
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Κατηγορία
1. Νομοθετική
2. Προνομοθετική
3. Άλλη
Είδος Διαβούλευσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ

Δικτυακός τόπος Ανάρτησης

WWW.OPENGOV.GR

Πλήθος άρθρων
170 άρθρα
Πλήθος Σχολίων
246 σχόλια
Αριθμός Σχολιαστών

Συντονιστές διαβούλευσης:

Θέώνη Αλαμπάση, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής
Υποστήριξης Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους
Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, Αικατερίνη Σιμοπούλου,
Δικηγόροι Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Υπ. Έγκρισης Σχολίων
Ομάδα Επεξεργασίας Έκθεσης

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, Αικατερίνη Σιμοπούλου
Δικηγόροι Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών
(ΕΓΔΙΧ)
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Β. Επεξεργασία Σχολίων
Α/Α

Προτεινόμενο Σχόλιο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1- Σκοπός της πτώχευσης
Αιτιολογική:
Στον σκοπό του νέου Κώδικα αναδεικνύεται η κρισιμότητα της ταχείας αντιμετώπισης της πτώχευσης για την
αποφυγή της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και την βέλτιστη μέσω αυτών εξυπηρέτηση
των απαιτήσεων των πιστωτών. Ταυτοχρόνως, η ταχεία εκκαθάριση εξυπηρετεί και ένα ευρύτερο οικονομικό
συμφέρον, την ταχεία επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις. Αναγνωρίζεται ότι η
ρευστοποίηση λειτουργικών συνόλων θα διατηρεί τουλάχιστον μέρος της άυλης αξίας μιας επιχείρησης και μέσω
της διάθεσής της θα βελτιώνει την ανάκτηση των πιστωτών αλλά και θα περιορίζει τις απώλειες του παραγωγικού
δυναμικού της εθνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πτώχευσης
εξυπηρετείται και από την απαλλαγή των πτωχών από τα χρέη τους και την δυνατότητα που αυτό τους παρέχει
να επανενταχθούν σε οικονομικές δραστηριότητες.
Άρθρο 1:
Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του
συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής (κλάδων) ή των κατ’ ιδίαν
περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις, σε
κάθε περίπτωση εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας.

Σχόλια:

1.

3
«17. «Πραγματικός δικαιούχος»: το ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων
διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται ιδίως:
α) Όσον αφορά στις εταιρείες:
αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή
του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα
μέσα.»
Εφόσον αναφέρεται η φράση ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΗΚΕΙ , σε περίπτωση ομίλου ή πολυεπιπέδων εταιρικών δομών θα
πρέπει να αποσαφηνιστεί εαν δηλωθεί ο τελικός δικαιούχος και όχι όλο το οργανόγραμμα ή «δέντρο» ότι έχει
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καλυφθεί η υποχρεώση δήλωσης στο μητρώο. Αλλιώς να αποσαφηνιστεί ότι οι εταιρείες κτλ. που ανήκουν σε
όμιλο ή είναι μέρος πολυεπίπεδων δομών είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν όλο το οργανόγραμμα ή «δέντρο».
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν είναι θέμα που απαιτείται να ρυθμισθεί στον παρόντα κώδικα

2.

3
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΜΙΑ ΔΕΥΤΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ .ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ο κώδικας δεν οδηγεί σε παρόμοια αντινομία

3.

3
ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ:
Στην ίδια υπάρχουσα πλατφόρμα ο οφειλέτης που επιθυμεί ή δεν έχει άλλη λύση από το να ενταχθεί στον
πτωχευτικό, να καταχωρήσει όλα του τα οικονομικά στοιχεία (εισοδήματα, περιουσία, δάνεια κλπ). Παράλληλα
προτείνει και τη συνολική δόση που μπορεί να δίνει, την οποία πρέπει να τεκμηριώνει.
Ο αρμόδιος φορέας ελέγχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Βάσει της δόσης που ο οφειλέτης δεσμεύεται ότι μπορεί
να πληρώνει, να γίνει διάσπαση του οφειλόμενου ποσού σε δύο μέρη. Το ένα μέρος που θα βγει, θα πληρώνεται
κανονικά και το άλλο θα ασφαλιστεί. Δηλαδή, θα πρέπει ο οφειλέτης να συνάψει ιδιωτική ασφάλιση για το
υπόλοιπο ποσό, ώστε σε περίπτωση θανάτου να πληρωθεί από την ασφάλεια.
Με αυτόν τον τρόπο και ο οφειλέτης θα εξοφλήσει το χρέος του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και έχοντας
ένα φυσιολογικό επίπεδο διαβίωσης και ο πιστωτής διασφαλίζει ότι θα λάβει το ποσό που του οφείλεται.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν υιοθετείται η πρόταση ως μη δοκιμασμένη λύση
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4.

Πάνω από μια δεκαετία δίνουμε καθημερινό αγώνα να είμαστε άνθρωποι, λειτουργικοί, παραγωγικοί,
οικονομικά ενεργοί, για να μην γινόμαστε βάρος στους γύρω μας και την κοινωνία. Οι συνθήκες ολοένα
επιδεινώνονται, συχνά δραματικά όπως με την πανδημία, και γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον
μας. Στο μεταξύ, σαν να μην έφτανε η οικονομική καταστροφή μας και όλα τα δεινά που αυτή συνεπάγεται
σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, διωκόμαστε δικαστικά ως κοινοί εγκληματίες. Ποιό ήταν το
έγκλημά μας ώστε να τιμωρούματε τόσο παραδειγματικά. Ότι επενδύσαμε στη χώρα μας, πιστέψαμε στην
ελληνική οικονομία, προσφέραμε δουλειά στους συνανθρώπους μας, και, με εμπιστοσύνη στο κράτος και
τις τράπεζες, βάλαμε ως εγγύηση τις πρώτες μας κατοικίες. Όχι αυτές που αγοράστηκαν με στεγαστικά
και άλλα θαλασσοδάνεια, αλλά εκείνες που είχαν αποκτηθεί πριν την έναρξη της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας.
Τώρα λοιπόν, βαλλόμενοι από παντού, κατόπιν αρκετών ανακεφαλαιώσεων για τις τράπεζες αλλά για
εμάς καταιγισμό διώξεων, κατασχέσεων, λουκέτων, αποκλεισμών από την ενεργό οικονομική ζωή,
καλούμαστε να τους παραδώσουμε τα σπίτια μας αυτοβούλως, με αντάλλαγμα ένα νέο ξεκίνημα (?). Σε τι
ξεκίνημα αναφέρεστε για ανθρώπους – Έλληνες πολίτες – 50 – 60 – 70 ετών? Εσείς ισχυρίζεστε
επανειλημμένα ότι δεν θα διωχθούν και τιμωρηθούν οι καλοπροαίρετοι και οι αποδεδειγμένα σε αδυναμία
παρά μόνο οι κακοπληρωτές και μπαταχτσήδες. Ποιοί είναι αυτοί οι “ευάλωτοι” αν όχι όλοι εμείς που,
έχοντας ήδη εξοντωθεί οικονομικά και ηθικά, χάνουμε άδικα και τη στέγη μας?
Αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε τη χώρα και την κοινωνία ώστε να μη δημιουργηθούν στρατιές
άνεργων και άστεγων και οικονομικά ανενεργών πολιτών, θεσπίστε συγκεκριμένα κριτήρια προστασίας
πρώτης κατοικίας, όπως χρόνος και τρόπος απόκτησης (πριν, κατά, μετά την έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας), εμβαδόν (πχ. ως 120-130-140 τμ), αξία ακινήτου (πχ 100-150-200 χιλιάδες ευρώ),
εισόδημα (ελάχιστο όριο διαβίωσης ατόμων και οικογενειών).
Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν υπεκφυγές, υποτίμηση της νοημοσύνης μας για πολλοστή φορά και
εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα.
Παρατηρήσεις ΦΔ-ΚΣ: Γενικό αρνητικό σχόλιο επί του νομοσχεδίου. Καμμία παρατήρηση
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5.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχουν τα εξής κενά: 1ον, δεν υποχρεούται ο δανειστής ο οποίος αιτείται
την πτώχευση του οφειλέτη, να αποδείξει το νόμιμο, το βάσιμο και το ορθό του ποσού για το οποίο
προβάλλει απαίτηση και 2ον, η παύση πληρωμών μπορεί να οφείλεται κάλλιστα σε ανωτέρα βία (πχ,
μείωση αποδοχών λόγω μνημονίων) ή να είναι νόμιμο μέσον πιέσεως του οφειλέτη για να εξετασθεί η
νομιμότητα, η συμβατικότητα και ο τρόπος υπολογισμού της οφειλής, δεδομένου ότι οι τράπεζες - και όχι
μόνον - υπονομεύουν στην πράξη κάθε διαδικασία εξωδικαστικής διευθετήσεως.
Αυτά, ΔΕΝ αντιμετωπίζονται από το ν/σ υπό διαβούλευσιν, το οποίο θεωρεί συλλήβδην καθέναν που δεν
πληρώνει, ως κακόπιστο και θεωρεί οριζοντίως αμάχητη κάθε αξίωση που προβάλλει ο οιοσδήποτε
δανειστής.
Ακόμη και αν δεν θεραπευθούν τα παραπάνω ελαττώματα από την νομοθετική εξουσία, είναι βέβαιον ότι
θα κληθεί προς τούτο η δικαστική εξουσία.

Παρατηρήσεις/ Απάντηση:
Παρέχονται τα δικονομικά μέσα αμφισβήτησης των οφειλών

6. Ας

δούμε

τα

πράγματα

ρεαλιστικά

και

όχι

όπως

προσπαθούν

να

τα

αποκρύψουν.

(1) Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3723/2008 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 4.473.585.000€.
(2) Με τα άρθρα 2,3,4,5 του Ν. 3723/2008 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 23.000.000.000€.
(3) Με το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3845/2010 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 15.000.000.000€.
(4) Με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3864/2010 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 10.000.000.000€.
(5) Με το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα με το
ποσό 25.000.000.000€.
(6) Με την Υ.Α. 2/43219/0025 (ΦΕΚ 1143/Β/6-5-2011)ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από
Δημόσιο Χρήμα με το ποσό 15.000.000.000€.
(7) Με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3965/2011 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 30.000.000.000€.
(8) Με το άρθρο 1 παρ. 1,2 του Ν. 4031/2011 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 60.000.000.000€.
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(9) Με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4056/2021 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 30.000.000.000€.
(10) Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4079/2012 ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα
με το ποσό 40.000.000.000€.
Την περίοδο 2013-2014 επίσης ανακεφαλαιοποιήθηκαν Τραπεζικές Εταιρείες από Δημόσιο Χρήμα με το ποσό
52.185.500.000€.
Σύνολο : 300.185.500.000€
Στα παραπάνω ποσά πρέπει να συμπεριληφθεί το ποσό των 178.000.000.000€ που δόθηκαν ως εγγυήσεις για
το «ELA», ο αναβαλλόμενος φόρος 5.000.000.000€, καθώς και τα παράλληλα «Ομόλογα Φαντάσματα» του
2013 : 41.000.000.000€, Σύνολο φια την περίοδο 2008-2014 = 528.000.000.000€.
Για να μην ξεχνιόμαστε.Απο τα παραπάνω προκύπτει ότι το παρόν Νομοσχέδιο είναι απλώς για τα σκουπίδια.
Τίποτα άλλο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Γενικό αρνητικό σχόλιο επί του νομοσχεδίου. Καμμία παρατήρηση

7.

3
Εάν θέλετε να δώσετε πραγματικά μία δεύτερη ευκαιρία, επαναφέρετε το καθεστώς των 120 δόσεων. Υπάρχουν
πολύ που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση. Ευχαριστώ.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν αφορά τις ρυθμίσεις του Κώδικα

8. Το4 σχέδιο σας με την «πτώχευση » και την δήθεν «δεύτερη ευκαιρία » , για να χρυσώσετε το χάπι δηλητήριο,
ειναι

παλιό

και

το

είχε

αποκαλύψει

η

εφημερίδα

ΚΟΝΤΡΑ

της

13

ης

Αυγούστου

2014 https://www.frontpages.gr/d/20140813/504/Kontra-News
Μας παίρνουν τις περιουσίες ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι το σχέδιο της τροϊκας. Με το » σόκ της
αποθησαύρισης » θα αρπάξουν τζάμπα όλη την ακίνητη περιουσία μας και θα δημιουργήσουν στρατιές από
φθήνο και πεινασμένο εργατικό δυναμικό. Στρατηγικούς σχεδιασμούς της τρόϊκας και των ξένων τοκογλύφων
εξυπηρετεί αποκλειστικά η υπερφορολόγηση των ακινήτων. Πρόκειται για το λεγόμενο » δόγμα της
αποθησαύρισης «, που προβλέπει απαξίωση μέσω αβάστακτης φορολόγησης των ακινήτων και στην συνέχεια
την
ΜΉΝ

αρπαγή
ΤΟΛΜΉΣΕΤΕ

τους

από
ΝΑ

μεγάλους
ΤΟ

ΦΈΡΕΤΕ

ξένους
ΣΤΗΝ

ΑΙΣΧΟΣ!!! ΑΙΣΧΟΣ!!! ΑΙΣΧΟΣ!!
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Γενικό αρνητικό σχόλιο επί του νομοσχεδίου. Καμμία παρατήρηση
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9. Το5 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά επισημαίνει ότι ο «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και
Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» στοχεύει στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους ύψους 234 δισ. ευρώ. Μέσω του
νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών, διαγραφή χρεών σε περίπτωση
αδυναμίας

πληρωμής

και

παροχής

δεύτερης

ευκαιρίας

για

όλους.

Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νομοσχεδίου θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να
εξασφαλίσουν:
1) Την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Η εμπειρία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
καταδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία μηχανισμών που θα λειτουργούν χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Να μην υπάρξουν ασάφειες στον νόμο που να παραπέμπουν σε νομικές και άλλες καθυστερήσεις. Να υπάρξει
δυνατότητα άμεσης απάντησης από τα ελληνικά δικαστήρια για όποια νομικά θέματα προκύπτουν. Ο χρόνος
απόδειξης της περιουσιακής κατάστασης των συνοφειλετών θα πρέπει να είναι σύντομος. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να εξασφαλισθούν ειδικές ρήτρες ασφαλείας για τους συνοφειλέτες. Με αυτόν τον τρόπο θα
κινητοποιηθούν πολλές επιχειρήσεις για να επωφεληθούν από τις διατάξεις του νόμου.
2) Να υπάρξουν δικλίδες ασφαλείας για τον εντοπισμό των στρατηγικά κακοπληρωτών. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια με την άρση των τραπεζικών λογαριασμών.
3) Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν ξανά, έχοντας πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
4) Για τη ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Για αυτόν
τον λόγο η ρύθμιση θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, σε πολλές δόσεις, και κάτω από αυστηρά εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια.
5) Μέσω του «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» θα πρέπει να διασφαλίζονται,
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Γενικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες εν γένει ακολουθεί ο Κώδικας

10.ΤΟ
6 ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΟΥ

1948.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ,ΑΦΟΥ ΠΕΤΣΟΚΟΨΑΤΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΒΑΛΑΤΕ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΞΕΤΕ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

ΜΕΤΑ

ΑΠΟΣΕΙΡΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΑ !!!
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό αρνητικό σχόλιο.

11.Παρακαλώ
7

πολύ!,

θα

ήθελα

να

μάθω

τι

μεμπτό

έχει

το

σχόλιό

μου

και

λογοκρίθηκε!!!.

‘Ως αυστηρά προσωπική άποψη και όχι κατ’ ανάγκη υιοθέτησης αυτής, θέλω να επισημάνω στην Δικαιοσύνη,
αλλά και στην λαϊκή κοινή γνώμη, ορισμένα στοιχεία, που με οδήγησαν να προβώ σε αυτή την αναφορά,
αποκλειστικά

για

προληπτικούς

πλέον

λόγους.

Είναι γεγονός ότι ούτε ο λαός, αλλά ούτε και οι κυβερνώντες, θέλησαν, αποσκοπούσαν, συνέβαλαν στην
σήμερον

κατάσταση,

από

πρόθεση

δόλου

για

εύκολο

πλουτισμό.

Όλα ήταν σε σταθερή ανοδική πορεία, αλλά χωρίς αντίμετρα και εξασφαλίσεις, για τον ανά πάσα στιγμή
οικονομικό πόλεμο, που συχνά-πυκνά προκαλούν οι λεγόμενες “αγορές”, όπως και έχουν ήδη καταγραφεί στην
πρόσφατη

ιστορία,

πολλών

μα

πάρα

πολλών

άλλων

χωρών.

Η Ελλάδα έχει αντισταθεί μεν σε αυτόν τον πόλεμο, καταφέρνοντας να επιτύχει την διατήρηση της κοινής
ειρήνης, την πλήρη αλληλεγγύη, αλλά και το Δημοκρατικό πολίτευμα, ευελπιστώντας σε μια νέα αειφόρο
ανάπτυξη,

με

κύριους

στόχους

την

απάλειψη

της

φτώχειας

και

της

ανεργίας.

Σε καμία περίπτωση όμως αναίμακτα, όπως έχουν αποτυπωθεί στα έως σήμερα στοιχεία, για τα κρούσματα
των

“αυτόχειρων”

συμπολιτών

μας,

με

υπέρμετρα

μεγάλο

αριθμό

από

άλλοτε.

Οι “αγορές” δεν είχαν και ούτε πρόκειται να έχουν, καμία απολύτως σχέση, με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
αλλά και γενικά με την ζωή, εφόσον αυτού καθ’ αυτού, δεν πρόκειται αυτά να γίνουν ποτέ “αντικείμενο
εμπράγματου

δικαίου”,

αποφέροντας

οικονομικά

ωφέλει.

Η Δημοκρατία, η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, το δίκαιο μέσω της καταδολίευσης των νόμων, τα
επιχειρήματα, τα δικονομικά μέσα, επιτρέπουν την δυνατότητα του νόμου του ισχυρού, να επιβάλει το ”ουδείς
ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίον αυτού”, επιτυχάνοντος έστω και αργά την επιβολή της βούλησής του,
ανεξαρτήτου κόστους, έχοντας σίγουρες τις όποιες υπέρ-πολλαπλάσιες απολαβές στο απώτερο μέλλον.
Ως σκεπτόμενος πολίτης, με πίστη στα ιερά της πατρίδας μου, αλλά και εις έναν Θεό, δηλώνω απερίφραστα
και

αμετάκλητα,

ότι

σε

καμία

περίπτωση

δεν

είναι

αποκύημα

της

φαντασίας

μου:

1] Καμία απολύτως καθυστέρηση, στην εφαρμογή του νόμου, για καταγγελίες των συμβάσεων δανείων, δεν
έγινε για “ανθρωπιστικούς λόγους”, πλην του νόμου Κατσέλη, αλλά αποκλειστικά για την μακροπρόθεσμη
“εξαΰλωση

“

των

“αντικειμένων

εμπράγματου

δικαίου”,

με

δόλο.

2] Καμία απολύτως δήλωση, από όπου και εάν προέρχεται, δεν αποσκοπεί στην πραγματική εφαρμογή της
αναλογικότητας, στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αφού το εκχωρηθέν προϊόν εξανεμίστηκε, με τους τόκους,
αλλά

και

το

εγγυοδοτούμενο

προϊόν

εξαϋλώθηκε.

3] Η δήλωση ότι μόνο οι “ συστηματικοί κακοπληρωτές” θα υποστούν τις συνέπειες, από όπου και εάν
προέρχεται, δεν είναι για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που η ίδια η κοινωνία έχει πλέον κουραστεί, να
του προσφέρει την αλληλεγγύη της και την υπεράσπισή της, για να μην χάσει το βιος του, ανεξάρτητα εάν αυτό
προϋπήρχε της κρίσης και δεν είχε καμία σχέση με τον μετέπειτα ή παράλληλο δανεισμό του, αλλά το σύνολο
των εχόντων περιουσιακά στοιχεία. Αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι αυτονόητο ότι η ατομική περιουσία δεν
μπορεί να επιφέρει κανένα κέρδος, σε αντίθεση με την δημιουργία εταιριών “διαχείρισης ακινήτων” όπου εκεί το
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κέρδος, είναι σε μόνιμη και καθόλα νόμιμη βάση τεράστιο, αλλά και με λιγότερες έως μηδενικές επιπτώσεις για
τους επενδυτές. Το ανθρώπινο όνειρο για το δικό του σπίτι!, είναι παγκόσμιο και υπολογίσιμο για τις «αγορές»,
επιφέροντας μεγάλο ετήσιο οικονομικό κύκλο εργασιών. Απλουστεύοντας παράλληλα και τις λοιπές νομικές
διαδικασίες, αφού αυτές οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν ευκολότερες και απλούστερες με συμφωνητικά ή
συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου,

αλλά

και

με

την

μέθοδο

των

»χρηματοδοτικών

μισθώσεων»…

4] Η δήλωση “συστηματικός κακοπληρωτής”, είναι το “όχημα” του ακραίου διχασμού της λαϊκής κοινής γνώμης,
για την ισοπέδωση των αισθημάτων του, την αλλαγή της αντίληψής του για τον συμπολίτη του, την πλήρη
χαλιναγώγηση των αντιδράσεών του, θεωρώντας πλέον επιτρεπτό και αναγκαίο την επιβολή των συνεπειών σε
όλους αυτούς, που στο κάτω-κάτω έχουν χρεωθεί, αγνοώντας εν’ ολίγοις, ότι θα δημιουργήσει νομικό
προηγούμενο, με τον επόμενο στην σειρά, τον εαυτό του, στις αδηφάγες ορέξεις της “αγοράς”.
5] Η δήλωση “συστηματικός κακοπληρωτής”, προϊδεάζει μεν ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο της αναλογικότητας,
αλλά στα λόγια, γιατί στην πράξη, μόνο όσοι δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, πριν το ξέσπασμα του
»πολέμου» της οικονομικής κρίσης, αλλά και της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι ξεκάθαρα οι κακοπληρωτές.
Πράγμα που γνωρίζουν πολύ καλά οι εμπλεκόμενοι, αλλά δεν το αναφέρουν, γιατί με τα δικονομικά μέσα και
επιχειρήματα, θα καταφέρουν να “ξεγυμνώσουν” όλη την Ελλάδα, κάνοντας τους “αυτόχειρες” υπέρπολλαπλάσιους

από

το

σήμερα,

αλλά

σταδιακά

και

Με

ήσυχα….
σεβασμό,

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικά σχόλια

12.Ελάχιστα θα βοηθήσει τα φυσικά πρόσωπα ο Κώδικας αυτός, ιδίως αν θέσει τα αναμενόμενα χαμηλά ως αστεία
όρια

για

τους

ορισμούς

των

«ευάλωτων»

και

των

«ευλόγων

δαπανών

διαβίωσης».

Ο Κώδικας δεν έγινε για τα φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μισθωτούς, ιδίως για όσους ανήκουν στα
μικρομεσαία στρώματα και δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματα τους και δεν θα απαλλαγούν ποτέ, αντίθετα
θα

χάσουν

το

μοναδικό

σπίτι

τους.

Ο Κώδικας έγινε για κάποια λαμόγια και κάποιους φοροφυγάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες,
που θα πτωχεύσουν, θα απαλλαγούν από τα χρέη και ξαφνικά θα επανεμφανιστούν άσπιλοι με ένα σωρό λεφτά
στη διάθεση τους. Αν κοιτάξετε γύρω σας θα βρείτε κάποιους από αυτούς που πτώχευσαν τις επιχειρήσεις τους,
απαλλάχτηκαν οι ίδιοι και κάνουν πάλι μπίζνες με απίθανα λεφτά και ποσά.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενική αξιολόγηση

282

318
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

13.‘Ως
9 αυστηρά προσωπική άποψη και όχι κατ’ ανάγκη υιοθέτησης αυτής, θέλω να επισημάνω στην Δικαιοσύνη,
αλλά και στην λαϊκή κοινή γνώμη, ορισμένα στοιχεία, που με οδήγησαν να προβώ σε αυτή την αναφορά,
αποκλειστικά

για

προληπτικούς

πλέον

λόγους.

Είναι γεγονός ότι ούτε ο λαός, αλλά ούτε και οι κυβερνώντες, θέλησαν, αποσκοπούσαν, συνέβαλαν στην
σήμερον

κατάσταση,

από

πρόθεση

δόλου

για

εύκολο

πλουτισμό.

Όλα ήταν σε σταθερή ανοδική πορεία, αλλά χωρίς αντίμετρα και εξασφαλίσεις, για τον ανά πάσα στιγμή
οικονομικό πόλεμο, που συχνά-πυκνά προκαλούν οι λεγόμενες “αγορές”, όπως και έχουν ήδη καταγραφεί στην
πρόσφατη

ιστορία,

πολλών

μα

πάρα

πολλών

άλλων

χωρών.

Η Ελλάδα έχει αντισταθεί μεν σε αυτόν τον πόλεμο, καταφέρνοντας να επιτύχει την διατήρηση της κοινής
ειρήνης, την πλήρη αλληλεγγύη, αλλά και το Δημοκρατικό πολίτευμα, ευελπιστώντας σε μια νέα αειφόρο
ανάπτυξη,

με

κύριους

στόχους

την

απάλειψη

της

φτώχειας

και

της

ανεργίας.

Σε καμία περίπτωση όμως αναίμακτα, όπως έχουν αποτυπωθεί στα έως σήμερα στοιχεία, για τα κρούσματα
των

“αυτόχειρων”

συμπολιτών

μας,

με

υπέρμετρα

μεγάλο

αριθμό

από

άλλοτε.

Οι “αγορές” δεν είχαν και ούτε πρόκειται να έχουν, καμία απολύτως σχέση, με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
αλλά και γενικά με την ζωή, εφόσον αυτού καθ’ αυτού, δεν πρόκειται αυτά να γίνουν ποτέ “αντικείμενο
εμπράγματου

δικαίου”,

αποφέροντας

οικονομικά

ωφέλει.

Η Δημοκρατία, η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, το δίκαιο μέσω της καταδολίευσης των νόμων, τα
επιχειρήματα, τα δικονομικά μέσα, επιτρέπουν την δυνατότητα του νόμου του ισχυρού, να επιβάλει το ”ουδείς
ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίον αυτού”, επιτυχάνοντος έστω και αργά την επιβολή της βούλησής του,
ανεξαρτήτου κόστους, έχοντας σίγουρες τις όποιες υπέρ-πολλαπλάσιες απολαβές στο απώτερο μέλλον.
Ως σκεπτόμενος πολίτης, με πίστη στα ιερά της πατρίδας μου, αλλά και εις έναν Θεό, δηλώνω απερίφραστα
και

αμετάκλητα,

ότι

σε

καμία

περίπτωση

δεν

είναι

αποκύημα

της

φαντασίας

μου:

1] Καμία απολύτως καθυστέρηση, στην εφαρμογή του νόμου, για καταγγελίες των συμβάσεων δανείων, δεν
έγινε για “ανθρωπιστικούς λόγους”, πλην του νόμου Κατσέλη, αλλά αποκλειστικά για την μακροπρόθεσμη
“εξαΰλωση

“

των

“αντικειμένων

εμπράγματου

δικαίου”,

με

δόλο.

2] Καμία απολύτως δήλωση, από όπου και εάν προέρχεται, δεν αποσκοπεί στην πραγματική εφαρμογή της
αναλογικότητας, στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αφού το εκχωρηθέν προϊόν εξανεμίστηκε, με τους τόκους,
αλλά

και

το

εγγυοδοτούμενο

προϊόν

εξαϋλώθηκε.

3] Η δήλωση ότι μόνο οι “ συστηματικοί κακοπληρωτές” θα υποστούν τις συνέπειες, από όπου και εάν
προέρχεται, δεν είναι για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που η ίδια η κοινωνία έχει πλέον κουραστεί, να
του προσφέρει την αλληλεγγύη της και την υπεράσπισή της, για να μην χάσει το βιος του, ανεξάρτητα εάν αυτό
προϋπήρχε της κρίσης και δεν είχε καμία σχέση με τον μετέπειτα ή παράλληλο δανεισμό του, αλλά το σύνολο
των εχόντων περιουσιακά στοιχεία. Αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι αυτονόητο ότι η ατομική περιουσία δεν
μπορεί να επιφέρει κανένα κέρδος, σε αντίθεση με την δημιουργία εταιριών “διαχείρισης ακινήτων” όπου εκεί το
κέρδος, είναι σε μόνιμη και καθόλα νόμιμη βάση τεράστιο, αλλά και με λιγότερες έως μηδενικές επιπτώσεις για
τους επενδυτές. Το ανθρώπινο όνειρο για το δικό του σπίτι!, είναι παγκόσμιο και υπολογίσιμο για τις «αγορές»,
επιφέροντας μεγάλο ετήσιο οικονομικό κύκλο εργασιών. Απλουστεύοντας παράλληλα και τις λοιπές νομικές
διαδικασίες, αφού αυτές οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν ευκολότερες και απλούστερες με συμφωνητικά ή
συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου,

αλλά

και

με
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4] Η δήλωση “συστηματικός κακοπληρωτής”, είναι το “όχημα” του ακραίου διχασμού της λαϊκής κοινής γνώμης,
για την ισοπέδωση των αισθημάτων του, την αλλαγή της αντίληψής του για τον συμπολίτη του, την πλήρη
χαλιναγώγηση των αντιδράσεών του, θεωρώντας πλέον επιτρεπτό και αναγκαίο την επιβολή των συνεπειών σε
όλους αυτούς, που στο κάτω-κάτω έχουν χρεωθεί, αγνοώντας εν’ ολίγοις, ότι θα δημιουργήσει νομικό
προηγούμενο, με τον επόμενο στην σειρά, τον εαυτό του, στις αδηφάγες ορέξεις της “αγοράς”.
5] Η δήλωση “συστηματικός κακοπληρωτής”, προϊδεάζει μεν ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο της αναλογικότητας,
αλλά στα λόγια, γιατί στην πράξη, μόνο όσοι δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, πριν το ξέσπασμα του
»πολέμου» της οικονομικής κρίσης, αλλά και της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι ξεκάθαρα οι κακοπληρωτές.
Πράγμα που γνωρίζουν πολύ καλά οι εμπλεκόμενοι, αλλά δεν το αναφέρουν, γιατί με τα δικονομικά μέσα και
επιχειρήματα, θα καταφέρουν να “ξεγυμνώσουν” όλη την Ελλάδα, κάνοντας τους “αυτόχειρες” υπέρπολλαπλάσιους

από

το

σήμερα,

αλλά

σταδιακά

και

ήσυχα….

Με σεβασμό,
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επανάληψη προηγούμενου σχολίου.

14.Καλησπέρα,
δεν έχω διαβάσει το νομοσχέδιο όμως υπάρχουν κάποια βασικά σημεία σε ένα τέτοιο νόμο που καθιστούν
απαραίτητη

την

αφαρμογή

τους.

1. Όσο διαρκεί η διαδικασία και έως να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος να αναστελεί κάθε αναγκαστικό μέτρο
είσπραξης

εναντίον

της

πρώτης

κατοικίας

των

δανειοληπτών.

2. Οι τράπεζες, να πάψουν την αδιαλαξία στα αιτήματα δανειοληπτών για ρύθμιση των οφειλών τους
σταματώντας άμεσα να ζητούν προκαταβολές χιλιάδων ευρώ για να τους ρυθμίσουν το δάνειο. Πρέπει να
αναλάβουν

το

μερίδιο

της

ευθύνης

που

τους

αναλογεί

για

την

υπερχρέωση

των

πολιτών.

3. Να μην επιτρπεί δια ν όμου σε καμία τράπεζα να βγάλει από την πρώτη του κατοικία Έλληνα πολίτη.
Αφού έχουμε μια περίπου τέτοια βάση μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο νόμου που πραγματικά θα
οφελήσει την Ελληνική κοινωνία και θα θέσει επιτέλους τουε Έλληνες μετά από τόσα χρόνια εκτός ομηρίας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια που δεν βασίζεται σε ανάγνωση του σχολίου.

15.Καλημέρα,
1
1 φτάσουμε στην πτώχευση των πολιτών μήπως θα έπρεπε να δούμε και τις ευθύνες των τραπεζών στην
Πριν
χορήγηση
1.

Πως

όλων
χορηγήθηκαν

αυτών
δάνεια

2πλάσιας

των
αξίας

δανείων.
του

ακινήτου.

2. Πως χορηγήθηκαν δάνεια 2πλάσιας και 3πλάσιας αξίας υποθηκεύοντας 2 και 3 φορές το ίδιο ακίνητο.

284

320
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

3.Πως χορηγήθηκαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο για την αγορά ή επισκευή 1ης κατοικίας ενώ τα συγκεκριμένα
δάνεια αφορούν σε επενδυτικό προϊόν και χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση από την πλευρά της τράπεζας.
Σας ευχαριστώ

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια γενικής φύσης

16.
Εν μέσω πανδημίας με ανυπολόγιστες συνέπειες στα οικονομικά κάθε εταιρείας , ανεξαρτήτου μεγέθους ,
θεωρήσατε σωστό να περάστε νόμο που να πτωχεύσεις επί της ουσίας εάν χρωστάς 30.000 στο δημόσιο η
στις τράπεζες.
Επίσης η ιδέα του να κάνετε την ανώνυμη εταιρία επί της ουσίας ατομική , είναι αρκετά επιτυχημένη. Όταν όμως
γνωρίζεις την αγορά και το πως λειτουργεί , μόνο από την θεωρία , αυτά θα συμβαίνουν .
Καλή τύχη

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια γενικής φύσης

17.Πρέπει
1
να ληφθεί πρόνοια ώστε η ικανοποίηση των τραπεζών να μην γίνεται σε βάρος των υποχρεώσεων
3
(φορολογικών,
ασφαλιστικών) των πολιτών έναντι του δημοσίου. Γνωρίζω πολλούς που δεν τους φτάνουν τα
χρήματα τους για να πληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους και προτιμούν να είναι απόλυτα εντάξει απέναντι
στο κράτος και να μην πληρώνουν (γιατί δεν μπορούν δεν τους φτάνουν) όλα όσα οφείλουν στις τράπεζες. Δεν
ξέρω αν με τον παρόντα Κώδικα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εκτός πλέον αν το κράτος προτιμά να χάνει
έσοδα το ίδιο, προκειμένου να μην χάνουν τα δικά τους έσοδα οι τράπεζες.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια γενικής φύσης

18.Το νομοσχέδιο (Κώδικας) κατατίθεται σε εποχή COVID-19, ιού που δυστυχώς θα είναι μαζί μας και το 2021,
αλλά

και

πιθανώς

και

μετά

το

2021.

Ο COVID-19 το πρώτο που μας δίδαξε με ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι υπάρχουν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
(ηλικίες 65 ετών και άνω με υποκείμενα νοσήματα, διαβήτη, κλπ ). Το γεγονός αυτό πουθενά δεν αντανακλάται
στον

κώδικα.
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Ο Κώδικας (όπως άλλωστε και όλες οι υπάρχουσες μέχρι τώρα ρυθμίσεις) μιλάει για (οικονομικά) ευάλωτους
οφειλέτες και δεν ασχολείται καθόλου με κοινωνικά και υγειονομικά ευπαθείς οφειλέτες. Ωστόσο οι ευπαθείς
οφειλέτες είναι σε μεγάλο ποσοστό σχεδόν εξ ορισμού αληθινά ευάλωτοι και μάλιστα πολύ ευάλωτοι, αφού
χρειάζονται πολύ περισσότερα (μέριμνα, φάρμακα, νοσοκομεία περίθαλψη κάθε είδους κλπ) για την διατήρηση
της υγείας τους ή της επιβίωσης τους συγκριτικά με τους νεότερους σε ηλικία, ενώ οι αποδοχές τους -ακόμη και
όταν θα φαίνονται καλές για τις τράπεζες θα είναι μικρές για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους.
Δυστυχώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με κάποια στενά εξωπραγματικά οικονομικά κριτήρια να τεθούν οι
ευπαθείς εκτός της κατηγορίας των ευάλωτων που θα θέλουν κάποια τυπικά, τσιγγούνικα και μικρόψυχα
κριτήρια

ενός

Κώδικα.

Επί πλέον για αυτούς τους ευπαθείς δεν ισχύει λόγω ηλικίας η πολυδιαφημιζόμενη δεύτερη ευκαιρία.
Για αυτούς λοιπόν τους οφειλέτες, που δεν είναι καθόλου λίγοι, δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη πρόνοια στον
Κώδικα, αν και οι περιπτώσεις τους κανονικά θα έπρεπε να προβλέπονται ειδικότερα και μάλιστα να
αντιμετωπίζονται ευνοικότερα. Αντ’ αυτού δεν αντιμετωπίζονται καθόλου, πράγμα που σημαίνει ότι κατ’ ουσία
αντιμετωπίζονται

χειρότερα.

Εάν δεν ληφθεί μέριμνα και δεν γίνει κάποια πρόβλεψη τότε τι θα γίνει ; θα τους πετάξουν έξω από το μοναδικό
σπίτι που κατοικούν περιμένοντας να πεθάνουν αξιοπρεπώς ; Και αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε τι θα κάνουν ; θα
νοικιάσουν για να μείνουν κάπου αλλού όταν δεν τους φτάνουν καλά-καλά αυτά που έχουν για να ζήσουν ; θα
τους αναλάβουν να τους φιλοξενήσουν τα παιδιά και οι συγγενείς τους ; θα πάνε σε γηροκομεία ; θα καταλήξουν
άστεγοι σε δομές του δήμου ή του κράτους ; Σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα ο κίνδυνος αύξησης συγχρωτισμού
των ευάλωτων θα πολλαπλασιαστεί δραματικά, με ό, τι αυτό σημαίνει για νοσοκομεία, το εθνικό σύστημα υγείας.
Για όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες δημοσιονομικές και όχι μόνο κοινωνικές επιπτώσεις, που εξαρτώνται από την
κατάσταση της υγείας και της στέγασης αυτών των ευαίσθητων υγειονομικά και κοινωνικά ομάδων.
Φαίνεται λοιπόν δυστυχώς ότι εν μέσω COVID-19 το κράτος αναιρεί τον εαυτό του και αντιφάσκει με την πολιτική
του για τις ευπαθείς ομάδες βγάζοντας τους από το μοναδικό σπίτι τους, παραδίδοντας τις βορά στις τράπεζες
και καθιστώντας τους υποψήφια θύματα εξώσεων, συγχρωτισμών, ασθενειών και επισπεύδοντας έμμεσα πλην
όμως σαφώς το βιολογικό τους τέλος. Κατά τα άλλα κλαίμε λέγοντας ότι «πρόκειται για τους γονείς μας»
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Συζήτηση του ποιος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευάλωτος – ορίζεται εκτος Κώδικα

19.Καλημέρα,
1
Το5

γενικό

Θέλω

πλαίσιο

θεωρώ

να

οτι

θα

βοηθήσει

σημειώσω

εμάς

όμως

με

τα

τα

δάνεια.
εξείς.

Α. Ως γνωστόν, οι τράπεζες με την βοήθεια τών πολιτικών πάντα περνάνε το δικό τους, σε ολα τα νομοσχέδια.
Αυτο

ειναι

εμφανές

και

πολύ

κατακριτέο

απο

τον

κόσμο,

μήπως

πρέπει

αυτο

να

αλλάξει;

Β. Εχουν ανα κεφαλαιοποιηθεί ήδη δύο φορές, που σημαίνει οτι ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ.Άρα;; γιατι να πληρώσουμε άλλη μία φορά, το δάνειο μας στο 100; σε
θυγατρικές τους; Και παράλληλα να είναι το δημόσιο εγγυητής; Ας έκλειναν αφου είχαν χρέη όπως όλες οι
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εταιρίες. Το βλέπει κάποιος αυτό; Νά πάρεις τρίς φορές τα λεφτά απο ένα δάνειο στο 100 ξεπερνάει και τους
ποιο αισχρούς τοκογλύφους.
Γ. Θά δούμε έναν νόμο ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ; χωρίς 50 σελίδες σημειώσεις για να τρέφονται τα δικαστήρια;
Δ. Αφού ήδη οι τράπεζες ρυθμίζουν όπου ξέρουν οτι δεν θά πάρουν φράγκο, στο 20% τα δάνεια, γιατί απλά
δεν τους ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ δια νόμου, να ρυθμίσουν όλοι έτσι απλά; Ετσι θά πληρώσουμε όλοι νομίζω, και όσου
δεν πληρώσουν ας αναλάβουν την ευθύνη. Είπαμε οτι ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΉΔΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ…… Μέ
εγγύηση μας. Μεταβιβάζουν δάνεια σέ θυγατρικές τους, στο 10 και 15% τής αξίας του δανείου. Γιατι να μήν
μπορώ

εγώ

να

αγοράσω

το

δάνειό

μου

σε

αυτήν

την

αξία;

ΤΙ

ΠΟΙΟ

ΑΠΛΟ;

Ε. Μήπως αυτό το κλέψιμο προς τον κόσμο κάποια στιγμή θά πρέπει να τελειώσει εμφανώς; Δυστυχώς δεν το
βλέπουμε έως τώρα.
Εν κατακλείδι, Ο νόμος πρέπει να είναι απλός, χωρίς πολλά λόγια, και νομικά ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Οι
τραπεζίτες αρκετά έφαγαν την Ελλάδα. Κοντεύουν να σκάσουν απο το κλέψιμο. Αρκετά.
Ευχαριστώ.
ΥΣ.

Δεν

αναφέρομε

στα

χρέη

προς

το

δημόσιο.

Εκει

ειναι

άλλο

το

θέμα.

Νά πληρώνουν όλοι στο δημόσιο, στο 15 20 % στίς τράπεζες. Τοσο απλό.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλιο

1. Πρεπει να διευκρινιστει τι εννοει με την παύση της λειτουργιας…π.χ. ενα διαγεγραμμενο νομικο πρόσωπο απο
το ΓΕΜΗ ή καποιο φυσικό πρόσωπο που έκανε διακοπή εργασιών στην εφορία ή τελεί σε αδράνεια μπορεί να
ζητησει την πτώχευσή του;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο που δεν βασίζεται στη διατύπωση του σχεδίου νόμου

1. Πάνω από μια δεκαετία δίνουμε καθημερινό αγώνα να είμαστε άνθρωποι, λειτουργικοί, παραγωγικοί,
οικονομικά ενεργοί, για να μην γινόμαστε βάρος στους γύρω μας και την κοινωνία. Οι συνθήκες ολοένα
επιδεινώνονται, συχνά δραματικά όπως με την πανδημία, και γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον μας.
Στο μεταξύ, σαν να μην έφτανε η οικονομική καταστροφή μας και όλα τα δεινά που αυτή συνεπάγεται σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, διωκόμαστε δικαστικά ως κοινοί εγκληματίες. Ποιό ήταν το έγκλημά μας
ώστε να τιμωρούματε τόσο παραδειγματικά. Ότι επενδύσαμε στη χώρα μας, πιστέψαμε στην ελληνική
οικονομία, προσφέραμε δουλειά στους συνανθρώπους μας, και, με εμπιστοσύνη στο κράτος και τις τράπεζες,
βάλαμε ως εγγύηση τις πρώτες μας κατοικίες. Όχι αυτές που αγοράστηκαν με στεγαστικά και άλλα
θαλασσοδάνεια, αλλά εκείνες που είχαν αποκτηθεί πριν την έναρξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
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Τώρα λοιπόν, βαλλόμενοι από παντού, κατόπιν αρκετών ανακεφαλαιώσεων για τις τράπεζες αλλά για εμάς
καταιγισμό διώξεων, κατασχέσεων, λουκέτων, αποκλεισμών από την ενεργό οικονομική ζωή, καλούμαστε να
τους παραδώσουμε τα σπίτια μας αυτοβούλως, με αντάλλαγμα ένα νέο ξεκίνημα (?). Σε τι ξεκίνημα αναφέρεστε
για ανθρώπους – Έλληνες πολίτες – 50 – 60 – 70 ετών? Εσείς ισχυρίζεστε επανειλημμένα ότι δεν θα διωχθούν
και τιμωρηθούν οι καλοπροαίρετοι και οι αποδεδειγμένα σε αδυναμία παρά μόνο οι κακοπληρωτές και
μπαταχτσήδες. Ποιοί είναι αυτοί οι “ευάλωτοι” αν όχι όλοι εμείς που, έχοντας ήδη εξοντωθεί οικονομικά και
ηθικά,

χάνουμε

άδικα

και

τη

στέγη

μας?

Αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε τη χώρα και την κοινωνία ώστε να μη δημιουργηθούν στρατιές άνεργων
και άστεγων και οικονομικά ανενεργών πολιτών, θεσπίστε συγκεκριμένα κριτήρια προστασίας πρώτης
κατοικίας, όπως χρόνος και τρόπος απόκτησης (πριν, κατά, μετά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας),
εμβαδόν (πχ. ως 120-130-140 τμ), αξία ακινήτου (πχ 100-150-200 χιλιάδες ευρώ), εισόδημα (ελάχιστο όριο
διαβίωσης

ατόμων

και

οικογενειών).

Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν υπεκφυγές, υποτίμηση της νοημοσύνης μας για πολλοστή φορά και εξυπηρετούν
αλλότρια συμφέροντα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια ως προς την ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας

1.

1
ΤΟ
6 ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΩΜΕΝΗ ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ
ROUSK v. SWEDEN (Application no. 27183/04) JUDGMENT STRASBOURG 25 July 2013
113. Consequently, an interference with the peaceful enjoyment of possessions must strike a fair balance
between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the
individual’s fundamental rights. The concern to achieve this balance is reflected in the structure of Article 1 of
Protocol No. 1 as a whole. The requisite balance will not be found if the person concerned has had to bear an
individual and excessive burden (see, among other authorities, Sporrong and Lönnroth, cited above, §§ 69
and 73). In other words, there must be a reasonable relationship of proportionality between the means
employed and the aim sought to be realised (see, for instance, James and Others, cited above, p. 34, §
50)……….
126. Therefore, having regard to all of the circumstances set out above, the Court concludes that the sale of
the applicant’s property at public auction, and the ensuing eviction of the applicant from his home, for an
enforceable debt that amounted to only SEK 6,721 on the day of the public auction, imposed an individual and
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excessive burden on the applicant.
127. There has accordingly been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention……
134. The Court notes that the sale of the applicant’s property and the ensuing eviction interfered with his right
to respect for his private and family life and deprived him of his home within the meaning of Article 8 § 1 of the
Convention. As in the case of Zehentner v. Austria (no. 20082/02, § 54, 16 July 2009), the sale at public
auction deprived the applicant legally of his home, and was a necessary pre-condition for the eviction, which
factually deprived him of his home.
135. Next, the Court observes that the interference was in accordance with the law, primarily the Enforcement
Code, and had the legitimate aims of protecting the rights and freedoms of others, namely that of the
purchaser of the property, as well as the economic well-being of the country, by ensuring the collection of
taxes.
136. However, the Court reiterates that for an interference to be considered “necessary in a democratic
society”, it needs to be proportionate to the legitimate aims pursued and answer to a “pressing social need”….
137. In this respect, the Court has held that the loss of one’s home is a most extreme form of interference with
the right to respect for the home.
Any person at risk of an interference of this magnitude should in principle be able to have the proportionality of
the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the
Convention (ibid. § 59, and McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 50, ECHR 2008). The decisionmaking process leading to the measures of interference must also have been fair. The Court will therefore
attach particular weight to the existence of procedural safeguards.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ
ΚΤΙΣΜΑ IVANOVA AND CHERKEZOV VS. BULGARIA N . 46577/15, 21 APRIL 2016.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
,ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ,ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ ΦΟΡΟ
( ΕΝΦΙΑ ) ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΡΙΖΙΚΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ;
……….The recent refusal by the CREDITORS to accept an extension of the protection of main residences is
spurring the government’s plans for the timely preparation of the bill.
The bill’s main feature will be the absence of main residence protection, which will be counterbalanced by the
swift write-off of debtors’ remaining dues after the liquidation of all their assets.
https://www.ekathimerini.com/251633/article/ekathimerini/business/bankruptcy-reform-due-this-summer

289

325
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ !

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αξιολογικές παρατηρήσεις ως προς τη νομιμότητα της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

1.

1
Tώρα
3 θα μας βγάζουν στο σφυρί το σπιτι μας για χρέη άνω των 30.000 απο Ενφια
Συνεχίζουν ακάθεκτοι το σχέδιο των τοκογλύφων για υφαρπαγή της ακίνητης
ιδιοκτησίας μας,αφού πρώτα την γέμισαν με δυσβάχτατους φόρους με
αποτέλεσμα την κατακότυφη πτώση της αξίας της ,τώρα έρχονται να αποτελειώσουν το έργο τους βγάζοντας
την στο σφυρί για 30.000 €
https://www.kathimerini.gr/economy/local/974462/efialtis-to-oneiro-toy-ellina-na-echei-to-diko-toy-keramidi/
Εφιάλτης το όνειρο του Ελληνα να έχει το δικό του «κεραμίδι»
Καταστροφικές συνέπειες για την αγοραστική δύναμη και την επιβίωση των ελληνικών νοικοκυριών είχε η
πολιτική της υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, κάτι που αποτυπώνεται με τον πιο
ανάγλυφο τρόπο στα στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Eurostat.Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός
των Ελλήνων που είναι υπερβολικά επιβαρυμένος με δαπάνες στέγασης είναι τετραπλάσιος του ευρωπαϊκού
μέσου όρου.
Συγκεκριμένα, το 2016, στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από το
40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για την κάλυψη αναγκών στέγασης, ανήλθε σε 40,5%, τη στιγμή που ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνάει το 11,1%.
Η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία τριετία, καθώς το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει σε
40,9%, έναντι 11,3% του μέσου όρου της Ε.Ε. και το 2014 σε 40,7% (11,5% στην Ε.Ε.). Ως δαπάνες
στέγασης λογίζονται ο φόρος ή το τέλος που συνδυάζεται με την κατοχή ακινήτου και όλα τα έξοδα για τη
συντήρηση και τη διαμονή σε αυτό, όπως π.χ. θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλέφωνο κτλ.
Ενδεικτικό του παραλογισμού της εφαρμοζόμενης πολιτικής γύρω από το ακίνητο, είναι ότι η αμέσως επόμενη
χώρα στην Ε.Ε., με τη μεγαλύτερη δηλαδή οικονομική επιβάρυνση, είναι η Βουλγαρία, πλην όμως με ποσοστό
20,5%, δηλαδή το μισό σε σχέση με την Ελλάδα. Την τρίτη χειρότερη επίδοση σημείωσε η Γερμανία, όπου το
αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού ανέρχεται σε 16%, ενώ την καλύτερη εικόνα καταγράφουν η Μάλτα
(μόλις 1%) και η Κύπρος με 3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010, δηλαδή στην αρχή της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό των Ελλήνων που
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ήταν υπέρμετρα επιβαρυμένο οικονομικά ως προς το ακίνητό του, διαμορφωνόταν σε 18,1% έναντι 10,8% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εν ολίγοις, η «ψαλίδα» με την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν σαφώς πιο περιορισμένη.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν εύλογα κανείς πως η κατακόρυφη αύξηση των δαπανών στέγασης είναι μία από τις
πιο σαφείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, πέραν των προφανών, δηλαδή της
μείωσης της αγοραστικής δύναμης, της εκτίναξης της ανεργίας και της αύξησης της φορολογίας.
Υπερφορολόγηση
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε ασφαλώς η επιλογή των κυβερνώντων να στραφούν σε ένα
σύστημα φορολόγησης της κατοχής ακινήτων, ενώ μέχρι το 2010 ο κύριος όγκος των φορολογικών εσόδων
από τα ακίνητα προερχόταν από τις αγοραπωλησίες, μέσω του φόρου μεταβίβασης κι ενώ για ένα διάστημα
ίσχυσαν παράλληλα και τα δύο, δηλαδή και ο υψηλός φόρος κατοχής και ο υψηλός φόρος μεταβίβασης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από το 2010 μέχρι το 2015 οι φόροι κατοχής ακινήτων αυξήθηκαν έξι φορές, από τα 500
εκατ. ευρώ σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το 2016 αυξήθηκαν εκ νέου σε 3,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ναι μεν ο στόχος των εσόδων από τον ετήσιο ΕΝΦΙΑ είναι 2,65 δισ. ευρώ, ωστόσο το ποσό
του φόρου που βεβαιώνεται, κατά κανόνα, κυμαίνεται μεταξύ 3,2 και 3,6 δισ. ευρώ.
Εκτός βέβαια από την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών που συνοδεύουν την κατοχή ακινήτου, οι Ελληνες
είδαν και την αξία της περιουσίας τους να υποβαθμίζεται, εν μέρει και ως φυσικό επακόλουθο της
υπερφορολόγησής της, που την κατέστησε λιγότερο ελκυστική. Ενώ λοιπόν από το 2010 μέχρι και το 2017,
στην Ε.Ε. καταγράφεται μέση αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 11%, στην Ελλάδα οι αξίες υποχώρησαν
κατά 42% (στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος), καταγράφοντας και στην εν λόγω περίπτωση τη χειρότερη
επίδοση στην Ευρώπη. Μετά την Ελλάδα, τη χειρότερη επίδοση κατέγραψαν οι τιμές στην Ισπανία, όπου
μειώθηκαν κατά 17% την ίδια περίοδο, στην Ιταλία με πτώση 15% και στην Κύπρο, όπου μειώθηκαν κατά 9%.
Aίσχος κυβέρνηση Aίσχος νομοσχέδιο.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αξιολογικά σχόλια για την πτωχευτική απαλλοτρίωση

1.
Το ΒΕΑ προτείνει ανατροπή και όχι εξωραϊσμό του Πτωχευτικού Κώδικα της χώρας με πλήρη αναλυτική
πρόταση που έχει αποστείλει στην κυβέρνηση ώστε αυτός να ανταποκριθεί πληρέστερα στην Οδηγία υπ’
αριθμ. (ΕΕ) 2019/1023 με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, στον εμπορικό και επιχειρηματικό
κόσμο και κυρίως στις ΜμΕ. Βασίζεται σε τρεις άξονες (Αφερεγγυότητα, Αναδιάρθρωση, Απαλλαγή), σε
κυρίως διοικητικές διαδικασίες που στηρίζονται στη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, στην αναδιοργάνωση των
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δικαστικών δομών, με πρώτα τα Πρωτοδικεία με τμήματα Προπτωχευτικής και Πτωχευτικής Διαδικασίας, με
ειδικά καταρτισμένους δικαστές και προσωπικό, ώστε όπου απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης, αυτή
να έρχεται άμεσα, με εμπεριστατωμένες αιτιολογίες και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης
προβλέπεται έμφαση στην Έγκαιρη Προειδοποίηση και όχι στην κατ΄έγκλιση διερεύνηση της κατάστασης μιας
επιχείρησης, αλλά, «για να προειδοποιούνται οι οφειλέτες όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση,
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους των ΠΜΜΕ για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων» όπως
ορίζεται από την οδηγία.
Ειδικά για το άρθρο 1, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση του άρθρου ώστε να δίνεται έμφαση στη
δυνατότητα επιστροφής του πτωχού στην οικονομική δραστηριότητα, μετά από την ικανοποίηση των
δανειστών του και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του: Η πτώχευση αποσκοπεί στην επιστροφή
παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις και στη δεύτερη ευκαιρία για τον πτωχευμένο
επιχειρηματία μέσω της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του
συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής (κλάδων) ή των κατ’ ιδίαν
περιουσιακών του στοιχείων και σε κάθε περίπτωση εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρόταση αναδιατύπωσης που μετά από εξέταση απορρίφθηκε – η δεύτερη ευκαιρία τονίζεται με διάφορους
τρόπους στο νομο σε επαρκή βαθμό

1.
ΣΥΝΟΨΗ
Αν δεν γίνει διαγραφή του πλασματικού εσωτερικού χρέους, καμιά ρύθμιση δεν θα λειτουργήσει και η ύφεση
θα γίνει καταστροφική. Πόσο μάλλον αν εφαρμοστεί ως έχει ο νέος κώδικας, το πρόβλημα του εσωτερικού
χρέους, θα γίνει δυσμενέστερο του εξωτερικού χρέους. Μόνο οι εκποιήσεις της ελληνικής οικονομίας θα
μείνουν.
Τα ποσά του εσωτερικού χρέους με τις χρεωμένες στις καρτέλες προσαυξήσεις είναι 180 δις € προς εφορίες,
40 δις προς ταμεία και 110-130 δις προς τράπεζες και funds, ήτοι συνολικά ~340 δις € ή 2 φορές το ΑΕΠ της
χώρας!
Η λογική της εκποίησης των κόκκινων δανείων που είναι ~60% των χρηματοδοτήσεων για χρηματοδοτούμε το
κράτος ή να συντηρούμε κάποιες λίγες χρηματοδοτήσεις, δεν έγινε σε άλλο μέρος του κόσμου, με τέτοια % και
συνθήκες.
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Το επιχείρημα της κουλτούρας των μη πληρωμών ή των στρατηγικών κακοπληρωτών δεν είναι πραγματικό
παρά μόνο για το 10% των περιπτώσεων, γιατί:
1) αν δεν υπήρχε πραγματική αδυναμία πληρωμών, οι οφειλές δεν θα εκτινασσόταν σε τέτοιο μεγάλος ύψος,
2) το 2012-3 ήταν μόλις 20-30 δις προς τράπεζες και 30-40 δις προς δημόσιο, ήτοι ένα ποσό λιγότερο του
10% του συνόλου των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων τότε (229 δις €). Το ίδιο και οι οφειλές προς δημόσιο
ήταν στο 10% του συνόλου. Σήμερα προς τράπεζες είναι κόκκινες το 60-70% των ιδιωτικών
χρηματοδοτήσεων (~147 δις€),
3) οι τράπεζες έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά για ανακεφαιολοποιήσεις, πάνω από 200 δις €, τα οποία δεν
δόθηκαν σαν διαγραφές στους πελάτες.
4) απόδειξη ότι χωρίς διαγραφές οριζόντιες δεν θα υπάρξει ρύθμιση, είναι ότι πρόσφατα το 2019, δεν θα
υπαγόταν στις 120 δόσεις μόνο το 4% των οφειλών.
Να μην οδηγηθούμε σε εκποιήσεις τέτοιων τεραστίων ποσών, χωρίς τις οριζόντιες πλασματικές διαγραφές
από πριν των εξωφρενικών προσαυξήσεων 300-500%, εξωλογιστικών, εξωφρενικών προστίμων,
πανωτοκίων, υπερημεριών που 3-5πλασιάζουν την αρχική οφειλή και μάλιστα σε εποχή με νεκρή την αγορά.
Θα ωφεληθούν μόνο τα στρατηγικά κοράκια!
Εκπροσωπούμε 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών με ~15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις το
~50% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και το think – tank Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα.
Το σχέδιο νόμου έχει 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ … ουσιαστικής βάσης, με την βίαιη εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων με διαδικασίες fast- track, όταν την ίδια στιγμή τα χρέη βαρύνονται με 3-5 φορές το κεφάλαιο και η
αγορά είναι “νεκρή” στο κατώτατο σημείο, η ανεργία στα ύψη, για υπάρχουν εναλλακτικές διαπραγμάτευσης ή
πώλησης. Δηλαδή πλειστηριασμοί σε νεκρή αγορά?
ΠΡΩΤΟΝ: ευνοεί κυρίως σκανδαλωδώς τους στρατηγικά υπερδανεισμένους χωρίς εξασφαλίσεις, κοινώς την
κακή πρόθεση του δανειολήπτη και της τράπεζας που ενέκρινε τα δάνεια.
ΔΕΥΤΕΡΟ: καταστρέφει τους νουνεχείς πολίτες και επιχειρήσεις που δεν επιδίωξαν τον υπερδανεισμό, έχουν
περιουσία πολλαπλάσια και θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, σπίτια, γήπεδα, κ. α. σε τιμές
εκποίησης απείρως χαμηλότερες μετά την 10ετή κρίση (συνολικά 1-1.5 τρις € χαμένες αξίες ακινήτων)
φορτωμένοι με τον πλασματικό εξωφρενικό 3-5πλασιασμό των υποχρεώσεων τους. Δίνει δυνατότητα
εκβιασμών του δημοσίου και τραπεζών κατά των συνετών!
ΤΡΙΤΟ: δεν σώνει τις ενδιάμεσες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να σωθούν αν τα υπόλοιπα των χρεώσεων
του δημοσίου και των δανείων εκκαθαριστούν/ διαγραφούν από τα άκρως καταχρηστικά πρόστιμα,
προσαυξήσεις, πανωτόκια, υπερημέριες, κ.α., που περιέχουν 3- 5 πλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου. Δεν
διαγράφει από μόνο του το δημόσιο, τα ταμεία και οι τράπεζες παρόλο που εισέπραξαν πακτωλό από τα
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δάνεια και τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Να σημειωθεί ότι οι άνεργοι χωρίς εισοδήματα δεν έχουν καμιά
δυνατότητα.
ΤΕΤΑΡΤΟ: Καταστρεπτικές προβλέψεις α) για την με προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων και αλλιώς να
χάνεται το δικαίωμα προσφυγής, β) για τους πλειστηριασμούς άνω των 30.000 € για οποιοδήποτε λόγο,
ΕΝΦΙΑ, κ.α., γ) υπαγωγή στις 240 δόσεις, αν συμφωνεί το 60% των πιστωτών, δ) το άκρως παράλογο και
ληστρικό μόνο αν η πληρωμή σε 20 χρόνια είναι μεγαλύτερη της εκποίησης σε σχεδόν μηδενική αγοραία αξία,
ε) εξωφρενική πρόβλεψη να μην λαμβάνονται υπόψιν οι υποχρεώσεις και χρέη εταιρειών συνδεδεμένων
εταιρειών, στ) να εξαιρούνται και να μην ισχύει για τις εταιρείες του δημοσίου, γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Να
εφαρμοσθούν στο δημόσιο για να φανεί ή όχι το άδικο του νομοσχεδίου. Που είναι το κράτος δικαίου?
Το επιχείρημα της υπογραφής άρσης της προστασίας 31/12/20 δεν είναι αντιφατικό με την Μνημονιακή
Υποχρέωση 2015 Νόμου 4336/15 περί της διαγραφής όλων των προστίμων και προσαυξήσεων, που δεν
εφαρμόστηκε και μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Εκτιμούμε ότι επειδή δεν υπάρχει αποταμίευση, ούτε
αποθέματα, ούτε κάποιο βάθος, … δεν υφίσταται θέμα κουλτούρας πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει
οικονομική δυνατότητα, ασχέτως κορονοιού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν δούρειος ίππος στην εν
ψυχρώ εκποίηση της χώρας!
Για αυτό προτείνεται η ενδιάμεση λύση, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ (προσαυξήσεις, εξωλογιστικοί, πανωτόκια), να μείνει μόνο το αρχικό κεφάλαιο μείον οι όποιες
καταβολές έγιναν (οι ανακεφαιλοποιήσεις κάλυψαν τις διαφορές). Είναι και μνημονιακή υποχρέωση από το
2015! Το εκκαθαρισθέν υπόλοιπο κεφάλαιο να ρυθμιστεί σε 120 ή 240 δόσεις με 1-2% επιτόκιο. Σε
περίπτωση αδυναμίας να υπάρχει κούρεμα και κεφαλαίου αντίστοιχο των ανακεφαλαιοπήσεων. Σε
περίπτωση αδυναμίας οι διαγραφές κεφαλαίου να επέρχονται μόνο από μερική πώληση περιουσιακών
στοιχείων. Αν δεν υπάρχει αγορά ή η κρίση στα ακίνητα κρατήσει άλλα 5- 10 χρόνια, ποιος θα πάρει και τι??
Πρώτα να ανοίξει η αγορά, να επιστραφούν καταθέσεις εξωτερικού, να γίνουν επενδύσεις, να δοθεί
χρηματοδότηση και μετά οι όποιες εκποιήσεις. Με την αγορά στο μηδέν …. ποιες δεύτερες ευκαιρίες, ποιες
διαγραφές, μόνο εκποιήσεις και θάνατος!
Επί του κώδικα οφειλών ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ
Άρθρο 1: συνομολογεί για σκοπό τις εκποιήσεις, χωρίς προϋποθέσεις. Να τροποποιηθεί.
Άρθρο 2: Γιατί να εξαιρούνται της διαδικασίας του δημοσίου δικαίου, τι κράτος είναι αυτό? Άλλα μέτρα και
άλλα σταθμά? Να υπάγονται όλα μαζί, να δούμε τη λογική!!! Ή όλες οι εταιρείες ή καμία!
Άρθρο 3: το όριο πτώχευσης 40% των υποχρεώσεων ή 30.000 € είναι τόσο χαμηλή, που σημαίνει ότι
υπάγεται όλη η χώρα συνολικά!
Άρθρο 5: αίτηση πτώχευσης από το 30% των απαιτήσεων ή 20% των ενεγγύων, αίτημα για εκποίηση
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συνόλου! Εξαιρουμένων των απαιτήσεων συνδεδεμένων μερών, τι δίκαιο είναι αυτό!! Η αίτηση να μπορεί να
γίνεται από το 60% των απαιτήσεων και 70% των ενεγγύων και να μην εξαιρούνται οι απαιτήσεις
συνδεδεμένων μερών.
Άρθρο 12: προληπτικά μέτρα, η άρση των μέτρων προστασίας αφήνει τους οφειλέτες απροστάτευτους,
προτείνετε να καταργηθεί.
Άρθρο 16: οι επιδόσεις να γίνονται προ 30 ημερών, όχι 3 ημέρες!!
Άρθρο 54: η παύση πληρωμών προέρχεται κυρίως και κατά 95% όχι από υπαιτιότητα του οφειλέτη. Κύριο και
μοναδικό αίτιο είναι η 10 ετής κρίση, η πτώχευση της χώρας, η φυγή καταθέσεων 100 δις € στο εξωτερικό
λόγω υποφαινόμενης αλλαγής νομίσματος ή κλείσιμο των τραπεζών, το πάγωμα των τραπεζικών
χορηγήσεων, η κατακρήμνυση των αξιών των ακινήτων, η αδυναμία συναλλαγών, το πάγωμα της αγοράς, η
ανεργία του 1 εκατ. πολιτών. Το ΑΕΠ μειώθηκε ~25% επί 10 χρόνια, ήτοι ~500 δις €. Τα ακίνητα έχασαν αξίες
500 δις με 1τρις €. Ποιο είναι ο υπαίτιος που θα πρέπει να τιμωρηθεί …. επειδή δεν μπορεί να πληρώσει. Το
κράτος συνέχεια υπόσχεται ανάκαμψη, που δεν έρχεται, πιθανή αύξηση συναλλαγών, τζίρων,
αγοραπωλησιών ακινήτων που δεν έρχονται, για να πληρώσουν. Θα τιμωρηθούν και από πάνω? Είναι πολύ
άδικο!! Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου.
Άρθρο 57: οι διαδικασίες να έχουν 90 μέρες και κοινοποίηση 60, για να προλάβει ο απλός πολίτης να βρει
νομική συμβουλή και να οργανώσει την άμυνα του.
Άρθρο 58: έφεση και αναίρεση μόνο για τους λόγους του άρθρου 559 … αρκούν??
Άρθρο 61: η προσφυγή να ασκείται εντός 30 ημερών, όχι 10.
Άρθρο 62: ανακριτικά καθήκοντα εισηγητή. Δηλαδή η κρίση κατέστρεψε την οικονομία και ο εισηγητής θα
απειλεί επιχειρήσεις και υπαλλήλους που προσπαθούν να επιβιώσουν. Προτείνεται να καταργηθεί.
Άρθρο 63: επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη. Τέτοια επαχθές και κακότροπο μέτρο πρέπει να καταργηθεί
ολοσχερώς. Δηλαδή το κράτος προκάλεσε τις πτωχεύσεις και θα τιμωρείται ο αρνούμενος την καταδίκη του?
Άρθρο 72: συμβιβασμός επί απαιτήσεων, προθεσμία οφειλέτη 30 ημ, όχι 3.
Άρθρο 81: προθεσμία αναγγελίας να είναι και για το δημόσιο 3 μήνες, όπως για όλους.
Άρθρο 125: Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, δεν έχει πλαφόν διαγραφών.
Άρθρο 127: Δικάσιμος επικύρωσης συμφωνίας, οι 20 μέρες να γίνουν 45.
Άρθρο 128: αναστολή διώξεων, §2: χωρίς περιορισμό 4 μηνών και μία φορά, γιατί μπορεί να υπάρχουν
πολλές και παράλληλες διώξεις για το ίδιο αντικείμενο. §10: προληπτικά μέτρα και ανστολή τους με την
συναίνεση του 20% των πιστωτών και συνεχίζουν διαπραγματεύσεις, §11: για την παράταση αναστολής
διώξεων ισχύουν αν υπάρχει πρόοδος, αν δεν θίγει δικαιώματα, αν δεν περνά τους 12 μήνες!!! Δηλαδή και οι
αναστολές διώξεων με το σταγονόμετρο, απόλυτα επαχθής. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στις αναστολές!
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
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Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να επανέλθει με βιώσιμες βελτιώσεις.
Να εκκαθαριστούν οριζόντια για το δημόσιο:οι καταχρηστικές προσαυξήσεις 300-500%, πρόστιμα,
εξωλογιστικοί προσδιορισμοί. Για τις τράπεζες: πανωτόκια και τόκοι υπερημερίας.
Επί του συνδυασμού των φορολογικών νόμων του ν.4646/19
Οι προτάσεις του φορολογικού νόμου που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην διαβούλευση … ότι δεν
αφορούν συγκεκριμένα άρθρα, διευκρινίζουμε ότι αφορούν τους ίδιους νόμους και τα ίδια θέματα, όπως
διατυπώνονται.
Οι νόμοι 4172/13, 4174/13 και ο 4336/15: καταργούν τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς ολοσχερώς- αλλά
όχι αναδρομικά και για όλες τις υποθέσεις στις καρτέλες και καταργούν όλες τις προσαυξήσεις και πρόστιμα
του ν. 2523/97- υπάρχει ειδική αναφορά στο Μνημόνιο 2015, Παράγραφος Γ: Μνημόνιο Συνεννόησης για
τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ, σελίδα 1016, 2.2 Μεταρρυθμίσεις Φορολογικής Πολιτικής, 2.2.ιι
…. ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
Ν.2523/97 ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ— adopt outstanding reforms on the codes on income tax,
and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal
Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view,
inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of
Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective
investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.
…. Να υιοθετηθούν οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσει στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και των διαδικασιών
φορολόγησης. να εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος για την φοροδιαφυγή και απάτη για να τροποποιηθεί ο
Ειδικός Νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και η αντικατάσταση των άρθρων 55,
παράγραφος 1 και 2 του TPC με την οπτική, μεταξύ άλλων, του εκμοντερνισμού και της διεύρυνσης του
ορισμούς της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Να καταργηθούν ΟΛΑ τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου
και Στοιχείων περιλαμβανομένων αυτών που εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί το
πλαίσιο φορολόγησης των συλλογικών επενδύσεων και των συμμετεχόντων σε αυτά που να είναι συμβατό με
το ITC και σε ευθυγράμμιση με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ.
Όμως, η Ελληνική νομοθεσία δεν κατάργησε ΟΛΑ τα πρόστιμα και ιδιαίτερα δεν τα κατάργησε για όλες τις
εκκρεμείς υποθέσεις- ασχέτως δικαστικής εξέλιξης, δεν διέγραψε τα πρόστιμα και προσαυξήσεις που ήταν
συσσωρευμένα στις καρτέλες, δεν διέγραψε τις προσαυξήσεις των ελέγχων που ενσωματώνονται στο
βεβαιωθέν ποσό με 25% ή και 60% τόκους το χρόνο (μετά 3-7 χρόνια) και μετά προσαυξάνονται στις καρτέλες
κατά ΚΕΔΕ.
Η πρόταση μας αφορά τη εναρμόνιση του Μνημονίου του 2015 με την ισχύουσα νομοθεσία και όχι με μερικές
και επιλεκτικές εφαρμογές, που άλλοτε αφήνουν τις προσαυξήσεις της περιόδου ελέγχου, άλλοτε αφήνουν
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τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς που κρίθηκαν καταργημένοι και άλλοτε αγνοούν ότι στις καρτέλες
υπάρχουν σήμερα προσαυξήσεις 300 – 500% -ανήκουστες διεθνώς – και ενώ μειώθηκαν κατά νόμο, μετά δεν
διεγράφησαν από τις εκκρεμείς υποθέσεις, ασχέτως δικαστικής εξέλιξης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
4646/19
1) Να διαγραφούν από τις καρτέλες οριζόντια όπως αναφέρει το μνημόνιο 2015 νόμος 4336/15, όλες- όλες οι
προσαυξήσεις και των ελέγχων, οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί, πλην πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Να
μείνουν μόνο οι αρχικές οφειλές.
2) Μετά όλα τα νέα ποσά να ρυθμιστούν σε δόσεις με νέο επιτόκιο 2% σε 120 δόσεις, χωρίς πλαφόν προς τα
κάτω ή προς τα πάνω αφού το επιτόκιο είναι ποσοστιαίο!
3) Εκτιμούμε ότι με αυτόν το τρόπο θα αναπνεύσει η οικονομία, θα συμμορφωθούμε με τους θεσμούς, θα
εισπράξουμε σαν χώρα πάνω από 3-5 δις χρόνο που σήμερα καμιά μεσοβέζικη ρύθμιση δεν καταφέρνει, ενώ
αντίθετα τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται κατά 10-12 δις €/ χρόνο, που είναι πλήρης απόδειξη της αντίφασης και
του βουλιάγματος της οικονομίας.
4) Να μην υπάρχει πλαφόν το 1 εκατ € ως βασική οφειλή. Στις περιπτώσεις αυτές να υπάγονται με την λογική
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης, λόγω μακρόχρονου παγώματος
λογαριασμών, υπέρογκων και μη αντιμετωπίσιμων χρεώσεων.
5) Για το ΕΦΚΑ να μην υπάρχει περιορισμός για τις ρυθμίσεις του ποσού των 20.000 στις περιπτώσεις
συνταξιοδοτήσεων.
6) να αρθεί το πόθεν έσχες στα ακίνητα, ίδρυση εταιρειών και αυξήσεις κεφαλαίου.
7) στο εξωδικαστικό συμβιβασμό του ν.4389/16 προτείνεται αν η επιχείρηση δεν έχει κέρδη και πωλήσεις επί
Χ έτη να υπάρχει αλγόριθμος που να μην συναρτάται από τον υπολογισμό εκπληστειριάσματος των
τραπεζών, αλλά από έναν υπολογισμό στο 5% της αντικειμενικής!
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Επιστροφή καταθέσεων: η επιστροφή μέρους από τα 100 δισ. ευρώ καταθέσεων στο
€. Όλες οι χώρες στον κόσμο αυτό έκαναν και επαναπάτρισαν τις καταθέσεις τους, όπως η ΗΠΑ, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία. Για να υλοποιηθεί αυτό, δεν φτάνει μόνο η
παρότρυνση ή το new money concept, αλλά χρειάζεται να αρθούν οι κατασχέσεις στις τράπεζες και η
φορολογία αδήλωτων καταθέσεων να είναι η ελάχιστη. Ειδικά για τις αυξήσεις κεφαλαίου, αγορές ακινήτων,
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νέες εταιρείες και επενδύσεις. Η φυγή καταθέσεων βαραίνει το δημόσιο που τρομοκράτησε τον κόσμο με
υπερφορολογία και κίνδυνο υποτίμησης.
Επίλογος
Εκτιμούμε ότι, με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων για την βελτίωση της νομοθεσίας για τις
επενδύσεις, η χώρα μπορεί να έχει θετική ανάπτυξη, όχι μόνο στα δημοσιονομικά της, αλλά κυρίως και
ταυτόχρονα, στο μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας, που είναι ο ιδιωτικός τομέας, του οποίου το παραγωγικό
έλλειμμα είναι ακόμη αξιοσημείωτο. Έτσι θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Με εκτίμηση,

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρόταση για διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους

Άρθρο 2- Υποκειμενικές προϋποθέσεις
Αιτιολογική
Μια από τις κρίσιμες ρυθμίσεις του νέου Κώδικα είναι η διεύρυνση της πτωχευτικής ικανότητας σε κάθε φυσικό
πρόσωπο. Παρέχεται δε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας την περαιτέρω διεύρυνση της ομάδας των προσώπων με πτωχευτική ικανότητα για να συμπεριλάβει
νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η πτώχευση
αναγνωρίζεται ως διαδικασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέωσης
καθώς οι συνθήκες της σύγχρονης οικονομικής ζωής και ειδικά η διεύρυνση της χρήσης πιστώσεων εκθέτει στον
κίνδυνο της αδυναμίας εξυπηρέτησης οικονομικών υποχρεώσεων μια συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα προσώπων.
Η εξαίρεση προσώπων του δημοσίου τομέα αλλά και ειδικών κατηγοριών επιχειρήσεων που διέπονται από ειδικές
διατάξεις, είναι συνεπής τόσο με την προϋφιστάμενη εθνική νομοθεσία όσο και με τις εξαιρέσεις από τις
πτωχευτικές και προληπτικές διαδικασίες που προβλέπονται στην Οδηγία για την αναδιάρθρωση και
αφερεγγυότητα.
Άρθρο 2:
1.

Πτωχευτική ικανότητα έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και όλα τα
φυσικά πρόσωπα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η
πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν
επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα
δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις και οι έννομες συνέπειες της πτώχευσης στην
περίπτωση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της αφερεγγυότητας νομικών προσώπων
που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.

2.

Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο τυχόν εξαιρείται με ρητή διάταξη
νόμου.

3.

Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή (ως προς τα νομικά πρόσωπα) της λειτουργίας εν γένει, ή ο
θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει
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τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να
υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατο του.

Σχόλια:
2. Μια
1 που τώρα δεν υπάρχει νομικό κώλυμα και μπορεί να πτωχεύσουν ακόμη και μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι
6
πλέον
ερωτώ τι θα γίνει με τα κόμματα κυρίως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια. Θα
πτωχεύσουν ; Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι ρυθμίσεις είναι προνομιακές, ενώ οι εγγυήσεις ανύπαρκτες, αλλά
ουδείς ( Τράπεζα Ελλάδος, εταίροι στην Ε.Ε. τοπικές τράπεζες μας ) συγκινείται ; Πώς οι τράπεζες και οι
κυβερνήσεις μιλούν για στρατηγικούς κακοπληρωτές και μπαταχτσήδες και επιτίθενται στις μοναδικές κύριες
κατοικίες πολιτών ; Γιατί δεν κάνουν αίτηση πτώχευσης ή δεν να ορίζουν σύνδικο ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Απορίες ως προς την εφαμοργή των νέων διατάξεων στα πολιτικά κόμματα

3. Σε1πολλές χώρες της Ευρώπης οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα που ουσιαστικά εμποδίζουν τις πτωχεύσεις ή
7
δυσκολεύουν
τις εξώσεις. Ακόμη και στη Γερμανία. Στη χώρα μας γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
ΚΣ-ΦΔ: Οι διαδικασίες που εισάγονται με τον νόμο εναρμονίζονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί
πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση
οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)», η οποία πρέπει να ενσωματωθεί από
το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ (άρθρο 34 παρ.1 της Οδηγίας)

4. Η1 παράγραφος 3 δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή δεδομένου ότι προβλέπει την πτώχευση θανόντος.
7
Σύμφωνα
με τον ΑΚ από την ημερομηνία του θανάτου περιουσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις περιπερχονται
στους κληρονόμους. Αν όλοι αποποιηθούν τότε υπάρχει σχολάζουσα κληρονομία. Βέβαια είναι δυνατόν να
αποδεχθούν με το ευεργέτημα της απογραφής. Η διάταξη εισάγει σημαντική αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο,
χωρίς να είναι βέβαιο ότι στην τελική μορφή του νόμου θα έχουν αντιμετωπισθεί όλα τα ζητήματα που θα
προκύψουν , αν διατηρηθεί η διάταξη, με την πτώχευση θανόντος.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Απορία ως προς πτώχευση θανόντος που εξετάσθηκε. Η διάταξη (που υφίσταται
στον παρόντα νόμο) διατηρειται γιατί διευκολύνει την ικανοποίηση των πιστωτών
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1. Επανερχόμενος
1
στο προηγούμενο σχόλιο μου θέλω να προσθέσω ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2
7
σχετικά με την δυνατότητα πτώχευσης του θανόντος προέρχεται μεν από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3588/2007, αλλά τα λάθη του παρελθόντος δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνονται. Από την ημερομηνία
θανάτου ο οφειλέτης δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η αναδρομική κατά πλάσμα νόμου
πτώχευση του ανατρέπει συνέπειες του κληρονομικού δικαίου. Κλήτευση του οφειλέτη, όπως προβλέπουν τα
άρθρα 4 και 57 δεν είναι δυνατή. Οι κληρονόμοι εάν υπεισήλθαν στην κληρονομία υπόκεινται ενδεχομένως
αυτοτελώς ο κάθε ένας σε πτώχευση. Σε περίπτωση αποποιήσεως της κληρονομίας από όλους τους
κληρονόμους περίπτωση βέβαιη σε περίπτωση θανάτου προσώπου που πληροί τα υποκειμενικά και
αντικειμενικά κριτήρια της πτώχευσης κηρύσσεται η κληρονομία σχολάζουσα και λογικά αν κηρυχθεί πτώχευση
θα πρέπει να λήγει η εξουσία του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αλλά δεν υπάρχει σχετική διάταξη. Και
σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή όλοι έχουν αποποιηθεί, στην τελευταία τάξη κληρονομικής
διαδοχής κληρονόμος είναι το Δημόσιο, το οποίο αναλαμβάνει τα χρέη του θανόντος. Ανεξαρτήτως των πιο
πάνω, δεν έχω υπόψη μου περίπτωση κατά την οποία να κηρύχθηκε πτώχευση μετά τον θάνατο του οφειλέτη.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Όπως ανωτέρω

Μου προκαλλεί εντύπωση πώς και σε αυτό το τόσο σημαντικό άρθρο υπάρχουν μόνον τόσα λίγα σχόλια.
Γιατί το γράφω;
Όταν πρόκειται ένα φυσικό πρόσωπο να τεθεί σε πτώχευση θα πρέπει προ της σχετικής κατάθεσης αιτήματος από
τον Χ πιστωτή να τεκμαίρεται πως η όποια απαίτησή του είναι αδιαμφισβήτητη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει λοιπόν
πρώτα να έχει εκδοθεί σχετικός εκτελεστός τίτλος ή να έχει τελεσιδικήσει δικαστική απόφαση. Συντάσσομαι, δηλαδή
με όσα γράφει ο/η χρήστης λίγο πιο κάτω από εμένα.
Εναλλακτικά, βέβαια, σε περίπτωση που ο αιτών είναι το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υφίσταται υπεύθυνη
δήλωσή του περί πλήρους αναγνώρισης του Χ χρέους.
Ευχαριστώ και πάλι για το βήμα που δίνει η παρούσα διαβούλευση.
Εύχομαι από καρδιάς να λαμβάνονται υπ ‘οψιν οι τοποθετήσεις όλων μας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Σχόλιο ως προς την απόδειξη ότι υφίσταται ληξιπόρθεσμη οφειλή. Κατά την άποψή μας
δεν χρειάζεται συμπλήρωση στη σχετική διάταξη
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Βασικό ζήτημα είναι ο διαχωρισμός ΑΦΜ μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου στην περίπτωση του ελεύθερου
επαγγελματία. Το Β.Ε.Α. έχει κατ’ επανάληψη θέσει τον σχετικό προβληματισμό στους αρμόδιους φορείς
επιχειρηματολογώντας αναφορικά με τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού του Α.Φ.Μ. για οφειλέτες και πιστωτές.

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Θέμα που δεν αφορά τον Κώδικα

Άρθρο 3- Αντικειμενικές πρϋποθέσεις
Αιτιολογική:
Το άρθρο 3 εισάγει τεκμήριο παύσης πληρωμών για την διευκόλυνση της δικαστικής κρίσης.
Άρθρο 3:
1.

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές
υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών). Δεν αποτελούν εκπλήρωση των
υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.

2.

Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον
αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων
χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην
αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

3.

Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί
ο οφειλέτης.

4.

Πτώχευση κηρύσσεται εφόσον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου
πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη ή το εισόδημα του οφειλέτη, επαρκούν για την κάλυψη των
εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας,
κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 163.

Σχόλια:
Σχόλια:
1. Για1 τα φυσικά πρόσωπα προτείνω όπως η κατάθεση πτωχευτικού αιτήματος από πιστωτή να είναι εξοπλισμένη
8
πρώτα
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί εκτελεστού τίτλου ή να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
αναγνώρισης χρέους. Είναι πολύ σοβαρό κάτι τέτοιο.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση: Όπως παραπάνω περί απόδειξης της ληξιπρόθεσμης οφειλής

Σχόλια:
1. Για1 τα φυσικά πρόσωπα (και μόνο) προ της κατάθεσης αιτήματος πτωχεύσεως από πιστωτή/ές θα πρέπει να
μη8χωρεί αμφισβήτηση του χρέους. Συνεπώς, θα πρέπει να προηγείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου ή η ύπαρξη
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εναλλακτικά προτείνω να υφίσταται υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης χρέους
εκεί όπου δεν αμφισβητείται αυτό.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Το ίδιο με παραπάνω

2. Για1 κάθε απαίτηση που δύναται να οδηγήσει σε πτωχευτικό γεγονός θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, προ της
8
δικαιώματος
άσκησης αιτήματος για κήρυξη σε πτώχευση, να υπάρχει είτε βεβαίωση πλήρους αναγνώρισης
οφειλών από αυτόν (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που οδηγείται σε πτωχευτικό καθεστώς ή ο αιτών πιστωτής
να είναι οπλισμένος με αδιαμφισβήτητου νομικού κύρους σχετικό εκτελεστό τίτλο. Είναι αδιανόητο με μια απλή
αίτηση κάποιου πιστωτή να αναγνωρίζεται δικαίωμα σε πτώχευση σε βάρος τρίτου καθώς θα μπορούσε
κάλλιστα η απαίτηση να προέρχεται από μια σύμβαση που φέρει κρίσιμα στοιχεία ακυρότητας ή να φέρει πολλά
ελαττώματα που κατ’ ουσίαν δύναται να την καταστήσουν ανεκκαθάριστη εάν τεθεί νωρίτερα σε δικαστική
βάσανο (δηλ. αν αμφισβητηθεί νομίμως η οφειλή κ.ο.κ.)! Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχουν πρόνοιες που θα
επιτρέπουν τη δικαστική αμφισβήτηση κάποιου χρέους προ της κατάθεσης πτωχευτικού αιτήματος. Θα πρέπει
δηλαδή ο εκάστοτε πιστωτής είτε να είναι οπλισμένος με εκτελεστό τίτλο από διαταγή πληρωμής ή με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση έτσι ώστε να μη χωρεί αμφισβήτηση της όποιας αξίωσης.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Το ίδιο με παραπάνω

3. Αναφορικά
1
με την παράγραφο 4. Τα έξοδα της πτώχευσης θα μπορούσε ενδεχομένως να τα καλύψει ο
8
οφειλέτης, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν έχει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς θα μπορούσε να δωθεί
η δυνατότητα στον οφειλέτη να δηλώσει την επιθυμία του και το Δικαστήριο να την κάνει δεκτή και να
προχωρήσει η διαδικασία ως σαν να είχε την απαραίτητη περιουσία.
Επιπλέον, το σημείο αυτό αφορά και τις πτωχεύσεις που λόγω έλλειψης ικανού ενεργητικού τις παρατάει ο
σύνδικος στην τύχη της, καθώς προβλέπει οτι δεν θα πληρωθεί. Η ιδανική λύση είναι από το σύνολο των
πτωχεύσεων ένα ποσοστό (αναλογικό με την εκποιούμενη αξία κάθε πτώχευσης) να συγκεντρώνεται σε ειδικό
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λογαριασμό, υπό την διαχείρηση της ΕΓΔΙΧ, και από αυτο το ποσό να πληρώνονται όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης
και τα έξοδα των πτωχεύσεων που δεν μπορεί να καλύψει η περιουσία του οφειλέτη.

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Πρόταση ως προς κάλυψη αμοιβών συνδίκων – υφίσταται πρόβλεψη για
αντιμετώπιση του θέματος με Υπουργική Απόφαση

4. σε1ομόρρυθμη εταιρεία όπου το ένα μέλος με ποσοστό 10%, έχει αποχωρήσει και ταυτόχρονα έχει αναλάβει το
8 των χρεών μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του,αποπληρώνοντας με μεγάλη δυσκολία τις δόσεις της
100%
ρύθμισης. Προβλέπεται κάποια ελάφρυνση-διαγραφή-πτώχευση στην περίπτωση αυτή?
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Ειδικό θέμα που δεν αφορά ευθέως τον Κώδικα

5. Με1 την πρόβλεψη της επιλεκτικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων όποιος μέχρι σήμερα ή στο μέλλον θα επιλέγει
να9πληρώνει το κράτος (εισφορές ασφαλιστικά ταμεία και φόρους στην εφορία) θα μπορεί να κηρύσσεται σε
πτώχευση

από

όποιον

έχει

δικαίωμα.

Το έχει σκεφτεί ενδελεχώς και το θέλει κάτι τέτοιο το κράτος ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Ερώτημα που αφορά την πιθανότητα η πτώχευση να περιορίσει τα κρατικά έσοδα

1. Η 1παράγραφος 2 δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα ιδίως όσον αφορά το τελευταίο εδάφιο. Ο όρος
9
«επιλεκτική
εκπλήρωση» και το ότι η παύση πληρωμών «μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης
ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής» θα αποτελέσουν αφορμή για πολλές
διαφορετικές ερμηνείες.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Σχόλιο επί διατάξεως που συνιστά πάγια νομολογία

1. Μια
1 αίτηση πτώχευσης θα πρέπει να ακολουθείται από ήδη υπάρχον εκτελεστό τίτλο ή τελεσίδικη δικαστική
9
απόφαση
εκ των οποίων θα τεκμαίρεται το αδιαμφισβήτο και εκκαθαρισμένο της εκάστοτε οικονομικής
απαίτησης. Αυτά, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα. Άλλως να ακολουθείται από υπεύθυνη δήλωση
αναγνώρισης χρέους.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση: Όπως παραπάνω για απόδειξη ύπαρξης οφειλών

1. Αν1 η απαίτηση του πιστωτή και συγκεκριμένα των Τραπεζών έχει διαμορφωθεί από παράνομους και
9
καταχρηστικούς
ΓΟΣ, και οι οποίοι έχουν διαμορφώσει παράνομα την απαίτηση του, θα νομιμοποιείται η
παράνομη απαίτηση;

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Η απάντηση είναι ότι ο Κώδικας δεν νομιμοποιεί απαιτήσεις – θέτει πλαίσιο για την
εξέτασή τους από το δικαστήριο

1. Αν1 οι συμβάσεις Τραπεζών περιέχουν παράνομους και καταχρηστικούς ΓΟΣ, εξαιτίας των οποίων έχει
9
διαμορφωθεί
η απαίτηση, θα νομιμοποιείται η παρανομία με αυτή τη διαδικασία;

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Όπως παραπάνω

Άρθρο 4 / Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο – Διαδικασία
Αιτιολογική:
Η τοπική αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου εξαρτάται από την περιφέρεια στην οποία ο οφειλέτης έχει το
κέντρο των κυρίων συμφερόντων του ή, για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του.
Σημαντική μεταρρύθμιση του νέου κώδικα είναι ότι αρμόδια δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου είναι
τα ειρηνοδικεία, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 99 του κώδικα. Για τις λοιπές πτωχεύσεις διατηρείται η
αρμοδιότητα του Πολυμελούς πρωτοδικείου.
Άρθρο 4:
1.

Με εξαίρεση τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου στις οποίες εφαρμόζεται το Έκτο Κεφάλαιο, αρμόδιο
πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το
κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα,
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την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη προ
της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.
2.

Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές που ικανοποιούν ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού
της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων,
το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του προσώπου. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, αναπροσαρμόζεται ο παραπάνω ποσοτικός προσδιορισμός για την καλύτερη
κατανομή υποθέσεων μεταξύ των δικαστηρίων και την ταχύτερη αντιμετώπιση των υποθέσεων. Οι
διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις της πτώχευσης μικρού αντικειμένου αναφέρονται στο Έκτο
Κεφάλαιο.

3.

Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των
συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα
τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της
καταστατικής έδρας.

4.

Η υπόθεση εκδικάζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ. 1.

5.

Στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα
δικάσιμο, εφόσον αυτή υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παραγράφου

1 του άρθρου Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Στην
περίπτωση αυτή ο οφειλέτης καθίσταται διάδικος μόνο αν ασκήσει παρέμβαση εντός της παραπάνω
προθεσμίας. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου δεν έχει διοίκηση, η κλήτευση λογίζεται νομίμως γενομένη εάν γίνει στην τελευταία
καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ διεύθυνση του νομικού προσώπου, ή στην τελευταία γνωστή σύμφωνα με τη
δήλωση φόρου εισοδήματος, ή αν δεν υπάρχει, με καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και ως
αγνώστου διαμονής κατά τον ΚΠολΔ. Ο δικαστής προσδιορισμού δύναται να διατάξει την κλήτευση των
σημαντικότερων μετόχων ή εταίρων, εφόσον είναι γνωστοί. Τη σχετική διαδικασία μπορεί να εκκινήσουν
και πιστωτές μέσω διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων προ της εκδικάσεως της αιτήσεως πτωχεύσεως.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τα φυσικά πρόσωπα αγνώστου διαμονής.
6.

Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση
ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και την καταχώρηση της.

Σχόλια:

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ
2
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ
0 το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Προς
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό
Κώδικα η κύρια αρμοδιότητα για τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μεταφέρεται από το
Πολυμελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο, το οποίο θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου, που αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ενεργητικό έως 350.000 ευρώ, δηλαδή το
μεγαλύτερο μέρος των πτωχεύσεων στη χώρα μας. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος θα ισχύσει από το
έτος 2021 μαζί με το προωθούμενο νομοσχέδιο για τον επαναπροσδιορισμό όλων των υποθέσεων του νόμου
3869/2010 εντός του έτους 2021 θα έχει ως αποτέλεσμα την υπηρεσιακή εξουθένωση πολλών Ειρηνοδικών
εντός του ανωτέρω έτους καθώς και τα επόμενα έτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι Ειρηνοδίκες σε ορισμένα
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Ειρηνοδικεία θα χρεωθούν εντός του έτους 2021 παραπάνω από 300 δικογραφίες υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων του νόμου 3869/2010, μέγεθος αδιανόητο για Δικαστές σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και παράλληλα θα επιφορτιστούν σχεδόν με το σύνολο των πτωχεύσεων, ενώ θα πρέπει να εκδικάσουν και να
εκδώσουν αποφάσεις και για όλες τις άλλες υποθέσεις (εμπράγματες, μισθωτικές, εργατικές, κοινοχρήστων,
νέα τακτική, μικροδιαφορές, αυτοκινητιστικές, ασφαλιστικά μέτρα), όπως και να διεκπεραιώνουν και τις
υπόλοιπες δικαστικές εργασίες (διαταγές πληρωμής, σωματεία, κληρονομητήρια, κατ’ οίκον έρευνες) χωρίς να
υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αύξηση των οργανικών τους θέσεων, αύξηση των οργανικών θέσεων
γραμματέων Ειρηνοδικείων, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ειρηνοδικείων κλπ. Για το λόγο αυτό
ζητούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να αντιταχθεί άμεσα στην εμπλοκή των Ειρηνοδικών στο νέο
Πτωχευτικό Κώδικα και να αιτηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία θα του εξηγήσει με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατό οι Ειρηνοδίκες να επιβαρυνθούν εντός των επόμενων ετών
τόσο με χιλιάδες υποθέσεις του νόμου 3869/2010 όσο και με το σύνολο σχεδόν των πτωχεύσεων φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων και ότι το ανωτέρω θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή της
δικαιοσύνης. Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και επείγον και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο, αν και προσωρινό, πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να αντιδράσει πριν την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας της διαβούλευσης που είναι η 10-9-2020.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ενστάσεις ως προς την επιλογή των ειρηνοδικείων για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου – αφορά το
Υπουργείο Δικαιοσύνης

3.

2
Που
1 έχει η «Coca Cola» το κέντρο των κύριων συμφερόντων τις ;
Στην πράξη κανένας πλην του οφειλέτη δεν μπορεί να αποδείξει και να γνωρίζει που «ο οφειλέτης έχει το κέντρο
των κύριων συμφερόντων του». Φυσικά το κέντρο αυτό μπορεί να είναι και στο εξωτερικό.
Όπως σε όλες τις διαδικασίες που δεν έχουν σχέση με ακίνητα, και εδώ τα δικαστήρια της καταστατικής έδρας
θα πρέπει να είναι τα αρμόδια και μόνο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
KΣ-ΦΔ: Το άρθρο ακολουθεί το άρθρο 3 του Κανονισμού 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου « Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι
κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.».
Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι το άρθρο 3 του Κανονισμού 2015/848 αναφέρεται επιπλέον και σε διασφαλίσεις
έναντι της καταχρηστικής μετεγκατάστασης του κέντρου των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη.
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4.
Στην παράγραφο 5 : Αν το νομικό προσωπο δεν έχει διοίκηση, τότε δεν έχει κανένα νοημα η κλήτευση. Στο
ελληνικό δικαίο δεν κλητεύεται μία διεύθυνση, αλλά κλητεύεται ο νομιμος εκπροσωπος του νομικού
προσώπου. Αν δεν υπάρχει , κανονικά θα διοριζόταν προσωρινη διοίκηση κατα το άρθρο 69 ΑΚ. Εφόσον ο
νομοθέτης θέλει η πτώχευση να προχωρήσει χωρίς να ακουστεί η διοίκηση του νπ τότε η διάταξη θα έπρεπε
να λέέι απλώς ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τι νόημα έχει να επιδώσεις
μία αίτηση σε μία πόρτα ; Ποια ανάγκη επιλύει η επίδοση σε νπ που δεν έχει διοίκηση ; ποιός θα συγκινηθεί ;
Επίσης τί σημαίνει η φράση «Τη σχετική διαδικασία μπορεί να εκκινήσουν και πιστωτές μέσω διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων προ της εκδικάσεως της αιτήσεως πτωχεύσεως» ; δλή; τί είναι αυτό ; ΠΧ Προσωρινη
ρύθμιση κατάστασης ; μεσεγγύηση ; προσωρινη επιδίκαση απάιτησης ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέματα κλητέυσεων – το σχέδιο ακολουθει τις συνήθεις διαδικασίες ως προς κλητεύσεις

5. Στην παράγραφο 5 : Αν το νομικό προσωπο δεν έχει διοίκηση, τότε δεν έχει κανένα νοημα η κλήτευση. Στο
ελληνικό δικαίο δεν κλητεύεται μία διεύθυνση, αλλά κλητεύεται ο νομιμος εκπροσωπος του νομικού προσώπου.
Αν δεν υπάρχει , κανονικά θα διοριζόταν προσωρινη διοίκηση κατα το άρθρο 69 ΑΚ. Εφόσον ο νομοθέτης θέλει
η πτώχευση να προχωρήσει χωρίς να ακουστεί η διοίκηση του νπ τότε η διάταξη θα έπρεπε να λέέι απλώς ότι
η διαδικασία προχωράει κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τι νόημα έχει να επιδώσεις μία αίτηση σε μία
πόρτα ; Ποια ανάγκη επιλύει η επίδοση σε νπ που δεν έχει διοίκηση ; ποιός θα συγκινηθεί ;
Επίσης τί σημαίνει η φράση «Τη σχετική διαδικασία μπορεί να εκκινήσουν και πιστωτές μέσω διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων προ της εκδικάσεως της αιτήσεως πτωχεύσεως» ; δλή; τί είναι αυτό ; ΠΧ Προσωρινη
ρύθμιση κατάστασης ; μεσεγγύηση ; προσωρινη επιδίκαση απάιτησης ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Όπως παραπάνω

6. Τόσο το άρθρο 4 στην παρ. 5 όσο και το άρθρο 57 στην 2 προβλέπουν την κλήτευση του οφειλέτη. Σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 2 ο θάνατος δεν κωλύει την πτώχευση και σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η
αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από τον θάνατο. Ποιος θα
κλητευθεί; Και δίκη κατά θανόντος είναι πρωτοφανής.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβληματισμοί ως προς πτώχευση θανόντος
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7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 57 ορίζεται ότι η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών ενώ στην
παράγραφο 5 του άρθρου 4 ορίζεται ότι στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται για την ίδια
ενέργεια δύο διαφορετικές προθεσμίες σε διαφορετικά άρθρα. Πάντως αν και κατανοητή η επιδίωξη της
ταχείας εκδίκασης τόσο η μία όσο και η άλλη προθεσμία είναι πολύ μικρές για την μελέτη μιας συνήθως
πολυσέλιδης αίτησης πτώχευσης και την προετοιμασία της άμυνας του οφειλέτη. Ενδεχομένως η τόσο μικρή
προθεσμία για την άμυνα του οφειλέτη δημιουργεί ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει εξετασθεί η τυχόν αντιφατική ρύθμιση – η δέυτερη διάταξη ρητά αναφέρει ότι εκτός όπου άλλως
προβλέπεται η προθεσμία είναι 10 ημερών. Ως προς τη διάρκειά της η προθεσμία κρίνεται επαρκής, δεδομένης
και της πρόβλεψης περί δημοσιεσύσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο

1. Κατ’ αρχάς, η διάκριση μεταξύ μικρής και μεγάλης πτώχευσης, ιδίως όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,
ελέγχεται ως προβληματική κατά τούτο: είναι σαφές ότι prima facie το πλαφόν των 350.000 ευρώ φαίνεται
αποτελεσματικό κριτήριο για να οριοθετεί τις μεγάλες από τις μικρές πτωχεύσεις, παρά ταύτα, δεν είναι. Διότι,
πρώτον, δεν προσδιορίζεται εάν το όριο αυτό αφορά την αντικειμενική ή την εμπορική αξία της ακίνητης
περιουσίας του οφειλέτη, η απόκλιση μεταξύ των οποίων είναι πολλές φορές σπουδαία. Περαιτέρω, όμως,
πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό το ποσοτικό όριο, όσο κι αν παρουσιάζεται ως υψηλό, για να γίνεται λόγος
για «μεγάλη πτώχευση», δεν πρέπει να παροράται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συμπολιτών μας, όχι
βεβαίως η πλειονότητα, φυσικών προσώπων κι όχι επιχειρήσεων, των οποίων η κύρια κατοικία, ιδίως αν
αγοράστηκε από δύο ή περισσότερους συνοφειλέτες (π.χ. ένα ζεύγος), μπορεί να ανέρχεται στο ποσό αυτό. Το
ζήτημα εγείρεται από το γεγονός ότι, ως γνωστόν, η δικαστική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου είναι αρκετά κοστοβόρα. Αν ληφθεί δε υπόψη ότι για την αποτελεσματικότερη και πλήρη
προστασία των οφειλετών, η προσφυγή στα ασφαλιστικά μέτρα φαίνεται μονόδρομος, όπερ συνιστά επιπλέον
επιβάρυνση του αιτούντος την πτώχευση, περαιτέρω δικαστικά έξοδα, και μάλιστα υψηλά, αφού και η αίτηση
ασφαλιστικών

θα

ασκείται

στο

Πολυμελές

Πρωτοδικείο.

Έτσι, ο ούτως ή άλλως οικονομικά εξαθλιωμένος οφειλέτης θα πρέπει να επωμιστεί τα έξοδα μίας σειράς
ακριβών

δικαστηρίων,

για

το

σκοπό

όμως

της

πτώχευσής

του!!!

Το πρώτο που πρέπει να προσδιοριστεί εν προκειμένω είναι το εάν το πλαφόν των 350.000 ευρώ που οριοθετεί
την «μικρή» από την «μεγάλη» πτώχευση αφορά, για τα φυσικά πρόσωπα, την αντικειμενική ή την εμπορική
αξία των ακινήτων. Τούτο άλλωστε αποτέλεσε το μήλον της έριδος στο Ν. 3869/2010 για πολλά χρόνια, όπου
πότε προκρινόταν η εμπορική και πότε η αντικειμενικά αξία για τις ανάγκες της ρύθμισης. Δευτερευόντως, η
εμπειρία των Ειρηνοδικείων από υποθέσεις υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, η εμπειρία των Πολυμελών
Πρωτοδικείων από τις υποθέσεις πτώχευσης επιχειρήσεων και η έλλειψη εμπειρίας των δύο θεσμικών
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δικαστηρίων αντιστοίχως από την άλλη περίπτωση, να υποδηλώνει μία ανάγκη να διατηρήσουν τα Ειρηνοδικεία
την αρμοδιότητα επί των φυσικών προσώπων, άνευ άλλου τινός, και η διάκριση των «μικρών» και «μεγάλων»
πτωχεύσεων να αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Έτσι, οι οφειλέτες – φυσικά
πρόσωπα θα μπορέσουν να διατηρήσουν σχετικά χαμηλό το κόστος των δικαστικών εξόδων, αφού, καθότι
νοικοκυριό, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταλήξει η διαδικασία της πτώχευσης μία υπηρεσία «πολυτελείας».

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ενστάσεις ως προς τη διάκριση μικ΄ρων από μεγάλες πτωχεύσεις. Σημείωνεται ότι ακομα και η διαικασία του
πρωτοδικείου δεν αναμένεται να συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τον οφειλέτη

8. Το ΒΕΑ στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα
έχει προτείνει διευρυμένο ρόλο της διοίκησης, με τη σύσταση Δημοσίου Οργανισμού ή την περαιτέρω
αξιοποίηση της ΕΓΔΙΧ, ο οποίος θα συνεργάζεται με τους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας, θα ασχολείται με τον
έλεγχο της εργασίας αυτών, την αξιολόγησή τους, τον αποκλεισμό τους, την αμοιβή τους, την εκπαίδευσή τους
και γενικά με την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο. Τα Επιμελητήρια, μπορούν να διαθέτουν καταλόγους
Διαχειριστών αφερεγγυότητας, από τους οποίους να γίνεται κάθε φορά ο διορισμός, ανάλογα με την επιχείρηση
του οφειλέτη και τα προσόντα τους. Ο Οργανισμός αυτός μπορεί επίσης να διαχειρίζεται το Μητρώο
Αφερεγγυότητας καθώς επίσης και το μητρώο Πτωχεύσεων και να ζητήσει και αυτός (εκτός από την
πτωχεύσασα εταιρεία ή τους δανειστές της) την κήρυξη μιας επιχείρησης σε πτώχευση με βάση τα κριτήρια
ορισμούς αφερεγγυότητας κ.ά.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι διατάξεις για διαχειριστές αφερεγγυόττηας αλλά και αυτές της πτωχευτικής διαδικασίας προβλέπουν επακρή
μέτρα ελέγχου της επίδοσης των διαχειριστών

9. Μια αίτηση πτώχευσης θα πρέπει να ακολουθείται από ήδη υπάρχον εκτελεστό τίτλο ή τελεσίδικη δικαστική
απόφαση εκ των οποίων θα τεκμαίρεται το αδιαμφισβήτο και εκκαθαρισμένο της εκάστοτε οικονομικής
απαίτησης. Αυτά, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα. Άλλως να ακολουθείται από υπεύθυνη δήλωση
αναγνώρισης χρέους.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πολλαπλή επανάλειψη του ίδιου σχολίου με ταυτότσημη διατύπωση

1. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 4 είναι παραπλανητική: Δίνει την εντύπωση στον
αναγνώστη ότι αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο παραμένει το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που παραδοσιακά ήταν
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονταν οι εταιρικές διαφορές. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, κατά
γενική ομολογία, επιτυχώς, ήτοι χωρίς καθυστερήσεις και με ποιοτικές αποφάσεις που απένειμαν δικαιοσύνη,
ανταποκρινόταν

στο

δικαιοδοτικό

του

έργο.

Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ανάγνωση του νομοσχεδίου μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για το 95% των
πτωχεύσεων αρμόδιο δικαστήριο θα είναι πλέον, όλως αιφνιδίως, το Ειρηνοδικείο!!! Πράγματι, το άρθρο 2 του
Ν.4308/2014

στο

οποίο

η

ανωτέρω

διάταξη

παραπέμπει

αναφέρει

επί

λέξει

ότι:

«πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν
τα

όρια

α)

Σύνολο

β)
γ)

δύο

τουλάχιστον
ενεργητικού

Καθαρό
Μέσος

από
(περιουσιακών

ύψος

όρος

τα

κατά

τρία

στοιχείων):

κύκλου

απασχολουμένων

ακόλουθα

350.000

εργασιών:
τη

διάρκεια

κριτήρια:
ευρώ.

700.000

της

περιόδου:

ευρώ.
10

άτομα».

Το τελευταίο αυτό άρθρο κάθε άλλο παρά μια «πολύ μικρή οντότητα» περιγράφει. Ουσιαστικά το άρθρο αυτό
δίνει τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, δηλαδή της κυρίαρχης επιχείρησης στην Ελλάδα, καθώς,
ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ελάχιστες επιχειρήσεις στην χώρα μας απασχολούν πάνω από 9 εργαζόμενους.
Το άρθρο 99 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι για τις πτωχεύσεις αυτές αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο,
ενώ το άρθρο 59 αναφέρει ότι εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση,
δηλαδή στο 95% των πτωχεύσεων, που πλέον θα υπάγονται στα Ειρηνοδικεία, Εισηγητής της πτώχευσης θα
ορίζεται

Ειρηνοδίκης

(!!!)

και

στο

υπόλοιπο

5%

Εισηγητής

θα

είναι

Πρωτοδίκης.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι η μονομερής παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρωτοφανής στα νομικά χρονικά,
προβλέπεται σε 2 περιπτώσεις: ι) Στο άρθρο 99 παρ. 3 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζονται ότι τα Ειρηνοδικεία ορισμένων μόνο περιφερειών θα έχουν
πτωχευτική αρμοδιότητα και να ρυθμίζονται ειδικότερα οι λοιπές περιφέρειες για τις οποίες τα δικαστήρια αυτά
θα έχουν κατά τόπο αρμοδιότητα, θέματα οργάνωσης και στελέχωσής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα και
σχετική λεπτομέρεια και ιι) στο επίμαχο άρθρο 4 παρ. 2 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, αναπροσαρμόζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός για την καλύτερη κατανομή
υποθέσεων
Συνεπώς,

μεταξύ

των
τίθενται

δικαστηρίων

και

τα

την

ταχύτερη
εξής

αντιμετώπιση
εύλογα

των

υποθέσεων.
ερωτήματα:

1) Με αίτημα ποιου φορέα (λ.χ. δικηγορικού συλλόγου, δικαστικής ένωσης, εμπορικού επιμελητηρίου κλπ) και
ύστερα από απόφαση ποιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αποφασίστηκε αυτή η ριζική μεταφορά ύλης
από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία; Ποιος, δηλαδή, είναι εκείνος που ζήτησε αυτή την αιφνίδια
μεταφορά της ύλης, η οποία θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση στον δικηγορικό, δικαστικό και εμπορικό κόσμο,
που -προφανές είναι- μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου σχεδόν κανείς δεν την έχει αντιληφθεί;
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2) Για ποιο λόγο και στην βάση ποιας λογικής διαδικασίες που επί χρόνια υπάγονταν στο ανώτερο Δικαστήριο
του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας να υπαχθούν ένα πρωινό στο κατώτερο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ούτε καν
δηλαδή

στο

αμέσως

επόμενο

ιεραρχικά

Δικαστήριο

που

είναι

το

Μονομελές

Πρωτοδικείο;

3) Για ποιον λόγο προτείνεται αυτή η ριζική μετατροπή των Ειρηνοδικείων από δικαστηρίων του απλού πολίτη
που επέλυαν ειρηνικά κτηματικές, εργατικές, αυτοκινητιστικές διαφορές κλπ σε εμποροδικεία και η τόσο ριζική
αλλαγή

της

ταυτότητάς

τους;

4) Είναι έτοιμοι οι Ειρηνοδίκες να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα; Πιο συγκεκριμένα, ποιος είναι ο
μέσος όρος ηλικίας τους; Ποια είναι η εμπειρία τους στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων; Βρίσκονται οι Ειρηνοδίκες
σε θέση και σε ηλικία να μάθουν από την αρχή ένα τέτοιο νέο αντικείμενο; Αρκεί η εκπαίδευση που θα λάβουν
(αν θα την λάβουν) μέχρι τον Γενάρη για να εκδικάσουν σχεδόν το σύνολο των πτωχεύσεων της χώρας μας,
και δη σε μια περίοδο που λόγω της πανδημίας και της κρίσης που έχει επιφέρει στην αγορά τέτοιες αιτήσεις
θα

κατατεθούν

μαζικά;

5) Πού απέτυχαν τα Πολυμελή Πρωτοδικεία στις πτωχεύσεις και τις διαδικασίες συνδιαλλαγής και, αν τα
Πρωτοδικεία απέτυχαν, ποια εχέγγυα υπάρχουν ότι τα Ειρηνοδικεία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν επιτυχώς
στα

νέα

τους

καθήκοντα;

6) Έχουν την κατάλληλη υποδομή τα Ειρηνοδικεία να τηρούν αρχεία; Ο δικηγόρος, που στο Πρωτοδικείο του
Νομού του έβρισκε ό,τι ήθελε, για όποια πτώχευση ήθελε, μπορεί να μεταβαίνει και να δικάζει πτωχεύσεις
εταιρειών στα διάσπαρτα ανά την Επικράτεια Ειρηνοδικεία, πολλά εκ των οποίων εδρεύουν σε απομακρυσμένα
νησιά;
7) Ο θεσμός του Εισηγητή των πτωχεύσεων, για τον οποίον μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Νομοθέτης δεκαετίες
ολόκληρες επέλεξε τον ανώτερο Δικαστή του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και στον οποίον με επιτυχία
ανταποκρινόταν ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, είναι εφικτό να υποστηριχθεί από μονοεδρικά, διεδρικά ή γενικότερα
ολιγομελή Ειρηνοδικεία, τα οποία άλλωστε αποτελούν την πλειοψηφία; Πιο συγκεκριμένα, μπορεί ο Ειρηνοδίκης
να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα αυτά (λ.χ. παρακολούθηση του έργου του συνδίκου, επιμελής καθημερινή
επίβλεψη στη συγκέντρωση και ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας, στην οποία, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται μισθώματα, σήματα και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία); Γιατί η αποκτηθείσα από τους
Προέδρους Πρωτοδικών εμπειρία τόσων ετών, όχι μόνο δεν αξιοποιείται με το νέο νομοσχέδιο, αλλά
κυριολεκτικά

πάει

χαμένη;

8) Υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής μετάβασης του Ειρηνοδίκη, ο οποίος σε αντίθεση με τον Πρόεδρο
Πρωτοδικών, θα συνεχίσει να χρεώνεται υποθέσεις και να μεταβαίνει σε κατ’ οίκον έρευνες στην έδρα του
Δικαστηρίου

του,

ώστε

να

εκτελέσει

ΚΑΙ

καθήκοντα

Εισηγητή

πτωχεύσεων;

9) Στα μονοεδρικά Ειρηνοδικεία Εισηγητής των πτωχεύσεων και Δικαστής των πτωχεύσεων θα είναι το ίδιο
πρόσωπο, που θα κάνει και κατ’ οίκον έρευνες και θα ασκεί και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα της αρμοδιότητάς
του (εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, προανάκριση, συζήτηση προσωρινών διαταγών κλπ); Κι αν σε ένα νησί
ο Ειρηνοδίκης μονοεδρικού Ειρηνοδικείου αναπληρώνει, λόγω πχ άδειας εγκυμοσύνης, την Ειρηνοδίκη του
διπλανού μονοεδρικού Ειρηνοδικείου, σε ποιο από τα δύο Ειρηνοδικεία θα μεταβαίνει καθημερινά, ώστε να
ασκήσει

τα

καθήκοντα

του

Εισηγητή

των

πτωχεύσεων;

10) Για ποια επιτάχυνση μιλάει το νομοσχέδιο, όταν στα Ειρηνοδικεία εκκρεμούν προς εκδίκαση 90.000 αιτήσεις
του

νόμου

Κατσέλη;

11) Ταιριάζει σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος ο μικροβιολόγος Υπουργός Δικαιοσύνης να καθορίζει
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μονομερώς την αρμοδιότητα μεταξύ Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων, και μάλιστα ανά περιοχή; Για ποια
ασφάλεια

δικαίου

μιλάμε;

Η εμπειρία έχει προ πολλού αποδείξει ότι η βίαιη και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση αιφνιδιαστική ανακατανομή
δικαστηριακής ύλης (λχ παρένθετη μητρότητα, αφαίρεση γονικής μέριμνας, εκδίκαση αιτήσεων για ορισμό
προσωρινής διοίκησης εταιρειών από τα Ειρηνοδικεία, τα οποία σχεδόν αμέσως μετά την ψήφιση του
4055/2012 επέστρεψαν -και ορθώς- στα Πρωτοδικεία) επιφέρει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που
στην

πραγματικότητα

επιχειρούνται

να

επιλυθούν.

Συμπερασματικά, προτείνεται η επαναφορά πρωτίστως στην κοινή λογική, η οποία, δυστυχώς εκλείπει από το
συγκεκριμένο

νομοσχέδιο

και

συγκεκριμένα:

Α) Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εμπορική ιδιότητα να είναι
το Πολυμελές Πρωτοδικείο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ήτοι για όσους στερούνται της εμπορικής
ιδιότητας (λ.χ. έναν φουκαρά που πήρε ένα δανειάκι, αλλά έχασε την δουλειά του ή αρρώστησε και δεν μπορεί
να ανταποκριθεί, αλλά θέλει, παραχωρώντας το σπίτι για την αγορά του οποίου έλαβε το επίμαχο στεγαστικό
δάνειο, να κάνει μια νέα αρχή με μηδενικά χρέη) αρμόδιο να είναι το Ειρηνοδικείο, το οποίο άλλωστε διαθέτει
και

την

εμπειρία

εκδίκασης

των

υπερχρεωμένων.

Β) Εισηγητής της πτώχευσης να είναι σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, καθώς ο θεσμός αυτός
παραμένει εντελώς άγνωστος τόσο για τους Ειρηνοδίκες όσο και για τους ηλικίας ακόμα και 30 ετών
Πρωτοδίκες.
Γ) Να αφαιρεθεί κάθε δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να κατανέμει την ύλη μεταξύ Πρωτοδικείων και
Ειρηνοδικείων της ίδιας περιφέρειας, καθώς αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου, διάσπαση της ενότητας της
νομολογίας, μα και σε άλλα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια (λ.χ. «επιβράβευση» ενός «καλού» Πρωτοδικείου που
κήρυξε παράνομη και καταχρηστική μια απεργία εργαζομένων με αφαίρεση αρμοδιότητας, «τιμωρία» ενός
«κακού» Ειρηνοδικείου που κήρυξε αντισυνταγματικές τις τελευταίες μειώσεις μισθών και συντάξεων με
προσθήκη μαζικών αιτήσεων πτώχευσης).

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επιφυλάξεις για την αρμοδιότητα ειρηνοδικείων

1. ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ

ΤΟΝ

ΛΑΪΚΟ

ΔΙΚΑΣΤΗ,

ΧΤΥΠΑΣ

ΤΟΝ

ΙΔΙΟ

ΤΟΝ

ΛΑΟ

Α) Κατατέθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον νέο πτωχευτικό κώδικα.
Όπως σωστά ειπώθηκε, αρμόδιο πλέον πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης θα είναι το
Ειρηνοδικείο, σχεδόν για το σύνολο των σχετικών αιτήσεων που θα κατατεθούν από 01ης-01-2020 και μετά. Το
δε άρθρο 59 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπει ότι Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης
κατά περίπτωση. Και αφού σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων θα υπάγεται πλέον στα Ειρηνοδικεία,
Εισηγητής

θα

ορίζεται
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Β) Ένα μήνα νωρίτερα, και πάλι δηλαδή μέσα στο κατακαλόκαιρο, το φως της δημοσιότητας είδε νομοσχέδιο
που, κατά σύμπτωση (;), αφορούσε πάλι στα Ειρηνοδικεία και σύμφωνα με το οποίο όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις
υπερχρεωμένων, δηλαδή 90.000 ανά την Επικράτεια, θα έχουν υποχρεωτικά προσδιοριστεί και εκδικασθεί
(χωρίς ουσιαστική διαδικασία στο ακροατήριο) μέχρι τον Ιούνιο του 2021(!!!). Το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται
πλέον,

όπως

και

ο

νέος

πτωχευτικός

κώδικας,

στην

δημόσια

διαβούλευση.

Άλλο νομοσχέδιο επιφόρτισης των Ειρηνοδικείων δεν αναμένεται μέσα στο κατακαλόκαιρο, καθώς το καλοκαίρι
έχει

ήδη

παρέλθει.

Τα Ειρηνοδικεία παραδοσιακά αποτελούσαν Δικαστήρια απονομής της Δικαιοσύνης στα οποία προσέφευγαν
τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, αφού η αρμοδιότητά τους ουδέποτε υπερέβαινε τις 20.000,00€ ανά αντικείμενο
διαφοράς. Επιπλέον, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα Ειρηνοδικεία δεν παρουσίαζαν ουσιώδη καθυστέρηση
στην απονομή της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα πρώτα προβλήματα παρουσιάστηκαν με τις αιτήσεις του Νόμου
Κατσέλη, καθώς η μαζική κατάθεση πάνω από 170.000 αιτήσεων -λόγω των ευέλικτων προϋποθέσεων
υπαγωγής- ανά την Επικράτεια, αποτελούσε εξ αρχής μη διαχειρίσιμη ύλη, πράγμα που, δυστυχώς, ο
Νομοθέτης αδυνατούσε να το προβλέψει. Στη συνέχεια, ο 4336/2015 επιχείρησε να λύσει το ζήτημα με γενναία
αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. Ωστόσο, η κατανομή τους δεν έγινε πάντοτε κατά τρόπο
ορθολογικό. Παρά ταύτα, εκεί όπου η αύξηση ήταν γενναιόδωρη το πρόβλημα επιλύθηκε σε σημαντικό βαθμό,
πλην όμως παραμένουν αδίκαστες 90.000 αιτήσεις, και όχι 37-40.000, όπως εσφαλμένα διατείνεται το
Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη, και μάλιστα κατά τρόπο που αντιβαίνει στην ίδια την κοινή λογική, τι ποσοστό
αιτήσεων αναβάλλονται ανά δικάσιμο, λες και με το νέο νομοσχέδιο θα υφίσταται δυνατότητα αναβολής. Τούτο
θα έχει ως αποτέλεσμα όσοι θα ζητούσαν αναβολή να είναι πλέον αναγκασμένοι να συζητήσουν την υπόθεσή
τους. Επιπλέον, ελάχιστες, όχι πάνω από 1-2 ανά δικάσιμο, είναι οι παραιτήσεις, ο δε θάνατος του οφειλέτη δεν
κωλύει πλέον, με νόμο του 2018 που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, τους κληρονόμους του να καταθέσουν ακόμη
και σήμερα καινούρια αίτηση για να υπαχθούν αυτοί στα υπερχρεωμένα, διασώζωντας την κύρια κατοικία του
κληρονομούμενου, αρκεί να μένουν εκεί. Ως εκ τούτου, ούτε τυχόν θάνατοι διαδίκων που μεσολάβησαν θα έχουν
ως

συνέπειά

τους

την

μείωση

των

προς

υπό

συζήτηση

αιτήσεων.

Τώρα, με το νέο αυτό νομοσχέδιο που μεταφέρει το σύνολο σχεδόν των πτωχεύσεων στα Ειρηνοδικεία
επιχειρείται ο πλήρης ευτελισμός του κοινωνικού έργου που επί δεκαετίες επιτελεί ο μέσος Ειρηνοδίκης. Η ύλη
του θα υπερφοτρωθεί εκ νέου, με συνέπεια περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, και
μάλιστα σε Δικαστήρια που ουδέποτε την παρουσίαζαν. Καθώς τα Ειρηνοδικεία θα επιβαρυνθούν με μακρινές
δικασίμους, η υπερφόρτωση της ύλης τους θα έχει συνέπειες στην ποιότητα του δικαιοδοτικού τους έργου. Ποτέ
το άγχος της υπερφόρτωσης μη διαχειρίσιμου αριθμού υποθέσεων δεν συντέλεσε στο να εκδοθούν δίκαιες και
μετά από ενδελεχή μελέτη των φακέλων αποφάσεις. Ο φυσικός δικαστής του απλού λαϊκού πολίτη θα
μετατραπεί σε γραμμή παραγωγής προδιατυπωμένων δικαστικών αποφάσεων, σε άψυχο ρομποτάκι. Έτσι, ο
απλός εργαζόμενος πολίτης που παραμένει απλήρωτος και εξασφάλιζε στο Ειρηνοδικείο σχετικά σύντομη
δικάσιμο και έκδοση απόφασης που απένειμε Δικαιοσύνη σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί
να βρει το δίκιο του. Θα αποτελεί απλώς ένα ακόμη απρόσωπο, προς διεκπεραίωση φάκελο ανάμεσα σε
χιλιάδες. Τα ίδια ισχύουν και για τον απλό πολίτη που τον τράκαραν και η ασφαλιστική από κακοβουλία αρνείται
να τον πληρώσει, για τον άνθρωπο εκείνο που ένα πρωινό είδε την έκτασή του να την καταπατάνε και για τόσες
άλλες

χιλιάδες

περιπτώσεις.

Επιπλέον, Δικαστήριο με αρμοδιότητα μόλις 20.000,00€ θα κληθεί αίφνης να ασχοληθεί με κύκλο εργασιών
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επιχείρησης ύψους 700.000,00€, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια, λόγω της ανωτέρω ποσοτικής αντίφασης,
τον ευτελισμό στους όρους απονομής της Δικαιοσύνης και την γελιοποίηση των Ειρηνοδικών που δεν θα είναι
σε

θέση

να

κατανοήσουν

εντελώς

άγνωστες

σε

αυτούς

ορολογίες.

Με τέτοια πειράματα, που ουσιαστικό σκοπό έχουν να μετατρέψουν σε εμπορικό ένα Δικαστήριο που μόνο
τέτοιο δεν είναι, ούτε να υποστηρίξει αυτή την ύλη μπορεί, και με αντίστοιχα επιχειρούμενα νομοθετικά
πειράματα, που μόνο στα Ειρηνοδικεία τώρα τελευταία λαμβάνουν χώρα, πρέπει να καταστεί σαφές στο
κοινωνικό σύνολο ότι ζημιωμένος σε τελική ανάλυση θα βγει ο απλός πολίτης. Αυτός που τόση ανάγκη έχει την
απονομή

της

Δικαιοσύνης.

Η δημιουργία επιτελικού κράτους προϋποθέτει ανθρώπους με πείρα και γνώσεις που να μπορούν να
αντιληφθούν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Όχι γόνους, όχι χαρτογιακάδες, όχι ανθρώπους που δεν
έχουν εργαστεί σε επιχείρηση ούτε μια μέρα στη ζωή τους, όχι ανθρώπους που δεν έχουν περάσει ούτε απέξω
από ένα Δικαστήριο. Και, προφανώς, δεν ξεκινάει από τα Ειρηνοδικεία. Τα ανωτέρω, δυστυχώς, καταδεικνύουν
ότι δεν έχετε ανθρώπους με τέτοια χαρίσματα, παρά μόνο ανθρώπους με εμμονές. Και η εμμονή να
αλλοιώσουμε τον χαρακτήρα ενός Δικαστηρίου που ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη δεν είναι καλό
πράγμα. Για κανέναν μας. Γιατί δείχνει εμμονή στην καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων του απλού λαού μας,
τα οποία το Ειρηνοδικείο τόσα χρόνια τα προστάτευε και τα εμπέδωνε. Ωστόσο, τώρα, που θα βρίσκεται στην
δίνη συμφερόντων που αποτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ ούτε να εμπεδώσει ούτε να προστατεύσει ατομικά
δικαιώματα του απλού μέσου πολίτη που αδικείται θα προλαβαίνει και ούτε θα μπορεί.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επιφυλάξεις για αρμοδιότητα ειρηνοδικείων

Άρθρο 5 – Αίτηση πτώχευσης – Δικαιολογητικά
Αιτιολογική:
Ο νέος κώδικας προβλέπει δύο εναλλακτικές μορφές πτωχευτικής εκκαθάρισης, την εκκαθάριση των στοιχείων
της πτωχευτικής περιουσίας κατ΄ ιδίαν ή με διάθεση των στοιχείων σε λειτουργικά σύνολα (σε συνδυασμό ή χωρίς
την κατ΄ ιδίαν εκποίηση). Το αίτημα για την εκποίηση λειτουργικών συνόλων υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης
ή με πρόσθετη παρέμβαση κατά την εκδίκασή της και αποφασίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά την
κήρυξη της πτώχευσης. Ο νόμος θέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις υποστήριξης του αιτήματος εκποίησης
λειτουργικών συνόλων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ελάχιστο ποσοστό ενέγγυων πιστωτών για την αποφυγή
καταχρηστικών αιτήσεων που αποσκοπούν στην παρακώλυση της άσκησης των δικαιωμάτων των ενέγγυων
πιστωτών καθώς και τα στοιχεία βάσει των οποίων εξετάζεται η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.
Το άρθρο προσδιορίζει επίσης το περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι ο αιτών δεν υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικά δημοσίων υπηρεσιών αλλά
παρέχει στο δικαστήριο και στους διαδίκους πρόσβαση στην σχετική πληροφόρηση.
Σημαντική τροποποίηση αποτελεί η πρόβλεψη για την υπόδειξη συνδίκου με την υποβαλλόμενη αίτηση καθώς και
την έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και ότι δεν υφίσταται κώλυμα ως προς
τον διορισμό του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση της ανάληψης του έργου του από τον σύνδικο και
την αποφυγή της αποποίησης διορισμού από σύνδικο που συχνά παρατηρείται στην πράξη και δημιουργεί
εμπλοκή στην εξέλιξη της διαδικασίας αλλά και επιβάρυνση των δικαστηρίων που καλούνται να προβούν σε νέο
διορισμό.
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Άρθρο 5:
1.

Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο συμφέρον, καθώς
και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου
συμφέροντος, ή μετά από αίτηση του οφειλέτη. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του
οφειλέτη, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 30% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του
οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των
ενέγγυων, και εφόσον πρόκειται για επιχείρηση και δεν είναι πτώχευση μικρού αντικειμένου, μπορεί να
περιέχει αίτημα για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων (κλάδων) αυτής με τη διαδικασία των άρθρων 85 έπ.. Όταν υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης
χωρίς την υποβολή του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατόν να υποβάλει πρόσθετη
παρέμβαση πιστωτής ή πιστωτές του οφειλέτη με αίτημα για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής, εφόσον εκπροσωπείται
τουλάχιστον το 30% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη (εξαιρουμένων των απαιτήσεων
συνδεδεμένων μερών προς τον οφειλέτη κατά την έννοια του Παραρτήματος Α ν. 4308/2014), στους
οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ενέγγυων.

2.

Ο υπολογισμός του ποσοστού των αιτούντων πιστωτών για τις ανάγκες του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται από κάτοχο άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α` ή Β` Τάξεως του ν. 2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή, βασίζεται στις δημοσιευμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή/και των αιτούντων πιστωτών
και αποτυπώνεται σε βεβαίωση του συντάκτη ότι συντρέχει η προϋπόθεση του ποσοστού του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται στην αίτηση πτώχευσης με ποινή
απαράδεκτου του αιτήματος για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής. Κοινοπρακτούντες και ομολογιούχοι πιστωτές συμμετέχουν στον
σχηματισμό του ποσοστού του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και εκπροσωπούνται σύμφωνα με
τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας ή κατά περίπτωση του προγράμματος ομολογιακού δανείου.

3.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η επωνυμία, ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) καθώς και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή κατά
περίπτωση το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του.
Επίσης στην αίτηση που αφορά έμπορο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του Εμπορικού Μητρώου
του οφειλέτη. Αν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή δεν συμπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του
Κ.Πολ.Δ., η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.

Περαιτέρω η αίτηση πρέπει να αναφέρει τον προτεινόμενο σύνδικο με το όνομα, επώνυμο, και διεύθυνση
αυτού και η αίτηση να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον
διορισμό και από δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος. Δεν απαιτείται η αναφορά του
προτεινόμενου συνδίκου, εφόσον την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης και η αίτηση περιέχει δήλωση ότι δεν
κατέστη δυνατή η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να αποδεχθεί τον διορισμό.

5.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου

1

του άρθρου

Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για
την κήρυξη της πτώχευσης.
6.

Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του
καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες και βεβαίωση της
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. Στην βεβαίωση αυτή
πιστοποιείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές του αιτούντα ατομικές και από
συνυπευθυνότητα, καθώς και τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες αυτού. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή
νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί
ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων, κατάσταση
των πιστωτών του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από

315

351
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς τα παραπάνω δηλούμενα στοιχεία ευθύνη
σύμφωνα με το άρθρο 952 Κ.Πολ.Δ.. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που
στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου
τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οφειλέτη, εφόσον η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο. Εφόσον η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό
αντίγραφο. Ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία που ευρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα
ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα αρχεία αυτά για
κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον περιλαμβανομένης της και της συναίνεσης της άρσης του απορρήτου
των τραπεζικών καταθέσεων του ν.δ. 1059/1971, καθώς και του φορολογικού απορρήτου. Την ίδια
συναίνεση πρόσβασης σε κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον παρέχει ο οφειλέτης και ως προς
κατατεθέντα συνοδευτικά έγγραφα.
7.

Η αίτηση και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων δημοσιεύονται.

8.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις αιτήσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου που υποβάλλονται
από τον οφειλέτη, στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο
κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πεντακοσίων (500) ευρώ για την αντιμετώπιση των
πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το ποσό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο με άδεια του εισηγητή. Ο
αιτών ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής για το προκαταβληθέν ποσό. Σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο το ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα.

9.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αυξάνονται ή μειώνονται τα ποσά του γραμματίου κατάθεσης
της παραγράφου 8, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης στη διαδικασία και την
πληρέστερη κάλυψη του πραγματικού κόστους της διαδικασίας για το δικαστικό σύστημα.

Σχόλια:

1. Για2 τα φυσικά πρόσωπα προτείνω όπως η κατάθεση πτωχευτικού αιτήματος από πιστωτή να είναι εξοπλισμένη
3
πρώτα
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί εκτελεστού τίτλου ή να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
αναγνώρισης χρέους. Είναι πολύ σοβαρό κάτι τέτοιο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πολλαπλή επανάλειψη σχολίου

1. Για2 τα φυσικά πρόσωπα (και μόνο) προ της κατάθεσης αιτήματος πτωχεύσεως από πιστωτή/ές θα πρέπει να
μη3χωρεί αμφισβήτηση του χρέους. Συνεπώς, θα πρέπει να προηγείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου ή η ύπαρξη
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εναλλακτικά προτείνω να υφίσταται υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης χρέους
εκεί όπου δεν αμφισβητείται αυτό.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Όπως παραπάνω
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2. Σύμφωνα
2
με την κρατούσα νομική θεωρία για την νομική φύση του θεσμού του συνδίκου, δηλαδή τη θεωρία
3 λειτουργήματος, ο «σύνδικος είναι φορέας δημόσιου λειτουργήματος και δεν εκπροσωπεί κανέναν, παρά
του
μόνον, οργανικά, την πτώχευση, αφηρημένα και αόριστα, ασκώντας ιδίω ονόματι την εξουσία, που ο νόμος του
απονέμει. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι διατάξεις των δεύτερων εδαφίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 80
ΠτΚ, που κάνουν λόγο για άσκηση και λήξη «καθηκόντων» εκ μέρους του συνδίκου, για άσκηση, δηλαδή, και
λήξη υποχρεώσεων απέναντι στην πολιτεία. Μάλιστα, η διάταξη του β’ εδαφίου της §5 του άρθρου 80, πριν την
τροποποίησή του με διάταξη του ν. 4446/2016, έκανε σαφέστερα λόγο για «λειτούργημα» του συνδίκου. Αλλά
και οι διατάξεις των άρθρων 17επ. του π.δ. 133/2016, θεσπίζοντας ειδικό «πειθαρχικό δίκαιο», για τους εν γένει
διαχειριστές αφερεγγυότητας, ασπάζεται, προδήλως, την θεωρία του λειτουργήματος. Σαφέστερα, η διάταξη
της §7 του άρθρου 27 του ίδιου π.δ., που αναφέρεται στην ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τον
χαρακτηρίζει «δημόσιο υπάλληλο κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του ΠΚ». Σημαίνει μόνον ότι ο σύνδικος
ασκεί μια «κρατικώς συνδεδεμένη δραστηριότητα», που διεξάγεται με ευθύνη αυτού, που την ασκεί, με ευθύνη,
δηλαδή, του ίδιου, εν προκειμένω, του συνδίκου» (Ψυχομάνης Σπ., Πτωχευτικό Δίκαιο, Ζ΄ έκδοση).
Ως εκ τούτου, η νομική μορφή του λειτουργήματος του συνδίκου είναι σύνθετη. Το λειτούργημα του συνδίκου
στηρίζεται και επί των αρχών του ιδιωτικού και επί των αρχών του δημοσίου δικαίου. Αποτελεί ο σύνδικος
εκπρόσωπο ιδιωτικών συμφερόντων (ομάδας δανειστών, οφειλέτη κ.λπ.) αλλά συγχρόνως εξυπηρετεί τον
δημόσιας τάξης σκοπό της πτώχευσης δηλ. την προστασία της δημόσιας οικονομίας στην πτωχευτική
εκκαθάριση των περιουσιών. Έτσι, πολλές φορές η δράση του συνδίκου βαίνει ανεξάρτητα των συμφερόντων
οφειλέτη και δανειστών και εμφανίζεται ως υπηρεσία δημόσιου χαρακτήρα.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η ανάληψη του λειτουργήματος του συνδίκου επιβάλλεται να γίνεται από πρόσωπα
συνοδευόμενα όχι μόνον από επιστημονικά αλλά πρωτίστως από ηθικά εφόδια έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο
σκοπός της πτώχευσης και να μην παρουσιάζονται καταχρήσεις στη διεξαγωγή των πτωχεύσεων.
Στο άρθρο 5 εισάγεται καινοφανή πρόβλεψη ότι θα μπορεί να διορίζεται ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μιας
πτώχευσης (σύνδικος), πρόσωπο που θα επιλέγεται από τον επισπεύδοντα πιστωτή, και όχι πρόσωπο που θα
επιλέγεται ελεύθερα από το πτωχευτικό Δικαστήριο ( πλέγμα άρθρων 5, 64, 98, 99). Πρόκειται για αυτούσια,
αμφισβητούμενης συνταγματικότητας, μεταφορά αντίστοιχης ρύθμισης του Ν.4307/2014 για τις ειδικές
διαχειρίσεις για υπόδειξη του ειδικού διαχειριστή από τον επισπεύδοντα πιστωτή. Ως αιτιολογία της
προτεινόμενης ρύθμισης προβάλλεται απολύτως αβάσιμα η επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω της αποφυγής
του φαινομένου της αποποίησης των συνδίκων. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό, υπαρκτό μεν κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες, έχει εξ’ ολοκλήρου εξαλειφθεί από το Σεπτέμβριο του 2017 οπότε ενεργοποιήθηκε το
Μητρώο των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και ο θεσμός του επαγγέλματος του Δ/Α. Έκτοτε, λόγω των
αυστηρών προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β 1780/23.5.2017),
που ουσιαστικά απαγορεύει τις αποποιήσεις, το φαινόμενο εξαλείφθηκε ολοσχερώς.
Περαιτέρω, κατά τον προτεινόμενο τρόπο διορισμού, οι βασικοί πιστωτές (κατά κανόνα χρηματοπιστωτικοί
φορείς), ως συνήθως έχουσες το μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, θα μπορούν να
εκκινούν διαδικασία πτώχευσης κατά αυτού (εμπόρου ή και ιδιώτη), να υποδεικνύουν και να διορίζεται τελικά
ως σύνδικος διαχειριστής αφερεγγυότητας μόνο της δικής τους αποκλειστικά έγκρισης αλλά και δυνητικά του
απολύτου ελέγχου τους.
Το παραπάνω πλέγμα διατάξεων, ως τίθεται στον υπό διαβούλευση Κώδικα, μας βρίσκει απολύτως ενάντιους
για τους εξής λόγους:
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1) Καταστρατηγείται η νομική θέση του συνδίκου ως οιονεί δημόσιου λειτουργού
2) Παραβιάζει το Σύνταγμα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς η διαδικασία αφερεγγυότητας στην πράξη θα
ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, από τον επισπεύδοντα πιστωτή/ες (κατά κανόνα πιστωτικά ιδρύματα)
ο οποίος προφανώς θα ενεργεί πρώτα προς όφελος του θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα των
υπολοίπων πιστωτών (μεταξύ των οποίων είναι εργαζόμενοι, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) στη διαδικασία των αναγγελιών,
των επαληθεύσεων ή και της κατάταξης των πιστωτών.
3) Παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία ΕΕ 2019-1023- άρθρα 26 και 27)
4) Καταστρατηγεί τις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας στο πρόσωπο του συνδίκου, όπως
αυτές απορρέουν και επιβάλλονται από το πνεύμα του Πτωχευτικού Δικαίου, τον Κώδικα Δεοντολογίας των
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β 1780/23.5.2017) και της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 2019-1023 (άρθρα 26
και 27). Οι αρχές της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας προβλέπονται και σε σύγχρονους κώδικες
δεοντολογίας διαχειριστών αφερεγγυότητας, όπως στον Code of Ethics της Βρετανικής Ένωσης Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας.
5) Θέτει σε αμφιβολία την αρχή της διαφάνειας ως προς τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που διαχειρίζονται
τη διαδικασία, καθότι θα είναι θολό και δυσχερώς ελέγξιμο να διαπιστωθούν αφενός τα κριτήρια υπόδειξης του
συνδίκου από τους πιστωτές, αφετέρου δυσχεραίνεται η εφαρμογή της λογοδοσίας και ο έλεγχος του συνδίκουνομικού προσώπου από τον Εισηγητή των πτωχεύσεων και τους πιστωτές μειοψηφίας.
6) Σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις (άρθρο 147) για συμφωνία με τους πιστωτές για bonus επιτυχίας
υπονομεύεται για έναν ακόμη λόγο η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του συνδίκου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του. Τίθεται το εύλογο ερώτημα το πως θα εμποδίζεται ο απόλυτος έλεγχος του προτεινόμενου
συνδίκου από τους προτείναντες αυτόν πιστωτές όταν ήδη με αυτούς θα έχει προσυμφωνήσει και bonus
επιτυχίας.
7) Περιορίζει κατά τρόπο αντισυνταγματικό τη δικαστική εξουσία να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο του
συνδίκου
8) Αποτελεί παράδοξη παρέκκλιση από τις πρακτικές των Ευρωπαϊκών χωρών καθότι από την έρευνα μας δεν
κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε έστω και μια περίπτωση έννομης τάξης μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.,
στην οποία διαχειριστές αφερεγγυότητας να διορίζονται εταιρείες, και όχι φυσικά πρόσωπα, που μόνο αυτά
εξασφαλίζουν τα εχέγγυα της ουδετερότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του τρίτου προσώπου,
προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών.
9) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών από Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που είναι ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα,
εγγυάται:
a. Την τήρηση της νομιμότητας και την ασφαλή λειτουργία των αρχών της ελεύθερης οικονομίας χωρίς εμμονή
στον κυρωτικό χαρακτήρα της πτώχευσης, αφού ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας – φυσικό πρόσωπο –
αναλογίζεται τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαδικασίας (οδηγία ΕΕ/2019/1023).
b. Την ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών που έχουν την ίδια θέση.
c. Την αποτροπή των καταχρήσεων των διαδικασιών μέσω κακόπιστων ή μεροληπτικών χειρισμών.
Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, κρίνονται επιβεβλημένες:
1) Η πλήρης απάλειψη των σχετικών προβλέψεων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περί δυνατότητας ένταξης
στο Μητρώο Δ/Α νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής,
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2) Η πλήρης απάλειψη των προβλέψεων περί δεσμευτικής υπόδειξης του συνδίκου από τους πιστωτές. Ζητούμε
τη διατήρηση του υπάρχοντος πλαισίου, με το δικαστήριο να έχει πλήρη ελευθερία να επιλέξει το κατάλληλο
φυσικό πρόσωπο ως σύνδικο από το Μητρώο Δ/Α, με βάση την εμπειρία και το αναρτημένο βιογραφικό του.
3) Να θεσμοθετηθεί ασυμβίβαστο της ανάθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε διαχειριστή
αφερεγγυότητας σχετιζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έμμεσα ή άμεσα, με θεσμικό πιστωτή (πιστωτικά
ιδρύματα, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) κατά την τελευταία διετία από την ανάληψη των καθηκόντων του.
4) Να διατηρηθεί η διαχρονική πρόβλεψη του ισχύοντος άρθρου 154 ΠτΚ που προβλέπει την αφαίρεση της
αντιμισθίας του συνδίκου πριν τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης.
Εκτιμούμε ότι η διατήρηση των προβλέψεων για νομικά πρόσωπα ως Δ/Α και για δεσμευτική υπόδειξη του
προσώπου του από τους πιστωτές, θα έχει τις εξής συνέπειες:
1) Την άμεση καταρράκωση της αξιοπιστίας του θεσμού του Δ/Α και την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων,
καθότι θα γίνει αντιληπτό το αδιαφανές, μη αντικειμενικό και μεροληπτικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων
συνδίκων.
2) Θα διαταράξει την απαιτούμενη ισορροπία των πτωχευτικών διαδικασιών υπέρ των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και σε βάρος των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών, όπως το Δημόσιο, ΕΦΚΑ, εργαζόμενους,
προμηθευτές.
3) Η διοργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας από απρόσωπες εταιρίες θα καταρρακώσει το ίδιο το κύρος του
θεσμού της πτώχευσης, με συνέπεια τη μειωμένη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα του.
4) Αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση του δικαστικού σώματος, που θα καλείται να επιβεβαιώνει σχεδόν
άκριτα τις προτάσεις συγκεκριμένων πιστωτών.
5) Θα προκαλέσει τις παραιτήσεις μεγάλου αριθμού Δ/Α, που δεν θα επιθυμήσουν τη σχεδιαζόμενη
υπαλληλοποίηση τους και θα θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλια εκπροσώπων διαχειριστών αφερεγγυότητας που έχουν ενσωματωθεί εν μέρει

3. Παρ.
2 6
Η 3βεβαίωση από την ΔΟΥ πρέπει να παραληφθεί καθώς ο οφειλέτης παρέχει όλες τις εξουσιοδοτήσεις για να
αναζητθεί αυτεπάγγελτα. Τι λογική έχει για όλους τους πιστωτές να δηλώνει την οφειλή του χωρίς να
προσκομίζει έγγραφα και για την εφορία να πρέπει να προσκομίσει. Ηδη η ΕΓΔΙΧ «τραβάει» τα στοιχεία στον
εξωδικαστικό

αυτόματα.

Αναφορικά με την κατάσταση των πιστωτών. Ζητούμενο της όλης διαδικασίας είναι η ταχύτητα. Η κατάσταση
των πιστωτων θα πρέπει να παραδίδεται από τον οφειλέτη σε ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει την
επωνυμία του πιστωτη, το ποσό και το ΑΦΜ (τουλάχιστον). Αν κριθεί σκόπιμο και το email. Με την καταχώρηση
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας θα αρχίσει η ταχύτατη διαδικασία επικοινωνίας (όταν κυρηχθεί η
πτώχευση), με ηλεκτρονικά μέσα με τους πιστωτές. Ο Οφειλέτης θα έχει υποχρέωση για την σωστή
καταχώρηση των στοιχείων και σε αντίθετη περιπτωση (παράλειψη καταχώρησης ή λάθος στοιχεία) θα έχει
σχετικά δικαιώματα ο πιστωτής.

319

355
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο επί βεβαίωσης της ΔΟΥ

4. Είναι απαράδεκτο να επιβαρύνονται οι δανειστές,που προσπαθούν να εισπράξουν τα χρήματα τους και να
ψάχνουν να βρουν βεβαίωση από διαθέσιμο υποψήφιο σύνδικο πτώχευσης, προκειμένου να καταθέσουν την
αίτηση πτώχευσης. Ποιός υποψήφιος σύνδικος θα αποδεχθεί το διορισμό του εκ των προτέρων, προτού
κατατεθεί η αίτηση πτώχευσης, όταν δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο για την υπό πτώχευση εταιρεία; Στην ουσία
με αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται αδικαιολόγητα οι δανειστές να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αφού δεν
μπορούν να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης, χωρίς τη βεβαίωση αυτή. Το πρόβλημα της μη αποδοχής των
διορισμών από τους συνδίκους πτώχευσης είναι πράγματι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να
αντιμετωπισθεί με αυστηρές κυρώσεις σε βάρος όσων δεν αποδέχονται τον διορισμό τους. Αδικαιολόγητα
προτείνεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού να αναλάβουν το βάρος αυτό οι δανειστές, το οποίο μάλιστα δεν
ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης τους. Πρέπει αυτή η παράγραφος να αφαιρεθεί αυτούσια, γιατί θα δημιουργηθούν
προβλήματα συνταγματικότητας της.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η ανάγκη αποφυγής του προβλήματος της μη αποδοχής του συνδίκου δικιαολογεί το επιπλέον κόστος κατά την
αίτηση (που ούτως ή άλλως δεν αποφεύγεται στη συνέχεια)

5.

2
Προϋπόθεση
της υποβολής αίτησης πτώχευσης είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια ΔΟΥ.
3
Ωστόσο, στην πράξη οι προϊστάμενοι επικαλούμενοι τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που δίνει χρονικό
περιθώριο 60 ημερών στη διοίκηση να απαντήσει) καθυστερούν στη χορήγηση τέτοιας βεβαίωσης. Συνεπώς η
διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αμέσως προηγούμενη (άρθρο 5 παρ.5) που αναφέρει ότι ο οφειλέτης
υποχρεούται εντός το αργότερο 30 ημερών να υποβάλει αίτηση πτώχευσης εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο
προϋποθέσεις.
Συνεπώς πρέπει να προστεθεί εδάφιο που ρητά θα αναφέρει ότι «ο προϊστάμενος οικονομικής εφορίας είναι
υποχρεωμένος να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση εντός 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο οφειλέτης αντί της ανωτέρω βεβαίωσης θα
πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxis όπου αναγράφονται οι
οφειλές του»

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ απατελεί πάγια πρακτική και απαίτηση της ΑΑΔΕ
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6.

2
Στην
3 παράγραφο 5 : Αν το νομικό προσωπο δεν έχει διοίκηση, τότε δεν έχει κανένα νοημα η κλήτευση. Στο
ελληνικό δικαίο δεν κλητεύεται μία διεύθυνση, αλλά κλητεύεται ο νομιμος εκπροσωπος του νομικού προσώπου.
Αν δεν υπάρχει , κανονικά θα διοριζόταν προσωρινη διοίκηση κατα το άρθρο 69 ΑΚ. Εφόσον ο νομοθέτης θέλει
η πτώχευση να προχωρήσει χωρίς να ακουστεί η διοίκηση του νπ τότε η διάταξη θα έπρεπε να λέέι απλώς ότι
η διαδικασία προχωράει κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τι νόημα έχει να επιδώσεις μία αίτηση σε μία
πόρτα ; Ποια ανάγκη επιλύει η επίδοση σε νπ που δεν έχει διοίκηση ; ποιός θα συγκινηθεί ;
Επίσης τί σημαίνει η φράση «Τη σχετική διαδικασία μπορεί να εκκινήσουν και πιστωτές μέσω διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων προ της εκδικάσεως της αιτήσεως πτωχεύσεως» ; δλή; τί είναι αυτό ; ΠΧ Προσωρινη
ρύθμιση κατάστασης ; μεσεγγύηση ; προσωρινη επιδίκαση απάιτησης ;

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επίφυλάξεις περί κλήτευσης νομικών προσώπων χωρίς διοίκηση

1.

2
Πρεπει
να διατεθει ειδικο κονδυλι ειτε απο το ΤΑΧΔΙΚ ειτε απο άλλους πορους για κάλυψη-προκαταβολή μερους
3
της αμοιβης των συνδικων,αλλιώς όλο το σύστημα θα ναυαγησει καθώς σχεδον κανενας δεν θα αποδεχεται,
ηδη το προβλημα ειναι τεραστιο.Θα έπρεπε ηδη το κρατος να εχει μεριμνησει για την χρηματοδοτηση πρώτα
των διαδικασιων και οχι να βαζει το κάρο μπροστα από το άλογο….Αλλιως θα καταληξει οπως ηδη ειναι σαν τη
Νομικη Βοηθεια που οι πληρωμες γινονται σε 4ετια ….
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Υποδείξεις περί καρατικής χρηματοδότησης συνδίκων – υφίσταται σχετική δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής
απόφασης

1. Στην
2 παράγραφο 5 : Αν το νομικό προσωπο δεν έχει διοίκηση, τότε δεν έχει κανένα νοημα η κλήτευση. Στο
3
ελληνικό
δικαίο δεν κλητεύεται μία διεύθυνση, αλλά κλητεύεται ο νομιμος εκπροσωπος του νομικού προσώπου.
Αν δεν υπάρχει , κανονικά θα διοριζόταν προσωρινη διοίκηση κατα το άρθρο 69 ΑΚ. Εφόσον ο νομοθέτης θέλει
η πτώχευση να προχωρήσει χωρίς να ακουστεί η διοίκηση του νπ τότε η διάταξη θα έπρεπε να λέέι απλώς ότι
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η διαδικασία προχωράει κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τι νόημα έχει να επιδώσεις μία αίτηση σε μία
πόρτα ; Ποια ανάγκη επιλύει η επίδοση σε νπ που δεν έχει διοίκηση ; ποιός θα συγκινηθεί ;
Επίσης τί σημαίνει η φράση «Τη σχετική διαδικασία μπορεί να εκκινήσουν και πιστωτές μέσω διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων προ της εκδικάσεως της αιτήσεως πτωχεύσεως» ; δλή; τί είναι αυτό ; ΠΧ Προσωρινη
ρύθμιση κατάστασης ; μεσεγγύηση ; προσωρινη επιδίκαση απάιτησης ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει ήδη σχολιασθεί

1. Σύμφωνα
2
με το άρθρο 5 του ν. 3588/2007 η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση πιστωτή που έχει έννομο
3
συμφέρον.
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου επαναλαμβάνει ουσιαστικά την ίδια ρύθμιση « Η
πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο συμφέρον». Όμως κατά την
παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου «Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν
καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ……… κλπ. ……………». Το στοιχείο αυτό δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι λοιποί
πιστωτές. Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι οι λοιποί πιστωτές δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης,
ερμηνεία που οδηγεί στην θέσπιση αδικαιολόγητου προνομίου υπέρ ορισμένων πιστωτών. Μία άλλη ερμηνεία
είναι ότι στην περίπτωση των συγκεκριμένων πιστωτών της παρ.2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου εισάγει
τεκμήριο υπέρ των πιστωτών που κατονομάζονται στην διάταξη (τεκμήριο μαχητό σε κάθε περίπτωση) υπέρ
των πιστωτών που κατονομάζονται στην διάταξη, ενώ οι λοιποί πιστωτές, εάν υποβάλουν αίτηση πτώχευσης,
έχουν υποχρέωση να αποδείξουν την παύση πληρωμών. Και οι δεύτερη αυτή ερμηνεία δημιουργεί διάκριση
μεταξύ των πιστωτών του οφειλέτη, η οποία δεν δικαιολογείται.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το τεκμήριο εισάγεται για την υποβοήθηση της δικαστικής κρίσης (λόγω και της αξιοππιστίας των σχετικών
στοιχείων) αλλά δεν εισάγει διακριτική μεταχέιριση ορισμένων πιστωτών

1. Το2ΒΕΑ προτείνει για την επιτάχυνση της διαδικασίας η αίτηση πτώχευσης, να γίνεται online, και να εκδίδεται η
3
απόφαση
πτώχευσης στις «απλές περιπτώσεις», σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονο ορισμό
Διαχειριστή Αφερεγγυότητας. Την απόφαση, εκδίδει δικαστής (του ειδικού τμήματος πτωχευτικής διαδικασίας)
εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από το νόμο, εντός συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης μόνο κατ’ εξαίρεσιν και σε πολύ
συγκεκριμένες και περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις. Ως «Απλές περιπτώσεις», θα οριστούν εκείνες,
που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το κόστος της αίτησης πτώχευσης, θα πρέπει να μειωθεί δραστικά, ιδίως
με την μη υπαγωγή όλων των πτωχεύσεων στα Πολυμελή Δικαστήρια. Οι σύνδικοι, θα πρέπει να ορίζονται με
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και όχι με ορισμό από λίστα, με προσωπική απόφαση ενός Δικαστή.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλιο

1. Για2 κάθε απαίτηση που μπορεί να οδηγήσει σε πτωχευτικό γεγονός θα πρέπει προ του δικαιώματος άσκησης
3
αιτήματος
για κήρυξη σε πτώχευση, να υπάρχει είτε βεβαίωση πλήρους αναγνώρισης οφειλών από αυτόν
(νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που οδηγείται σε πτωχευτικό καθεστώς ή ο αιτών πιστωτής να είναι οπλισμένος
με αδιαμφισβήτητου νομικού κύρους σχετικό εκτελεστό τίτλο. Είναι αδιανόητο με μια απλή αίτηση κάποιου
πιστωτή να αναγνωρίζεται δικαίωμα σε πτώχευση σε βάρος τρίτου καθώς θα μπορούσε κάλλιστα η απαίτηση
να προέρχεται από μια σύμβαση που φέρει κρίσιμα στοιχεία ακυρότητας ή να φέρει πολλά ελαττώματα που κατ’
ουσίαν δύναται να την καταστήσουν ανεκκαθάριστη εάν τεθεί νωρίτερα σε δικαστική κρίση. Με έκπληξη
διαπιστώνω πως σε αυτό το άρθρο δεν σχολιάζεται κάτι τέτοιο ενώ σε άλλα ορισμένοι το αναφέρουν. Πιστεύω
είναι πολύ σημαντικό και η παρούσα αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα θα πρέπει να το συμπεριλάβει
ανάμεσα στις πρόνοιές της.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο που έχει απαντηθεί

Άρθρο 6 Απόρριψη της αίτησης
Αιτιολογική

(-)

Άρθρο
1.

Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές
προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης.

2.

Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά.
Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας
ατομικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμού συλλογικής
εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των
χρεών του.

3.

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 2, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από
αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση σε βάρος εκείνου
που υπέβαλε την αίτηση.

Σχόλια
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1.

2
Η3έννοια της δολιότητας είναι σχεδόν σύμφυτη πλέον στον νομικό κόσμο, αλλά και την κοινή γνώμη, με αυτήν
της υπερχρέωσης. Η εμπειρία των δανειοληπτών – οφειλετών με τον Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα
Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη), όσον αφορά το δόλο, αποδείχθηκε εξαιρετικά δυσάρεστη, αφού η αβεβαιότητα κι
έλλειψη στεγανών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη είχε ως αποτέλεσμα
να επιτραπεί η υπεισέλευση πλήθους ερμηνειών ως προς το τί συνιστά δόλο, ενδεχόμενο δόλο κ.ο.κ. και δη
υπέρ των πιστωτριών τραπεζών ενίοτε… Έτσι, στην πορεία των ετών, η νομολογία εδραίωνε ολοένα και πιο
αυστηρά και σήμερα καθ’ ομολογίαν ασφυκτικά κριτήρια για το τι συνιστά δόλο και τι όχι, και, μολονότι ο νόμος
επέβαλε την απόδειξη του δόλου στους πιστωτές, η πράξη αποδεικνύει ότι εάν ο οφειλέτης δεν αποδείξει τη μη
δολιότητά του, αποδεικτική διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη, η αίτησή του βαίνει απορριπτική άνευ άλλου τινός.
Η λογική επιβάλλει αυτά τα «παθήματα» να γίνονται «μαθήματα». Οι νομικές απροσδιοριστίες ως προς την
έννοια του δόλου του Ν. 3869/2010 είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν να μην εξετάζεται η έννοια του δόλου στην
αρχή της ισχύος του νόμου και ο ενδελεχής έλεγχός του τα τελευταία χρόνια – αν όχι η συλλήβδην απόρριψη
των οφειλετών λόγω ενός ερμηνευτικά αμφίβολου ενδεχόμενου δόλου. Έτσι, στρατηγικοί κακοπληρωτές
απαλλάχθηκαν και πραγματικά παθόντες δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν. Η ιστορία αυτή δεν θα πρέπει να
επαναληφθεί

επ’

ουδενί.

Θεωρούμε απαραίτητη, αυτή τη φορά, ο νομοθέτης να προσδιορίσει την έννοια του δόλιου οφειλέτη, με σειρά
κριτηρίων, αντί να αφήνεται σε ερμηνευτικές (δημιουργικές) ασάφειες, οι οποίες μόνον επιδεινώνονται με την
νέα έννοια της «καταχρηστικότητας» που τίθεται. Βεβαίως, λεκτέον ότι τα κριτήρια δεν θα μπορούσαν να είναι
κατ’ αποκλειστικότητα εισοδηματικά, αφού η αναδρομική εφαρμογή τους θα άφηναν εκτός νόμου πλειάδα
οφειλετών, δεν θα ήταν σύννομη και θα εκπαραθύρωνε την κοινωνική διάσταση του νόμου, την οποία
ευαγγελίζεται άλλωστε η κυβέρνηση. Τουναντίον, θα πρέπει να είναι κριτήρια ακριβώς κοινωνικά, σύγκαιρα κι
επίκαιρα, που θα επιτρέπουν στους οφειλέτες που, ληξιπρόθεσμοι μεν, επεδίωξαν να διατηρήσουν μία
αξιοπρεπή διαβίωση για αυτούς και την οικογένειά τους και που επεδίωξαν να προσφέρουν τα απαραίτητα και
αναγκαία

στα

τέκνα

τους

κατά

την

ανατροφή

τους.

Η επιλογή, τουτέστιν, δεν πρέπει να γίνει μεταξύ της πλήρους απροσδιοριστίας και ασάφειας και των
ασφυκτικών και απροσπέλαστων εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά θα πρέπει να προαχθεί μία νομοθετική έστω
ενδεικτική ερμηνεία του δόλου, ώστε να επιτευχθεί το πολυπόθητο κοινωνικό πρόσημο του νόμου και να
προωθηθεί η διατήρηση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και η δυνατότητά του
να προσφέρει τα στοιχειώδη σε αυτήν. Διότι, μέχρι σήμερα, ακόμη και αυτό υπό προϋποθέσεις θεωρείται
σήμερα δολιότητα και εμποδίζει τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλετών από τις οφειλές τους με τα ισχύοντα
νομοθετήματα. Προτείνουμε δηλαδή τη διασάφηση της καταχρηστικότητας και του δόλου, με κριτήρια όμως
επίκαιρα, εύλογα, κοινωνικά, ουσιαστικά, ρεαλιστικά και όχι τεχνοκρατικά.
Σχόλιο περι της έννοιας της δολιότητας
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Άρθρο 7- Περιεχόμενο της απόφασης
Αιτιολογική
Εκτός της απόφασης περί εκποίησης συνόλων ενεργητικού, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα, και πιθανολογείται
από το δικαστήριο ότι θα συμβάλει στην βελτιωμένη ανάκτηση των πιστωτών, η απόφαση περιλαμβάνει τον
διορισμό εισηγητή και συνδίκου και την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Το δικαστήριο ορίζει επίσης την
ημερομηνία παύσης πληρωμών, για την οποία εισάγεται μαχητό τεκμήριο ότι προηγείται 30 ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πτώχευσης ή σε περίπτωση που αιτών είναι ο οφειλέτης και επικαλείται
επαπειλούμενη παύση πληρωμών, η ημέρα υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Διατηρείται όμως ο περιορισμός
που υφίσταται στην τρέχουσα νομοθεσία ότι η απώτατη ημερομηνία παύσης πληρωμών απέχει δύο έτη από την
ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.
Άρθρο 7
1.

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο
99, με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή, δικαστή και
σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Με την ίδια απόφαση το
πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων ή περί της
εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων
(κλάδων) αυτής, εφόσον έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και πιθανολογείται από το
δικαστήριο ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ανάκτηση των πιστωτών.
2.

Επί πτώχευσης που κηρύσσεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον δεν ασκηθεί παρέμβαση, η
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία Στην απόφαση προσδιορίζεται
και η ημέρα παύσης των πληρωμών η οποία τεκμαίρεται ότι είναι η τριακοστή ημερολογιακή ημέρα που
προηγείται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης ή, σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης κατά το
άρθρο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. παράγραφος 2, η
ημέρα υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση όμως που πιθανολογείται από τα διαθέσιμα
στοιχεία ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του
υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο σε προγενέστερη ημερομηνία, το δικαστήριο ορίζει την
προγενέστερη αυτή ημερομηνία ως ημέρα παύσης πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν της
διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του
έτους πριν το θάνατο.

3.

Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της με απόφαση του
πτωχευτικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο που δικάζει ανακοπή, έφεση ή αναίρεση κατά της απόφασης
μπορεί να αναστείλει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχού από τον σύνδικο.

Σχόλια:
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2. Η 2τελευταία παράγραφος του άρθρου 7, επιβεβαιώνει τους φόβους ότι επιχειρείται να νομοθετηθεί, υπό το
4
πρόσχημα
της επιτάχυνσης διαδικασιών, η αποψίλωση αρμοδιοτήτων της δικαστικής εξουσίας. Γιατί δεν
επιτρέπεται αναστολή της απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου; Κατ’ ουσίαν, νομοθετείται η αποστέρηση
της

εννόμου

προστασίας!

Πρέπει, συνεπώς, η παράγραφος αυτή να αλλάξει και να προβλέπονται προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων
και εκδικάσεως αυτών. Και μέχρι τελεσιδικίας, να αναστέλλεται κάθε εκποίηση, ρευστοποίηση κλπ της
πτωχευτικής περιουσίας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ένσταση περί μη αναστολής εκτελεστότητας απόφασης πτώχευσης – δεν γίνεται αποδεκτή

Άρθρο 9- Αίτηση ανάκλησης
Αιτιολογική Άρθρο 9:
1.

Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη από το
δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές που μετείχαν
στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από το φάκελο. Η
ικανοποίηση και η συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, με βεβαιωμένη τη γνησιότητα
της υπογραφής τους από δημόσια αρχή. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί
και με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή με πρόταση του εισηγητή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 758 Κ.Πολ.Δ. Για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης ανάκλησης πρέπει να
προσκομίζεται στο πτωχευτικό δικαστήριο έκθεση του εισηγητή.

2.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτωση της πτώχευσης κατά το άρθρο 100. Η απόφαση για
την ανάκληση, μετά από αίτηση του οφειλέτη κατά την παράγραφο 1 εδάφιο α’, έχει αναδρομική ισχύ και
από τη δημοσίευση της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε ποτέ. Η ανάκληση κατά την παράγραφο
1 εδάφιο γ` δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν το ορίσει ειδικά το πτωχευτικό δικαστήριο.

3.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται οι πράξεις που έγκυρα ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια
της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης.

4.

Η περί ανακλήσεως απόφαση δημοσιεύεται. Ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή ασκούνται εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 758 επ. Κ.Πολ.Δ..

Σχόλια:
1. Προβλέπεται
2
η καταχώριση της απόφασης πτώχευσης στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο κλπ.Nα
5
προβλέπεται
ρητά ότι η απόφαση καταχωρείται ΑΤΕΛΩΣ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν δικαιώματος ανάλογα
της αξίας του ακινήτου το προκαταβληθέν ποσό των 500€ κατά το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης προφανώς
δεν επαρκεί. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίζεται ότι η σχετική καταχώριση γίνεται ατελώς.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρόταση που έχει γίνει δεκτή

2. Το2 άρθρο 9 ίσως δεν θα χρειαζόταν να διατυπωθεί τοιουτοτρόπως, εάν διευκρινίζονταν ότι, πριν την έναρξη
5
πτωχευτικών
διαδικασιών είτε από τον οφειλέτη είτε από τον δανειστή, είναι υποχρεωτική η διαδικασία της
διαμεσολάβησης.
Άρα, χρειάζεται να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στο ν/σ, οπότε τα εκτιθέμενα στο υπό διαβούλευσιν ν/σ θα
καταστούν περιττά, στην πράξη. (Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαλειφθούν οπωσδήποτε).
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρόταση υπέρ εισαγωγής διαδικασίας διαμεσολάβησης που δεν έχει δοκιμασθεί με επιτυχία σε άλλα κράτη και
για το λόγο αυτό δεν έχει επιλεγεί

1. Η 2παράγραφος 1 του άρθρου 9 παραπέμπει σε μία μόνο περίπτωση στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής
5
Δικονομίας
και είναι απαραίτητη η έκθεση του εισηγητή, ενώ κατά την παρ. 2 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί
μέχρι την περάτωση της πτώχευσης και κατά την παρ. 3 σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται
οι πράξεις που έγκυρα ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης. Το άρθρο όμως
758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όμως προβλέπει στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1, όπως
προστέθηκαν με το άρθρο 29 του Ν.4491/2017 ότι «Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου
επιτρέπεται, επίσης, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε
κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης
ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την επιφύλαξη των όρων και
περιορισμών που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της
προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Στην
περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την
ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.».
Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η έκθεση του εισηγητή δεν είναι δυνατόν να ε=αποτελεί προϋπόθεση ενώ
η ρύθμιση της παρ. 3 του σχεδίου νόμου οδηγεί μετά την ανάκληση σε παραβίαση του άρθρου 17 του
Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για την προστασία της περιουσίας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο περί εφαρμογής της ΕΣΔΑ με το οποίο δεν συμφωνουμε

Άρθρο 10 Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
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Αιτιολογική
Το άρθρο 10 ρυθμίζει τα περί δημοσιότητας των αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την πτώχευση και
προβλέπει ότι κάθε σχετική δημοσίευση ή καταχώρηση γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και για
τις επιχειρήσεις επιπροσθέτως στο ΓΕΜΗ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα των
σχετικών ενεργειών με την καταχώρησή τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων αλλά και ενημέρωση των
συναλλασσόμενων μέσω του ΓΕΜΗ. Ειδικότερα θέματα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας ρυθμίζονται
στο άρθρο 163 του κώδικα. Σημειώνεται επίσης ότι και στο σημείο αυτό ο κώδικας υλοποιεί την υποχρέωση που
θεσπίζει η Οδηγία για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα για την παροχή της δυνατότητας χρήσης εξ
αποστάσεων μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο για την ενημέρωσή των τρίτων όσο και για την εξέλιξη των
σχετικών διαδικασιών και την διεκπεραίωση των διαδικαστικών σταδίων της πτώχευσης.

Άρθρο
1.

Περιλήψεις των αιτήσεων πτώχευσης, των αποφάσεων που κηρύσσουν ή ανακαλούν την πτώχευση ή
παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον
παρόντα κώδικα, δημοσιεύονται με την επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζεται ότι οι δημοσιεύσεις αυτές
λαμβάνουν χώρα αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο δικαστήριο.

2.

Όπου στον παρόντα κώδικα προβλέπεται δημοσίευση ή καταχώρηση, εκτός αν άλλως ρητά προβλέπεται
στην οικεία διάταξη, εννοείται δημοσίευση ή καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του
άρθρου 163, και, αν συντρέχει περίπτωση, και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όπου στον παρόντα κώδικα
γίνεται αναφορά σε προθεσμία που εξαρτάται από τη δημοσίευση εννοείται η ημερομηνία δημοσίευσης
στο Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.

Σχόλια
1. Το ΒΕΑ προτείνει με την κήρυξη μιας επιχείρησης σε καθεστώς Πτώχευσης και την ανάληψη του έργου του
Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, να δημιουργείται ειδικό αρχείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με όλους τους
εμπλεκόμενους στην διαδικασία της Εκκαθάρισης. Το αρχείο της πτώχευσης, βασίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ και στο
Taxisnet χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία των εν λόγω βάσεων (ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες με βάση τις οποίες η επικοινωνία του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με τους
Πιστωτές, τους Οφειλέτες και Τρίτους πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Αναλόγως ηλεκτρονικά να γίνεται και η
επικοινωνία των Πιστωτών, Οφειλετών και Τρίτων με τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
προβλέπεται

Άρθρο 11 - Καταχωρήσεις Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων
Αιτιολογική –
[…]
Άρθρο 11:
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2.

3.

4.

Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, με επιμέλεια του συνδίκου ή του ενυπόθηκου δανειστή,
καταχωρείται στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί εμπράγματα
δικαιώματα του οφειλέτη επί ακινήτων.
Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσμευσης των ακινήτων αυτών από τον σύνδικο ή τον ενυπόθηκο
δανειστή, μετά από αίτηση του συνδίκου συνοδευόμενη από την εκποιητική δικαιοπραξία ή την
σύμφωνη γνώμη του ενυπόθηκου δανειστή, κατά περίπτωση, το υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό
γραφείο προβαίνει τη διαγραφή της καταχώρησης αυτής.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και σε μητρώα πλοίων ή
αεροσκαφών, επί των οποίων ο οφειλέτης έχει εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και σε δημόσια βιβλία
στα οποία καταχωρούνται κατά το νόμο άλλα περιουσιακά στοιχεία.Σχόλια:

5. Προβλέπεται η καταχώριση της απόφασης πτώχευσης στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο κλπ.Nα
προβλέπεται ρητά ότι η απόφαση καταχωρείται ΑΤΕΛΩΣ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν δικαιώματος ανάλογα
της αξίας του ακινήτου το προκαταβληθέν ποσό των 500€ κατά το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης προφανώς
δεν επαρκεί. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίζεται ότι η σχετική καταχώριση γίνεται ατελώς.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει υιοθετηθεί

Άρθρο 12- Προληπτικά μέτρα
Αιτιολογική –
Το άρθρο 12 ρυθμίζει τα προληπτικά μέρα που διατάζει το δικαστήριο για την διασφάλιση της πτωχευτικής
εκκαθάρισης. Σημειώνεται ιδίως ότι τα προληπτικά μέτρα δεν καταλαμβάνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των
ενέγγυων πιστωτών, εκτός εάν ζητείται η εκκαθάριση λειτουργικών συνόλων και το υπέγγυο στοιχείο αποτελεί
μέρος λειτουργικού συνόλου ή κλάδου. Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό τόσο η επιτάχυνσης της ρευστοποίησης
όσο και η αποτροπή της καταχρηστικής επίκλησης της προστασίας της πτωχευτικής διαδικασίας. Ορίζεται
περαιτέρω ότι η παροχή προληπτικής προστασίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε προστασίας από τον ν.
3869/2010 και τον ν. 4605/2019 όσο και την κατάργηση κάθε σχετικής εκκρεμούς διαδικασίας.
Άρθρο 12:
1.

Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το
άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.),
μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο
για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της
αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για
κήρυξη της πτώχευσης. Η αίτηση συζητείται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη, αλλά ο πρόεδρος μπορεί να
ζητήσει την κλήτευσή του. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση
περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον οφειλέτη να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των
πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο. Η απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα της δεύτερης παραγράφου
του άρθρου 10.

2.

Η αναστολή της παραγράφου 1 δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη
επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση με μόνη εξαίρεση
περίπτωση που αίτηση πτώχευσης περιλαμβάνει με τρόπο παραδεκτό αίτημα εκποίησης του συνόλου
του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων ή κλάδων, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 5, και εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων έχει παραχωρηθεί
ασφάλεια αποτελούν μέρος λειτουργικού συνόλου ή κλάδου.
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3.

Τα προληπτικά μέτρα της παραγράφου 1 δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α` 263) ή από ρήτρα
εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα
εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε
συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του
εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς
ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και
απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως
προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

4.

Η παροχή των προληπτικών μέτρων της παραγράφου 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε
υφιστάμενου μέτρου προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ιδίως βάσει των διατάξεων
του ν. 3869/2010 και του ν. 4605/2019 καθώς και την κατάργηση κάθε σχετικής εκκρεμούς διαδικασίας.

5.

Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.

Σχόλια:
6. H παράγραφος 4 του άρθρου 12, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, μπορεί να ερμηνευθεί καταχρηστικώς. Δηλ.
μπορεί να εκληφθεί ότι ΚΑΘΕ διαδικασία εν εξελίξει καταργείται και όλες οι περιπτώσεις αθετήσεων
πληρωμών οφειλών υπάγονται στον νόμο που θα προκύψει από την επεξεργασία του παρόντος ν/σ.
Προτείνεται να αλλάξει η διατύπωση, ως εξής:
Η παροχή των προληπτικών μέτρων της παρ. 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε υφιστάμενου μέτρου
προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, βάσει των διατάξεων του ν. 3869/2010 και των
τροποποιήσεων αυτού και του ν. 4605/2019. Εκκρεμείς δίκες για θέματα οφειλών ή χρηματικών απαιτήσεων
προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεν επηρεάζονται και
συνεχίζονται κανονικά.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σημειώνεται και εξετάσαμε την διατύπωση για το λόγο που εξηγεί ο σχολιαστής – την θεωρούμε επαρκή

1. 1. Απαραίτητη η κλήτευση του οφειλέτη στη δίκη για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή
καταχρηστικών

ενεργειών

των

πιστωτών

ή

του

οφειλέτη

σε

βάρος

καλόπιστων

τρίτων.

2. Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 5 παρ. 1 η αίτηση πτώχευσης δεν είναι απαραίτητο να περιέχει αίτημα
εκποίησης συνόλου ή μέρους του ενεργητικού της επιχείρησης θα πρέπει για την αποφυγή καταχρηστικών και
επιβλαβών για την πτώχευση ενεργειών από πιστωτές να παραμείνει ως έχει η σχετική διάταξη του ισχύοντος
ΠτΚ για τους ενέγγυους πιστωτές.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Αναφέρεται ήδη η δυνατότητα κλήτευσης του οφειλέτη από το δικαστήριο
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1.
Είναι προφανές ότι η παρ. 2 του συγκεκριμένου άρθρου, βρίσκει αναλογική εφαρμογή στους οφειλέτες που
τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα – νοικοκυριά, ώστε μόνον εφ’ όσον στην αίτηση πτώχευσης προτείνεται η
εκποίηση της κύριας κατοικίας είναι νοητή η εξασφάλιση της περιουσίας του οφειλέτη μέσω των ασφαλιστικών
μέτρων. Αντιστρόφως δε, εάν ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο επιδιώξει στην αίτηση πτώχευσής του να διασώσει
την κύρια κατοικία του, αυτή ουσιαστικά δεν δύναται επ’ ουδενί να προστατευτεί από τους ενέγγυους πιστωτές.
Στο οποίο ενδεχόμενο όμως, είναι προφανές ότι ο οφειλέτης δεν έχει πλέον τίποτε και κανέναν να προστατεύσει.
Τα ασφαλιστικά μέτρα διασφαλίζουν την ακίνητη περιουσία όχι για τον οφειλέτη, αλλά για την πιο εύρυθμη
λειτουργία της πτώχευσης· ασκείται δηλαδή προς τη διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, όχι του ίδιου
του

οφειλέτη.

Μα, εφ’ όσον γίνονται δεκτά τα ανωτέρω, η επιβάρυνση του οφειλέτη με τα έξοδα των ασφαλιστικών μέτρων
κανένα νόημα δεν αποκτά, αφού δεν εξασφαλίζει τον ίδιο με κανέναν τρόπο, μιας και η ρευστοποίηση της
περιουσίας του ούτως ή άλλως θα επέλθει. Παράλληλα, όμως, οι διεκδικητικές πράξεις εκτελέσεως από τους
πιστωτές μεσούσης της περιόδου από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης έως την κήρυξη αυτής, το μόνον
αποτέλεσμα που θα είχαν είναι η διατάραξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Από αυτήν την άποψη και μόνον, η
αναστολή των καταδιωκτικών πράξεων των πιστωτών, θα έπρεπε να χορηγείται αυτοδίκαια από το Δικαστήριο,
κι όχι κατόπιν πρωτοβουλίας του οφειλέτη, διότι, ακριβώς, ο ίδιος ο οφειλέτης λίγα έως καθόλου οφέλη
απολαμβάνει, αφού δεν διώκει να προστατεύσει κάποιο ακίνητό του ή έστω δεν του δίδεται η δυνατότητα να
πράξει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η φιλοσοφία του νόμου είναι η πλήρης απαλλαγή του οφειλέτη, μέσω όμως της
πλήρους ρευστοποίησης της περιουσίας του, τουτέστιν δεν έχει τίποτε να διασώσει. Εύλογη η απορία,
επομένως, για ποιο λόγο να χρεωθεί ο ίδιος ακριβώς για να διασφαλίσει την περιουσία του από τους πιστωτές
του,

χάριν

άλλων

μόνον

πιστωτών;.

Η πρόβλεψη για τη λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων στην πτωχευτική διαδικασία αποδεικνύεται
ομολογουμένως άστοχη, αφού εξυπηρετεί μόνον τις ανάγκες της πτωχευτικής διαδικασίας κι όχι τον ίδιο τον
οφειλέτη. Για αυτό, όμως, είναι σκοπιμότερο η ίδια η πτωχευτική διαδικασία να διασφαλίζεται στην πορεία της
από τις διωκτικές τάσεις των πιστωτών αυτοδικαίως κι όχι με την πρωτοβουλία του οφειλέτη, κάτι που γίνεται
πολύ περισσότερο αισθητό αν λάβει υπόψη κανείς τον ιδιώτη – φυσικό πρόσωπο. Νόημα θα είχε αυτή η
πρόβλεψη των ασφαλιστικών μόνον εάν ήταν εφικτό για την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο να εξασφαλίσει,
διά της αιτήσεώς του, ένα μέρος έστω της ακίνητης περιουσίας του, οπότε η διασφάλιση από τα διωκτικά μέτρα
θα είχε νόημα και θα συνέφερε ουσιωδώς τον οφειλέτη. Επομένως, ένα εκ των δύο είναι σκόπιμο να συμβεί:
είτε η αυτοδίκαιη διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας από το ίδιο το δικαστήριο με αυτοδίκαιη αναστολή
των καταδιωκτικών μέτρων είτε η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου, ώστε να καταλαμβάνουν τα
ασφαλιστικά μέτρα και τους ενέγγυους πιστωτές, για να έχει νόημα η αίτηση ασφαλιστικών για τον οφειλέτη. Σε
κάθε περίπτωση, όπως έχει στην παρούσα φάση το νομοσχέδιο, στερείται λογικής.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ακατανόητο

Άρθρο 13- Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Αιτιολογική –
Άρθρο
1.

Αρμόδιος για τη σφράγιση είναι ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος υποχρεούται να εκτελέσει τη
σφράγιση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

2.

Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την
κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περαιωθεί μέσα σε μία (1) ημέρα.

3.

Ο σύνδικος θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα παράθυρα του καταστήματος του οφειλέτη και των
λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρίσκονται εκτός κλειστού χώρου, ώστε να μην
είναι δυνατή η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, χωρίς την καταστροφή των σφραγίδων.

4.

Δεν μπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του ή τα κινητά που κατά το άρθρο
953 παράγραφος 3 του Κ.Πολ.Δ. είναι ακατάσχετα. Επίσης, εξαιρούνται από τη σφράγιση και
παραδίδονται αμέσως στον σύνδικο τα πράγματα που εξαιρέθηκαν από τη σφράγιση κατά το άρθρο

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.7, καθώς και τα εμπορικά
βιβλία του οφειλέτη και τα βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο
ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν συντηρητικά μέτρα. Τα εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον σύνδικο
και βεβαιώνεται με συνοπτική έκθεση η κατάσταση τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται ακριβώς στην
έκθεση.
5.

Ο σύνδικος θέτει προθεσμία 6 μηνών στον οφειλέτη για την απόδοση της κατοχής της κατοικίας του.

6.

Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον σύνδικο έκθεση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των χώρων
όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα και οι διαθήκες που ανευρέθηκαν, τα εξαιρεθέντα από
τη σφράγιση πράγματα και καταχωρείται κάθε ισχυρισμός ή αντίρρηση των προσώπων που
παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί να έχει σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην
αντίληψη του συνδίκου. Η έκθεση δημοσιεύεται.

7.

Η σφράγιση δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την
απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι
ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του
άρθρου 956 παράγραφος 4 του Κ.Πολ.Δ.

1.

6.

Θα πρέπει να τεθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την απόδοση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικογενειακή
στέγη. Θα πρέπει να προβλέπεται ο τρόπος έναρξης της προθεσμίας προς απόδοση.
Το σχέδιο επαναλαμβάνει υφιστάμενη πρόβλεψη για την αποδοση κατοικίας

Άρθρο 15- Τα δικαστικά έξοδα
Αιτιολογική –
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Άρθρο 15
Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.
Σχόλια

1. «Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι υπόχρεοι σε
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο
που τηρούν στην έδρα τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς
δικαιούχους τους.»
Όσον αφορά την εγκατάσταση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να μπει στο αρ. 1 ως ορισμός το τι ακριβώς σημαίνει
για την εφαρμογή αυτού του Νόμου. Π.χ. η εγκατάσταση θεωρείται η μόνιμη όπως στο αρ. 6 του Ν. 4172/2013;
Επίσης θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί ότι η υποχρέωση υφίσταται εφόσον οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες
έχουν έδρα ή εγκατάσταση και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σωρευτικά και ότι
αν λείπει μια εκ των δύο προϋποθέσεων τότε δεν υφίσταται υποχρέωση. Έστω ότι νοείται η εγκατάσταση όπως
ορίζεται στο αρ. 6 του Ν. 4172/2013 υπάρχουν περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα και οντότητες δεν αποκτούν
μόνιμη εγκατάσταση αλλά αποκτούν εισόδημα και εξ ου υποβάλλουν Δ.Φ.Ε.
Επίσης χρήσιμο θα ήταν να αποσαφηνιστεί το «να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους».
Σε περίπτωση υποκαταστήματος αλλοδαπής εντός ή εκτός Ε.Ε. ως έδρα λαμβάνεται του υποκαταστήματος ή
του κεντρικού;
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Εκτός σκοπού του παρόντος νομοθετήματος

2. Ασαφής διάταξη. Οι αγωγές που μπορεί να ασκήσει ο σύνδικος για το συμφέρον των πιστωτών και τη διαφύλαξη
της πτωχευτικής περιουσίας θα επιβαρύνουν την πτώχευση ανεξαρτήτως έκβασης της δίκης; Θα πρέπει να
απαλειφθεί και να ισχύει ο γενικός κανόνας του ΚΠολΔ για την επιβολή των δικαστικών εξόδων. Να υπάρξει
πρόβλεψη για την απαλλαγή από το τέλος δικαστικού ενσήμου των αγωγών που ασκεί ο σύνδικος τουλάχιστον
κατά το αναγνωριστικό σκέλος τους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Τα έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του πτωχού ή του συνδίκου στις πτωχευτικές δίκες είναι αυτά που
βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία. Ως προς το δεύτερο σκέλος δεν βρίσκεται στην αρμοδιότητα της
συντακτικής ομάδας.
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3. Ασαφής διάταξη. Οι αγωγές που μπορεί να ασκήσει ο σύνδικος για το συμφέρον των πιστωτών και τη διαφύλαξη
της πτωχευτικής περιουσίας θα επιβαρύνουν την πτώχευση ανεξαρτήτως έκβασης της δίκης; Θα πρέπει να
απαλειφθεί και να ισχύει ο γενικός κανόνας του ΚΠολΔ για την επιβολή των δικαστικών εξόδων. Να υπάρξει
πρόβλεψη για την απαλλαγή από το τέλος δικαστικού ενσήμου των αγωγών που ασκεί ο σύνδικος τουλάχιστον
κατά το αναγνωριστικό σκέλος τους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
‘Όπως παραπάνω

Άρθρο 17- Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη
Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει το άρθρο 15 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με μία όμως σημαντική
προσθήκη. Ο οφειλέτης, φυσικό πρόσωπο, δεν χάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του, μια ρύθμιση που
συνάδει με το γενικότερο πνεύμα του παρόντος κώδικα, για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη, με
σκοπό την γρήγορη επιστροφή του στην παραγωγική διαδικασία και την δημιουργία μεταπτωχευτικής περιουσίας,
ώστε να απαλλαγεί από τα χρέη του.
Άρθρο 17:
Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των δικαιωμάτων του
προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων. Εκτός αν άλλως προβλέπεται, η πτώχευση δεν
είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Σχόλια:
4. Ο οφειλέτης
2
δεν πρέπει να περιορίζεται στο δικαίωμα της εργασίας ούτε να εμποδίζεται στην είσπραξη αμοιβής
του7 ώστε να μπορεί να πληρώνει και τους πιστωτές.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Συμφωνεί με την πρόβλεψη του σχεδίου

Άρθρο 18- Πτωχευτική περιουσία
Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει το άρθρο 16 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με μερικές σημαντικές, όμως,
αλλαγές. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 εισάγεται η καινοτομία να ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του
ετήσιου εισοδήματος του πτωχού που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ.5. Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης της πτωχευτικής
διαδικασίας, από πρόσωπα που ενώ δεν έχουν αξιοσημείωτη κινητή ή ακίνητη περιουσία, αντίθετα έχουν μεγάλα
εισοδήματα, με αποτέλεσμα ενώ είναι πτωχοί και χωρίς επαρκή περιουσία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους,
αυτοί να ζουν πλουσιοπάροχα. Αντίθετα η ρύθμιση αυτή δίνει κίνητρο στον πτωχό να εργάζεται και να

334

370
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

δημιουργήσει μεταπτωχευτική περιουσία, που θα οδηγήσει γρηγορότερα στην πτωχευτική απαλλαγή του. Στην
παράγραφο 3, προβλέπεται εξαίρεση από τον κανόνα της παραγράφου 2, και εξαιρούνται τα ετήσια εισοδήματα
του πτωχού από την πτωχευτική περιουσία, όταν η πτωχευτική περιουσία περιέχει περιουσία του πτωχού που
υπερβαίνει το 10% των χρεών του και είναι αξίας άνω των 100.000 ευρώ, πρέπει δε να μην έχει αποκτηθεί στη
διάρκεια των 12 μηνών προ της υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση που οι τρείς αυτές
προϋποθέσεις συντρέχουν αθροιστικά, κρίνεται ότι το να συμπεριληφθούν και τα ετήσια εισοδήματα του πτωχού
στην πτωχευτική περιουσία είναι εξαιρετικά επαχθές γι’ αυτόν. Σε περίπτωση, δε, που τα εισοδήματα του πτωχού
μεταβληθούν, είτε προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο, προβλέπεται στην παράγραφο 4 δυνατότητα αλλαγής
του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, με απόφαση του εισηγητή, ο οποίος μπορεί να κρίνει ως ουσιώδη μεταβολή
και αυτή που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 35% (που τίθεται ως τεκμήριο). Επίσης με την παράγραφο 6, κατόπιν
του πέρατος της ισχύος του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010) ανήκει πλέον στην πτωχευτική περιουσία και η πρώτη
κατοικία του οφειλέτη. Τέλος στην παράγραφο 10 ρυθμίζεται πλέον ρητά η τύχη των μελλοντικών απαιτήσεων του
οφειλέτη, σε περίπτωση εκχώρησης αυτών προ της πτωχεύσεως.

Άρθρο 18:
1.

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την
κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του πτωχού,
ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετησίου εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες
δαπάνες διαβίωσης. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των
απαιτήσεων κατά το άρθρο 81, ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή με κοινοποίηση στον οφειλέτη σχέδιο
περιοδικών πληρωμών για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις
του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.
Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του, αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του
σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την
ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

3.

Σε περίπτωση που μετά από αίτηση του πτωχού το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική
περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του πτωχού ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που
υπερβαίνουν σε αξία το [10]% των συνολικών του υποχρεώσεων, εφόσον η ελάχιστη αξία τους δεν
υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, εκτός από αυτά που έχουν αποκτηθεί στην διάρκεια
των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης, τα ετήσια εισοδήματά του
εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως ύψους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η
παράγραφος 2 του άρθρου 103 ενώ προσφυγή πιστωτή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί και με
παρέμβαση στην δίκη της παρούσας παραγράφου.

4.

Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του εισοδήματος του οφειλέτη τότε με αίτησή δική του ή του συνδίκου
ο εισηγητής με διάταξή του δύναται να μεταβάλει τους όρους του σχεδίου περιοδικών πληρωμών για να
ληφθούν υπόψη οι ουσιώδεις μεταβολές του εισοδήματος. Τεκμαίρεται ουσιώδης η μεταβολή που
υπερβαίνει το ποσοστό 35%.

5.

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2 ν. 4389/2016.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., μπορεί να ορίζεται άλλη
μέθοδος προσδιορισμού των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη. Με παρόμοια απόφαση ορίζεται
η μέθοδος προσδιορισμού όταν ο πτωχός υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 3, η σχετική
διαδικασία καθώς και κάθε σχετικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια.

6.

Δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο ή άλλες διατάξεις ακατάσχετα
ή εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις νόμων περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Στην πτωχευτική περιουσία
περιλαμβάνεται κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας του οφειλέτη το οποίο έτυχε τυχόν προστασίας με απόφαση
δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3869/2010.
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7.

Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) του οφειλέτη που αφορούν την
επιχείρηση του. Η υποχρέωση διατήρησης τους, σύμφωνα με το νόμο, δεν θίγεται.

8.

Εάν μεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστημα κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία καταλαμβάνεται από
την πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία και από αυτήν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 1408 - 1409 ΑΚ και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

9.

Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της
πτώχευσης. Κατ` εξαίρεση, περιλαμβάνονται τα εισοδήματά του που προσδιορίζονται στην παράγραφο
2, ενώ τόκοι και άλλες περιοδικές παροχές, καθώς και παρεπόμενες αξιώσεις ή δικαιώματα και αν ακόμη
γεννώνται ή αναπτύσσονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία,
εφόσον προέρχονται από έννομη σχέση που υπήρχε πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ακόμα και σε
περίπτωση που έχουν κατασχεθεί.

10.

Η πτώχευση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδοχέα επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που
εκχωρήθησαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί.

Σχόλια:

1. Σε2 περίπτωση που οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης καθορισθούν σε ύψος χαμηλότερο του ακατασχέτου για
8
μισθούς
και συντάξεις θα πρόκειται περί ΑΙΣΧΟΥΣ.
Για ποιον λόγο να δουλεύει τότε κανείς ή για ποιον λόγο να ζει τότε ο συνταξιούχος ; Για να μην φτάνουν ποτέ
τα χρήματα σε αυτόν και να του τα τρώνε οι τράπεζες και τα αρπακτικά ; Είναι σαν να απαγορεύουν το δικαίωμα
εργασίας και να σου τρώνε την σύνταξη για την οποία έχεις δουλέψει δεκάδες χρόνια. Για να μην πω ότι είναι
σαν να σου απαγορεύουν το δικαίωμα της ίδιας της ζωής.
Καλύτερα να τότε πεθάνει ο δανειολήπτης ή ο οφειλέτης, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορεί να ζήσει.
Κι όταν πεθάνει να δούμε τι θα πάρουν οι τράπεζες και το κράτος αφού οι κληρονόμοι δεν θα φορτωθούν τα
χρέη. Έτσι θα τα κληρονομήσει τα ακίνητα το δημόσιο και θα τσακώνεται με τις τράπεζες, που θα έχουν
απαιτήσεις
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο που αφορά άλλη ρύθμιση

2. Οι2μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αδικούνται κατάφωρα από το κριτήριο των «εύλογων δαπανών» και τούτο
8
σαφώς
υψηλότερο ποσό ευλόγων δαπανών, αν υπάρχει κράτος δικαίου.
Αντίθετα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, οι έχοντες εισοδήματα από
ακίνητα κλπ, ακόμη και δήθεν άνεργοι και όλη γενικά η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή τις οποίες φροντίζετε
και προστατεύετε ως κόρη οφθαλμού κλπ δηλαδή όλοι αυτοί που δεν κόβουν ή δεν δίνουν αποδείξεις και έχουν
ένα σωρό λεφτά δεν θα έχουν πρόβλημα όσο χαμηλές και αν είναι οι δαπάνες, αφού τα έσοδα τους ποτέ δεν
θα φαίνονται ή θα φαίνεται μόνο ένα ελάχιστο τμήμα τους.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ως ανωτέρω

3. Τι 2γίνεται όταν οφειλέτης φυσικό πρόσωπο μπει στον πτωχευτικό νόμο γιατί δεν μπορεί να εξοφλήσει τις δόσεις
πχ8στεγαστικού δανείου στην τράπεζα και μετά απο 10 έτη λάβει απο την εργασία του(αφορά κυρίως Δημοσίους
υπαλλήλους) λόγω συνταξιοδότησης ΕΦΑΠΑΞ πχ 40.000€ σε λογαριασμό άλλης τράπεζας χωρίς να το
δηλώσει;
Πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις για να υπαχθεί κάποιος στον εν λόγω νόμο να δεσμεύεται απαραίτητα απο το
ΤΑΜΕΙΟ του το μελλοντικό του ΕΦΑΠΑΞ υπερ των πιστωτών.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρέπει να υπάρχει εύλογο όριο στις μελλοστικές επιτπώσεις της πτώχευσης – για το λόγο αυτό δεν γίνεται
δεκτή η υπόδειξη

4. Το2σχέδιο νόμου από την αρχή δεν καταλείπει καμία αμφιβολία για τους πραγματικά επιδιωκόμενους σκοπούς
8 «… αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου
του:
της περιουσίας του οφειλέτη …….»(αρθ. 1) σε πλήρη αντιδιαστολή με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς
(ν. κατσέλη) που έθετε ως σκοπό: «..τη ρύθμιση των οφειλών και την απαλλαγή του (οφειλέτη) από τυχόν
υπόλοιπα τούτων και την επανένταξη του στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της
οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει..».
Μια άλλη «καινοτομία» (ο όρος χρησιμοποιείται από τον ίδιο το νομοθέτη στην αιτιολογική έκθεση) του
νομοθετήματος είναι η μετατροπή μέρους του ετήσιου εισοδήματος του πτωχού σε πτωχευτική περιουσία (του
παρόντος αρθ. 18), δηλαδή μερική άρση του ακατάσχετου του μισθού/σύνταξης του οφειλέτη. Πρόκειται
πράγματι για «καινοτόμα» παρέμβαση στο πτωχευτικό δίκαιο, αφού από το 1821 με τον Γαλλικό «Code de
Commerce» (με το επίσημο κείμενο του στη Γαλλική γλώσσα) και από το 1878 με το νόμο ΨΛΣΤ ́ της 13.12.1878
«περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας» που εισήχθη και στην ελληνική έννομη τάξη το πτωχευτικό δίκαιο έως και
σήμερα ουδείς απετόλμησε κάτι τέτοιο.
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο κ. Μιχαηλίδης πιο κάτω οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης αποτελούν ένα πολύ
κρίσιμο σημείο και δεν πρέπει να καθοριστούν σε εξωπραγματικά περιορισμένο ύψος προς όφελος των
πιστωτών. Επίσης δεν πρέπει να απέχουν από το το ύψος του ακατάσχετων ποσών έναντι δημοσίου, τρίτων
τραπεζών ή πολύ περισσότερο να το καταργήσουν. Οι εύλογες δαπάνες δεν μπορεί να οριστούν κατά τον ίδιο
τρόπο και στο ίδιο ύψος τρόπο ισοπεδωτικά και και ενιαία οι ίδιες για όλους τους οφειλέτες, αφού και οι οφειλέτες
δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν αντιμετωπίζουν όλοι τα ίδια προβλήματα ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες. Το υπό
διαβούλευση άρθρο αναφέρει έωλα πως «μπορεί να ορίζεται άλλη μέθοδος προσδιορισμού των εύλογων
δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη» όμως ο νομικός μας πολιτισμός επιτάσσει οι αποφάσεις της Διοίκησης να
παρουσιάζουν σαφή, ειδική και επαρκή δικαιολογία κάτι που κατ’ επέκταση διαλαμβάνει και τον τρόπο σύνταξης
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νομοθετημάτων. Εδώ, απαιτείται λοιπόν περισσότερη προσοχή. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για
μακροχρόνια ανέργους (μη επιδοτούμενους) και για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.
Σχετικά με την παρ.6 θέλω να τονίσω πως οι αποφάσεις του ν. 3869/2010 έχουν πολυετή χαρακτήρα. Πιστεύω
ακράδαντα πως δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιούσια εκείνα τα ακίνητα ή κινητά για τα
οποία υφίστανται αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος διατύπωσης αφήνει έδαφος και για λοιπές
παρερμηνείες.
Τέλος,

έχοντας

παρακολουθήσει

για

πολλά

χρόνια

υποθέσεις

εκκαθαρίσεων/αναγκαστικής

εκτέλεσης/πλειστηριασμών θα τολμούσα, αν θέλουμε να λεγόμαστε καινοτόμοι, να εξαιρούνται της πτωχευτικής
περιουσίας αγροτεμάχια, γαίες, οικόπεδα ευτελούς έως μηδαμινής αξίας. Έχω αντιμετωπίσει περιπτώσεις
πολλαπλών άγονων πλειστηριασμών για ακίνητα αντικειμενικής 3000 – 15000 ευρώ και πραγματικής εμπορικής
σαφώς κάτω των 2000 – 5000 ευρώ όπου η όλη διαδικασία απλώς λειτουργεί για να βγάζει ωρομίσθιο ο
σύνδικος κ.ο.κ. Και αυτό έαν… Επίσης, το να καταλήγουν τα αζήτητα των πλειστηριασμών στο Ελληνικό
Δημόσιο με προβληματίζει καθώς φανερώνει εκδικητικό (προτεσταντικού ύφους) χαρακτήρα εκ μέρους της
Θέμιδος.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικές παρατηρήσεις

5. Παρ.
2 2
8
Η θεωρία της πρότασης είναι ότι ο οφειλέτης θα κρατάει όσο πρέπει για να ζήσει και τα υπόλοιπα θα τα δίνει
στην πτώχευση. Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας δεν έχει σταθερό εισόδημα για να μπορεί να κάνει πρόβλεψη
περιοδικών πληρωμών. Πέραν αυτού συμβαίνουν απρόοπτα, όπως πχ Καραντίνα Πανδημίας. Συνεπώς η
περιγραφόμενη διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο εκ των υστέρων (μετά τις εισπράξεις του).
Επιπλέον προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα καθώς θα χρήματα που θα αναγκαστεί να παραδίδει υπέρ της
πτωχευτικής περιουσίας (από το νέο εισόδημα) θα φορολογούνται και από την ώρα που δεν θα έχει περίσσεμα
χρημάτων θα αναγκαστεί να μην πληρώνει τον σχετικό φόρο. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε
όλα τα ποσά που θα δίδονται με βάση τις παρούσες διατάξεις να είναι αφορολόγητα ή να δίδονται αφου
πληρωθεί ο φόρος από τον οφειλέτη. Και ανάλογη πρόβλεψη για την Προακαταβολή επομένου έτους φυσικά
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Υποδείξεις ως προς φορολογικά θέματα

6. Οι2 τελεσίδικες αποφάσεις του ν. 3869 έχουν διάρκεια υλοποίησης τουλάχιστον 20ετίας . Δεν πρέπει να
8
περιλαμβάνονται
στην πτωχευτική περιούσια εκείνα τα ακίνητα για τα οποία υπάρχουν οριστικές αποφάσεις
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πρόταση να μην περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία ακίνητα για τα οποία υπάρχει απόφαση Κατσέλη.
Αποτελεί διακριτική μεταχείριση οφειλετών και δεν γίνεται δεκτό

7. Αναφορικά
2
με την παρ.6 στην πτωχευτική περιουσία δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η τυχόν περιουσία του
9
οφειλέτου η οποία υπάγεται στο προστατευικό καθεστώς του Ν3869/2010 κατα΄το χρονικό διάστημα
αποπληρωμής της δικαστικής ρύθμισης χρεών. Δηλαδή, όσο χρόνο τηρεί την δικαστική ρύθμιση τότε η
προστατευμένη από την απόφαση περιουσία δεν μπορείο να υπαχθεί στην πτωχευτική περιουσία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ο νόμος Κατσέλη εξαιρεί περιουσία από ρευστοποιηση για συγκεκριμένη περίτπωση ιδιωτικής πτώχευσης δεν
δημιοιυργεί ακατάσχετο για το μέλλον (ειδικά για συλλογική διαδικασια όπως η πτώχευση)

8. Οι3 εύλογες δαπάνες διαβίωσης αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο σημείο και δεν πρέπει να καθοριστούν σε
0
εξωπραγματικά
περιορισμένο ύψος προς όφελος των πιστωτών. Επίσης δεν πρέπει να απέχουν από το το
ύψος του ακατάσχετων ποσών έναντι δημοσίου, τρίτων τραπεζών ή πολύ περισσότερο να το καταργήσουν.
Οι εύλογες δαπάνες δεν μπορεί να οριστούν κατά τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο ύψος τρόπο ισοπεδωτικά και και
ενιαία οι ίδιες για όλους τους οφειλέτες, αφού και οι οφειλέτες δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν αντιμετωπίζουν όλοι
τα ίδια προβλήματα ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες. Άλλοι π.χ. μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή μπορεί
να έχουν διάφορα άλλα προβλήματα ή λόγους
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέμα δαπανών διαβίωσης που δεν αφορά τον κώδικα

9. Στην
3 πτωχευτική περιούσια θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ, ως περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα
1
έχουν
περιέλθει στην ιδιοκτησία του οφειλέτη, από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής του
δραστηριότητας,

η

οποία

¨προκάλεσε»

και

την

πτωχευτική

ιδιότητα.

Επίσης, θα πρέπει να εξαιρεθούν απο την πτωχευτική περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, τα
οποία έχουν αποκτηθεί είτε πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε από
από την επαγγελατική/επιχειρηματική δραστηριότητα των συζύγων.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προτάσεις εξαίρεσης που δεν γίνονται αποδεκτές ως αντίθετες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις
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1. Οι3δαπανες ευλογης διαβιωσης καθοριζονται με βαση την ΕΛΣΤΑΤ και για εναν ενηλικα κατω των 65 ηταν
1
περίπου
915 ευρω το 2017, αρκετα χαμηλά δηλαδή.Θα πρέπει να υπάρξει προσοχή στο θεμα αυτό και ίσως
και μια προσαυξηση τους τουλάχιστον στο βασικό ποσό κατα 30%( στο Ν.Κατσέλη ηταν 70% θυμιζω) ώστε να
μπορεί να επιβιώσει κάποιος. Διαφορετικα καθιστούμε τον πτωχο τελείως λούμπεν, αν π.χ. εργαζεται μετα την
πτωχευση ως μισθωτός ή έχει ένα μικρό εισόδημα.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέμα δαπανών διαβίωσης που δεν αφορά τον κώδικα

1. Από
3 την πτωχευτική περιουσία πρεπει να εξαιρειται η σύνταξη.
1
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προτάσεις εξαίρεσης που δεν γίνονται αποδεκτές ως αντίθετες με τις ισχύουσες ρυθμίσει

1. Σύμφωνα
3
με την παρ.2 ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετησίου εισοδήματός του που
1
υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι μέρος των εισοδημάτων μετά την πτώχευση
περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία, χωρίς να προσδιορίζεται η χρήση τους. Δεν υπάρχει όμως
αναφορά σχετικά με το πως προσδιορίζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες είναι διαφορετικές πχ
στην περίπτωση που τέκνα του οφειλέτη σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Επίσης δεν διευκρινίζεται αν το ποσό αυτό
είναι προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ή μετά. Η διαφορά μετά φόρους κλπ. μπορεί να είναι έως και 50%
του ονομαστικού εισοδήματος. Επίσης δεν ορίζεται ο τρόπος καταβολής πχ σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοίξει
ο σύνδικος ή άλλος; Αν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή θα μπορεί ο σύνδικος να στραφεί
εναντίον του; Οι αποφάσεις του εισηγητή κατά το άρθρο 18 δεν φαίνεται να υπόκεινται σε ένδικα βοηθήματα και
μέσα και μάλλον δημιουργείται ζήτημα συμβατότητας με την ΕΣΔΑ γιατί ο εισηγητής αν και δικαστής μάλλον
ενεργεί ως όργανο της διαδικασίας και όχι ως δικαστήριο κατά το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Δεν υπάρχει αντίθεση στην ΕΣΔΑ. Το άρθρο 6 αφορά μόνο τα ποινικά και όχι τα
αστικά δικαστήρια
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1.

1
Παραγρ
5 Πιθανό λάθος.
8
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δεν αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016 της
παραπομπής.
Πιστεύω ότι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, θα έπρεπε να οριστούν για όλους, στο ύψος του κατώτερου
μισθού, ανά σύζυγο, πλέον το μισό αυτού για κάθε παιδί, για λόγους ισονομίας, υπευθυνότητας άλλα και για
αποσυμφόρηση της διαδικασίας προσδιορισμού των. Η υποχρέωση της Πολιτείας είναι, να σε βοηθήσει να
επιβιώσεις και όχι να συνεχίσεις να ζεις την ζωή που έκανες.
Το μόνο περιουσιακό στοιχείο, που θεωρώ, ότι θα έπρεπε να προστατεύεται, είναι καταθέσεις μέχρι το ύψος
που αντιστοιχεί στο εκάστοτε ετήσιο εισόδημα, βάσει του κατώτερου μισθού.
Εάν θέλουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε υπευθυνότητα πράξεων στον Έλληνα πολίτη, δεδομένου ότι, μέχρι
σήμερα, η Πολιτεία διαπαιδαγωγεί μελλοντικούς απατεώνες.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:

Πρόταση ορισμού δαπανών διαβίωσης ειδικά για τον πτωχευτικό – έχει επιλεγεί οι εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων

1. Η 1οδηγία αναφέρει ότι ο πτωχός θα πρέπει να απαλλάσσεται από σε διάστημα από ένα έως τρία έτη. Θεμιτό
θα8ήταν αυτό το διάστημα να περιοριστεί στα 2 έτη όπως προβλέπεται ήδη στο πτωχευτικό δίκαιο έτσι ώστε να
επιστρέφει γρήγορα ο κάθε ιδιώτης σύντομα σε ικανή πιστοληπτική κατάσταση. Επίσης όσον αφορά το άρθρο
2 θα πρέπει το ακατάσχετο πόσον του εισοδήματος να είναι ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ όσο προβλέπεται και σήμερα στο
ακατάσχετο από μισθούς και συντάξεις ήτοι 1250ε για το δημόσιο και 1500ε για τα πιστωτικά ιδρύματα. Διότι
όπως καταλαβαίνετε με τα 650ε όπου προβλέπει η ΕΛΣΤΑΤ για μονοπροσωπο νοικοκυριό, μιλάμε ότι ο κάθε
ιδιώτης θα περιέλθει σε κατάσταση ένδειας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε μηνιαίους
λογαριασμούς ενοίκια κλπ. άρα θα δημιουργήσει πάλι χρέη. Εάν θέλουμε να μιλούμε για δεύτερη ευκαιρία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέμα επιλογής διάρκειας μέχρι την απαλλαγή

Άρθρο 20 Ανάθεση στον οφειλέτη
Αιτιολογική
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Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει το άρθρο 18 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με μία αλλαγή. Ειδικότερα η
ανάθεση στον οφειλέτη απαιτεί πλέον την συναίνεση της συνέλευσης των πιστωτών, οι οποίοι αποκτούν πλέον
ενεργό ρόλο στη λήψη μίας σημαντικής απόφασης για το μέλλον της πτώχευσης. Επίσης καταργείται το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του υφιστάμενου άρθρου 18 κατόπιν της κατάργησης του σταδίου της ένωσης των πιστωτών.
Άρθρο
1.

Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη, να του αναθέσει τη διοίκηση και ιδίως
τη διαχείριση και διάθεση της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε με τη
σύμπραξη του συνδίκου, εφόσον συναινεί η συνέλευση των πιστωτών. Η σύμπραξη του συνδίκου μπορεί
να συνίσταται σε γενικές άδειες διενέργειας πράξεων ή κατηγοριών πράξεων.

2.

Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη
διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση
αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται μόνον στον σύνδικο.

3.

Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παραγράφους
αμέσως εκτελεστές και δημοσιεύονται.

1 και 2, του δικαιώματος διοίκησης είναι

Σχόλια

1. 1.3Εφόσον τίθεται ως όρος η συναίνεση της συνέλευσης των πιστωτών για τη διαχείριση κ.λπ. της
πτωχευτικής
περιουσίας από τον οφειλέτη θα πρέπει να ορισθούν οι προϋποθέσεις της συνέλευσης (πως,
1
πότε, από ποιόν συγκαλείται, απαρτία, πλειοψηφία κ.λπ.) αφού λογικά θα πρέπει να προηγείται της
απόφασης του Δικαστηρίου.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ορίζονται επαρκώς στην οικεία διάταξη

1.

3
Υπάρχουν
περιπτώσεις δανείων στεγαστικών και επιχειρηματικών τα οποία έχουν τριτεγγυηθεί τρίτα φιλικά ή
συγγενικά
πρόσωπα υποθηκεύοντας την πρώτη τους κατοικία.
1
Σε πολλές περιπτώσεις οι πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών δεν ανταποκρίθηκαν και οι τράπεζας
στράφηκαν εναντίων των εγγυητών προκείμενου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.
Σε αρκετές δε περιπτώσεις οι εγγυητές έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά τα οποία υπερβαίνουν και το αρχικό
δανειακό κεφάλαιο.
Θα πρέπει το νομοσχέδιο να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία αυτών των τριτεγγυητών και εφόσον
το συνολικό καταβληθέν ποσό από την πλευρά των τριτεγγυητών υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο του δανείου
να υπάρχει πρόβλεψη για την πλήρη απαλλαγή τους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ο πτωχευτικός θεωρεί τις σχέδεις πιστωτών και εγγυητών ως δεδομένες

Άρθρο 26

Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων

Αιτιολογική
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Το άρθρο αυτό βασίζεται στο άρθρο 25 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, εξειδικεύοντας και αναπτύσσοντας
με λεπτομέρεια τις πράξεις φορολογικής φύσεως στις οποίες επεκτείνεται η αναστολή ατομικών καταδιώξεων κατά
του πτωχού, ήτοι των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και του άρθρου
42 ν. 4557/2018, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στις εργασίες της πτώχευσης να προχωρήσουν απρόσκοπτα.
Επίσης ορίζει ότι σε περιπτώσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, τα μη γεννημένα δικαιώματα του κατάσχοντος δεν
επηρεάζονται από την πτώχευση. Στην αναστολή των ατομικών καταδιώξεων περιλαμβάνονται και τα
περιγραφόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 ασφαλιστικά μέτρα, εκτός εάν με αυτά διευκολύνεται το έργο της
πτώχευσης με την αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της
επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του
οφειλέτη.

Άρθρο 26
1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε. του άρθρου 27, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά
καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση
πτωχευτικών απαιτήσεων τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η
άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ` αυτών, η άσκηση ή
εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία της
πτωχευτικής περιουσίας. συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και των μέτρων του άρθρου 42 ν 4557/2018. Σε περίπτωση κατάσχεσης
εις χείρας τρίτου πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του
κατάσχοντος επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που εκχωρήθηκαν αναγκαστικά με την κατάσχεση
αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Διασφαλιστικά μέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013
που λήφθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης ή λαμβάνονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης
αναστέλλονται κατά το μέρος που αφορούν τον πτωχό μέχρι ανακλήσεως της απόφασης πτώχευσης ή
περάτωσης της πτώχευσης ή παύσης των εργασιών της. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διοικητικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της
δέσμευσης περιουσιακού του στοιχείου με διάταξη ανακριτή, της συντηρητικής κατάσχεσης και της
εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ` αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η
αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης,
τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.

2.

Πράξεις κατά παράβαση της κατά την παράγραφο 1 αναστολής είναι απολύτως άκυρες. Η αναστολή της
παραγράφου 1 δεν καταλαμβάνει ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των ομαδικών πιστωτών.

Σχόλια
1. Η 3παρ.2 εισάγει διάκριση έναντι των λοιπών πιστωτών που δεν δικαιολογείται. Η γενική απαγόρευση για την
1
άσκηση
αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, την συνέχιση των δικών επ` αυτών, την άσκηση ή
εκδίκαση ένδικων μέσων είναι δυνατόν να αποβεί σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας ή να θίγει δικαιώματα
τρίτων κατά περίπτωση. Είναι κατανοητή η απαγόρευση των ενεργειών αυτών για τους πιστωτές. Αλλά αν ο
οφειλέτης έχει απαίτηση κατά τρίτου η απαγόρευση είναι σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας. Αν τρίτος
διεκδικεί περιουσιακό στοιχείο για λόγους που δεν εμπίπτουν στην πτώχευση (πχ διεκδίκηση ακινήτου εντός
των χρονικών ορίων της χρησικτησίας λόγω ελλείψεως τίτλου ή λόγω χρησικτησίας) αυτός χωρίς να είναι
πιστωτής στερείται την δικαστική προστασία λόγω της πτώχευσης. Παράδειγμα: διεκδικεί τρίτος ακίνητο λόγω
έκτακτης χρησικτησίας και έχει ασκήσει αγωγή μετά την συμπλήρωση των 20 ετών αλλά πριν την συζήτηση
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υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης. Ο τρίτος δεν είναι πιστωτής, αλλά δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει το ακίνητο;
Επίσης πως εφαρμόζεται η διάταξη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύει το σύστημα της κατάθεσης
προτάσεων εντός 100 ημερών και η συζήτηση προσδιορίζεται αργότερα; Πως ενημερώνεται το δικαστήριο για
την κήρυξη της πτώχευσης;

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η απαγόρευση αφορά μέτρα κατά του οφειλέτη μόνο

Άρθρο 27

Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων

Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει το άρθρο 26 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με τις εξής αλλαγές: α) Δεν
απαιτείται πλέον η παραίτηση του ενέγγυου πιστωτή από το προνόμιο ή την ασφάλεια του προκειμένου να
ικανοποιηθεί από την πτωχευτική περιουσία, β) αντιστρέφεται η λειτουργία της αναστολής σε σχέση με την
παλαιά παρ.3 του άρθρου 26. Εν προκειμένω για διάστημα 9 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, δεν ισχύει
η αναστολή ως προς του ενέγγυους πιστωτές, δίνοντας τους την ευκαιρία, σε αυτό το χρονικό διάστημα, να
αποφασίσουν αν θα εκποιήσουν το υπέγγυο στοιχείο ή αν θα ενταχθούν στην πτωχευτική διαδικασία. Εξαίρεση
αποτελεί η περίπτωση που στην πτωχευτική απόφαση προβλέπεται η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού
της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής και εφόσον το περιουσιακό στοιχείο
επί του οποίου έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελεί μέρος του υπό εκποίηση περιουσιακού συνόλου, οπότε η
αναστολή ισχύει από την έναρξη της πτώχευσης και για τους ενέγγυους πιστωτές.
Άρθρο 27 1.

Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια επί
αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας, ικανοποιούνται από τη ρευστοποίηση του σύμφωνα με τις
ισχύουσες γενικές διατάξεις, εκτός εάν ο παρών κώδικας προβλέπει διαφορετικά.

2.

Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, μόνο σε περίπτωση
που το προνόμιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση τους.

3.

Η αναστολή των ατομικών διώξεων του άρθρου 26 δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές σχετικά
με τα ανωτέρω υπέγγυα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας για διάστημα εννέα (9) μηνών από την
κήρυξη της πτώχευσης (ή, κατά περίπτωση, την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 90, εφόσον το υπέγγυο στοιχείο περιλαμβάνεται στα στοιχεία της κατ’ ιδίαν εκποίησης), με την
παρέλευση των οποίων η αναστολή επεκτείνεται και στις ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών. Κατ’
εξαίρεση, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών στην περίπτωση που στην
πτωχευτική απόφαση προβλέπεται η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ως
λειτουργικού συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής και το περιουσιακό
στοιχείο επί του οποίου έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελεί μέρος του υπό εκποίηση περιουσιακού
συνόλου.

4.

Σε περίπτωση κατάσχεσης από ενέγγυο πιστωτή, η άρση της αναστολής σύμφωνα με την παράγραφο 3
ισχύει μέχρι την πώληση του υπέγγυου στοιχείου μέσω πλειστηριασμού ή μέχρι την ανατροπή της
κατάσχεσης.

5.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθμίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας καθώς και το δικαίωμα είσπραξης απαιτήσεων του πτωχού κατά τρίτων
που έχουν ενεχυριαστεί ή εκχωρηθεί νόμιμα προ της κηρύξεως της πτωχεύσεως.

Σχόλια
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2. Δίχως
3
επαρκή δικαιοπολιτική προσέγγιση το σύνολο του νέου νομοθετήματος θα αποτελεί την εξαίρεση και όχι
1
τον κανόνα προκαλώντας εύλογη αμφιβολία για τη χρησιμότητά του. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των άρθρων 27 και 92 του Κώδικα, κάθε ενέγγυος πιστωτής θα μπορεί να εκκινεί ατομική αναγκαστική
εκτέλεση σε χρονικό διάστημα που μπορεί να εκκινεί 9 μήνες μετά την πτώχευση και να διαρκεί για ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ. Στο διάστημα αυτό, η κηρυχθείσα πτώχευση θα ΜΕΝΕΙ ΑΔΡΑΝΗΣ (εφόσον
τα περιουσιακά της στοιχεία είναι βεβαρυμμένα με προσημείωση υποθήκης, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες στις
περιπτώσεις πτωχεύσεων. Μάλιστα, η ύπαρξη βεβαρυμμένης πτωχευτικής περιουσίας συναντάται στο 95%
των περιπτώσεων πτώχευσης).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νέου Κώδικα, ο σύνδικος της πτώχευσης είναι υποχρεωμένος να
αναμείνει επί 9 μήνες τυχόν ενέγγυο πιστωτή να αποφασίσει εάν θα προβεί σε κατάσχεση του ακινήτου ή
κινητού περιουσιακού στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας. Εάν εντός 9 μηνών προβεί σε κατάσχεση –
διάστημα που εξαιρείται της αναστολής ατομικών διώξεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 – ο σύνδικος
είναι υποχρεωμένος να αναμένει τον πλειστηριασμό που στην καλύτερη περίπτωση θα συμβεί 16 μήνες μετά
την πτώχευση. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα επωμιστεί ο σύνδικος την υποχρέωση να αναγγείλει στη
διαδικασία της εκτέλεσης τις επαληθευμένες απαιτήσεις όλων των υπολοίπων πιστωτών δίχως όμως να
διασφαλίζεται δική του αμοιβή από την πτωχευτική περιουσία, η οποία μπορεί να εξαντλείται στα βεβαρυμμένα
ακίνητα.
Εν κατακλείδι, ούτε η ταχύτητα της διαδικασίας διασφαλίζεται ούτε επαρκώς δικαιολογείται για ποιο λόγο
εκπονήθηκε ένας νέος Κώδικας που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είναι πρακτικά
ανεφάρμοστος. Σε κάθε περίπτωση πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για συλλογική αναγκαστική εκτέλεση, αλλά
για τη συνήθη ατομική που αναλυτικά ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η αναστολή υπέρ των ενέγγυων εξυπηρετεί την οικονομία της διαδικασία μια και οι διαφορετικές μορφε΄ς
ρευστοποίησης μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά

1. 3. Το οριζόμενο διάστημα των εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης εντός του οποίου οι ενέγγυοι
πιστωτές έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση επί των υπέγγυων στοιχείων της
πτωχευτικής περιουσίας είναι υπερβολικό, δημιουργεί εμπόδια στο έργο του συνδίκου και προκαλεί προφανή
καθυστέρηση στην εκτύλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Και τούτο διότι η έναρξη εκτέλεσης στο σύνολο της
υπέγγυας πτωχευτικής περιουσίας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις με υποχρεώσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που κατά κανόνα έχουν ενεχυριάσει είτε υποθηκεύσει το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, ενέχει την μεγάλη
πιθανότητα το έργο του συνδίκου είτε να μην έχει αντικείμενο είτε να καθυστερεί μέχρις ολοκλήρωσης των
αρξαμένων εκτελέσεων. Εξ ετέρου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε αντίθεση με τους λοιπούς πιστωτές,
έχουν τη δυνατότητα λόγω της οργάνωσής τους, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν απρόσκοπτα τις ατομικές
διώξεις τους κατά του οφειλέτη προ της πτώχευσής του. Συνακόλουθα προτείνεται να παραμείνει η πρόβλεψη
της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ισχύοντος ΠτΚ.

345

381
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπε την παραπάνω απάντησή μας

Άρθρο 31 - Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
Αιτιολογική
Εισάγεται στο άρθρο αυτό η υποχρέωση του συνδίκου να συνάπτει συμβάσεις μόνο όταν αυτές συνδέονται με τις
τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης και να τις δημοσιεύει καθώς και η δυνατότητα καταγγελίας τους, από την
συνέλευση των πιστωτών εντός συντόμου προθεσμίας. Κατά τα άλλα επαναλαμβάνεται το παλαιό άρθρο 30.
Άρθρο 31:
Ο σύνδικος συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης. Οι συμβάσεις
που καταρτίζει ο σύνδικος δημοσιεύονται αμελλητί. Με απόφασή της που λαμβάνεται εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση, η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να καταγγείλει την
σύμβαση. Απαιτήσεις από συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές εφόσον
παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και η σύμβαση δεν καταγγελθεί.
2. Στο άρθρο δεν ορίζεται πως, από ποιόν, πότε κ.λπ. συνέρχεται η συνέλευση των πιστωτών για να αποφασίσει
για τις συμβάσεις που συνάπτει ο σύνδικος. Δεν προβλέπεται πως ικανοποιούνται οι συμβάσεις εάν
καταγγελθούν από τη συνέλευση. Δηλαδή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τη συνέλευση ο
αντισυμβαλλόμενος του συνδίκου θα ικανοποιείται από την προσωπική περιουσία του συνδίκου;;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
ΦΔ/ΚΣ: σχόλιο με το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο υποβλήθηκε δις (βλ. παρακάτω)

3. Δεν ορίζεται πως, από ποιόν, πότε κ.λπ. συνέρχεται η συνέλευση των πιστωτών για να αποφασίσει για τις
συμβάσεις που συνάπτει ο σύνδικος. Δεν προβλέπεται πως ικανοποιούνται οι συμβάσεις εάν καταγγελθούν
από τη συνέλευση.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Τη συνέλευση συγκαλεί ο εισηγητής είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν αιτήματος πιστωτή

Άρθρο 32- Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται
Αιτιολογική Άρθρο 32
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1.

Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο.
Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να
τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές.

2.

Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες ο
οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων επέρχεται ή μπορεί να
επέλθει από ειδική διάταξη νόμου.

Σχόλια
Η διάταξη της παραγράφου 1 η οποία ορίζει ότι οι συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους έρχεται σε
αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 29 η οποία ορίζει ότι η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη λύση όλων
των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη. Ορθότερο είναι να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 29 και να
απαλειφθεί η αντίθετη του άρθρου 32.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν είναι αντίθετες, ισχύουν σε διαφορετικές διαδικασίες, όπως ρητά αναφέρει το άρθρου 29

Άρθρο 35- Συμβάσεις εργασίας
Αιτιολογική
Η θεμελιώδης αλλαγή του άρθρου 29 περί αυτόματης και αζήμιας λύσης όλων των εκκρεμών και διαρκών
συμβάσεων του οφειλέτη εισάγεται και στο άρθρο αυτό. Ο σύνδικος, με σύμφωνη γνώμη και του εισηγητή αλλά
και της συνέλευσης των πιστωτών, έχει τη δυνατότητα, όχι να διατηρήσει την παλαιά σύμβαση, αλλά να συνάψει
νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου με εργαζομένους, με τους ίδιους όρους που υπήρχαν στην σύμβαση προ της
κήρυξης της πτώχευσης. Επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόμηση πόρων, ευελιξία στις επιλογές του συνδίκου και
επιτάχυνση της πτώχευσης. Το παλαιό άρθρο 34 παρ.3 καταργείται ενώ οι παρ.2 και 3 επαναλαμβάνουν τις παρ.4
και 5 του άρθρου 34 του υφιστάμενου Κώδικα.
Άρθρο
1.

Εντός της προθεσμίας αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεων εργασίας του άρθρου 29, ο σύνδικος μπορεί
να αιτηθεί τη συνέχιση μέσω νέων συμβάσεων με εργαζομένους με τους ίδιους όρους συμβάσεων που
ίσχυαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Η σχετική έγκριση θα πρέπει να λαμβάνεται από τον εισηγητή
και την συνέλευση πιστωτών. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η
καταβολή αποζημίωσης.

2.

Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της
πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία απαίτηση τους, όπως ιδίως αποζημίωση εκ
του νόμου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί
πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών διατάξεις του παρόντος κώδικα.

3.

Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώχευσης, για
τους μισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.

Σχόλια
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1. Η τιθέμενη προϋπόθεση για προηγούμενη έγκριση και από τη συνέλευση των πιστωτών για τη συνέχιση σχέσεων
εργασίας με εργαζόμενους θα δημιουργήσει πρόβλημα στις εργασίες της πτώχευσης και ενδεχόμενη βλάβη στην
πτωχευτική περιουσία, λόγω του χρόνου που απαιτείται να μεσολαβήσει για να συγκληθεί η συνέλευση, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις ενέργειας επειγουσών πράξεων από τον σύνδικο (π.χ. φύλαξη πτωχευτικής περιουσίας, αναζήτηση
απαιτήσεων πτωχού, εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων κ.λπ.). Συνεπώς θα πρέπει να απαλειφθεί η σχετική
προϋπόθεση για την έγκριση της συνέλευσης και να παραμείνει η έγκριση του Εισηγητή.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το κόστος απασχόλησης αφορά ευθέως τους πιστωτές και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συναινέσουν

Άρθρο 53- Γενική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα
Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό αποτελεί νέα προσθήκη και ορίζει ότι τη λύση των νομικών προσώπων επιφέρει αφενός η
πτώχευση τους, εφόσον δεν προβλέπεται πλέον η συνέχιση της δραστηριότητας τους κατόπιν του πέρατος της
πτωχευτικής διαδικασίας και αφετέρου η απόρριψη της αιτήσεως πτωχεύσεως λόγω έλλειψης ενεργητικού,
εφόσον στην περίπτωση αυτή η διατήρηση τους δεν έχει καμία οικονομική σημασία και αν συνεχιστεί θα οδηγήσει
στην παραοικονομία προς βλάβη του κοινωνικού συνόλου. Αρμοδιότητα για την υποβολή της αίτησης στα νομικά
πρόσωπα έχει το όργανο της διοίκησης, το οποίο διατηρείται μέχρι του πέρατος της πτωχεύσεως.
Άρθρο 53:
1.

Η πτώχευση του νομικού προσώπου καθώς και η απόρριψη της αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού
επιφέρει τη λύση του. Τα όργανα του νομικού προσώπου διατηρούνται.

2.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητα για την υποβολή
της έχει το όργανο της διοίκησης.

Σχόλια:
4. Το παρόν άρθρο επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 96 ΠτΚ που είναι ενταγμένο στο κεφάλαιο «Ειδικές
διατάξεις επί νομικών προσώπων», το οποίο όμως στο παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει πλέον. Για
νομοτεχνικούς λόγους, συνεπώς, προτείνεται να απαλειφθεί το άρθρο 53 και οι διατάξεις του να μεταφερθούν
ως εξής:
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις συνέπειες της πτώχευσης ως προς το
πρόσωπο του οφειλέτη, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 17. Συνεπώς, για την ενότητα της ρύθμισης,
προτείνεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου να μεταφερθεί στο άρθρο 17 ως νέα παράγραφος 2. Σε
συνέχεια αυτής της μεταφοράς προτείνεται η αλλαγή του τίτλου του άρθρου 17 ως εξής: «Συνέπειες ως προς
το πρόσωπο του οφειλέτη».
Επίσης, η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αναφέρεται στην υποβολή αίτησης πτώχευσης
από τον οφειλέτη, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5. Συνεπώς, για την ενότητα της ρύθμισης,
προτείνεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου να μεταφερθεί στο άρθρο 5 ως νέο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 5.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουν γίνει αλλαγές στη διάρθρωση και σειρά των διατάξεων

Άρθρο 54- Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών
Αιτιολογική
Με το άρθρο αυτό εισάγεται η αρχή της αστικής ευθύνης των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα της παρ.5 στα οποία ο νόμος δεν προβλέπει
εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων, για την μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης πτώχευσης εντός της προθεσμίας
των 30 ημερών του άρθρου 5 παρ.3, από την ημέρα παύσης των πληρωμών, έστω και από αμέλεια. Σκοπός του
άρθρου είναι να μειωθεί ο αριθμός των εταιρειών που ενώ τελούν σε παύση πληρωμών και δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να λειτουργούν παρασιτικά (zombie companies),
προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και ενισχύοντας την
παραοικονομία. Η ευθύνη μάλιστα επεκτείνεται και στα πρόσωπα που επηρέασαν τα μέλη της διοίκησης για την
μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης.
Η αστική ευθύνη των παρ.1 και 2 αίρεται, εφόσον η καθυστέρηση υποβολής της αίτησης οφείλεται σε απόπειρα
αποφυγής της αφερεγγυότητας μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης του οφειλέτη με
γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών, των μετόχων ή εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων
μερών. Η διάταξη αυτή απηχεί την πρόβλεψη της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα ότι η λήψη
μέτρων για την αποφυγή της αφερεγγυότητας περιλαμβάνεται στα καθήκοντα της διοίκησης του οφειλέτη αλλά και
διασφαλίζει ότι τα μέλη της διοίκησης του οφειλέτη δεν αποθαρρύνονται από την άσκηση εύλογης επιχειρηματικής
κρίσης ή την ανάληψη εύλογων επιχειρηματικών κινδύνων, ιδίως όταν αυτό θα ενίσχυε τις πιθανότητες επιτυχίας
της αναδιάρθρωσης δυνητικά βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
Επίσης εισάγεται και η αρχή της αστικής ευθύνης των ίδιων ως άνω μελών της διοίκησης και των προσώπων που
τους επηρέασαν, για την περιέλευση του νομικού προσώπου σε κατάσταση παύσης πληρωμών, όταν αυτή
προκλήθηκε από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σκοπός του άρθρου είναι η πρόληψη και αποφυγή δολίων
συμπεριφορών που οδηγούν μία υγιή εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, συνήθως προς όφελος των διοικούντων
της, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της αγοράς και την νόθευση του ανταγωνισμού. Οι αξιώσεις των παρ.1,2 και
4, όταν οφείλονται σε αμελή συμπεριφορά έστω και βαρεία παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας από τότε
που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, όταν όμως υπάρχει δόλος η παραγραφή είναι
δεκαετής.

Άρθρο 54:
1.

Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση πτώχευσης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. , τα υπαίτια για την
καθυστέρηση μέλη του οργάνου διοίκησης του οφειλέτη που έχει την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης
πτώχευσης για λογαριασμό του νομικού προσώπου ευθύνονται εις ολόκληρον για την αποκατάσταση της
ζημίας των εταιρικών πιστωτών:
α.

από τη μείωση του πτωχευτικού μερίσματος που επήλθε λόγω της καθυστέρησης, και

β.

των οποίων οι απαιτήσεις δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ της τριακοστής πρώτης
ημέρας μετά την παύση πληρωμών και της επομένης της υποβολής αίτησης πτώχευσης.

2.

Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης,
με αποτέλεσμα να μην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση. Οι σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών
ασκούνται μόνον από τον σύνδικο.

3.

Δεν υφίσταται η ευθύνη των παραγράφων 1 και 2 εφόσον η καθυστέρηση υποβολής της αίτησης οφείλεται
σε απόπειρα αποφυγής της αφερεγγυότητας μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας
εξυγίανσης του οφειλέτη, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών, των μετόχων
ή εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
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4.

Αν η παύση πληρωμών της ανώνυμης εταιρείας προκλήθηκε από δόλο ή βαρεία αμέλεια των μελών του
οργάνου διοίκησης, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται εις ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι των εταιρικών
πιστωτών για τη ζημία που τους προκλήθηκε. Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή
του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης, ώστε να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν
ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εταιρείας σε παύση πληρωμών.

5.

Οι αξιώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που γεννήθηκε η
αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή
παραγραφή.

6.

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλο νομικό
πρόσωπο, σε σχέση με το οποίο ο νόμος δεν προβλέπει από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των
εταίρων για το σύνολο των εταιρικών χρεών, όπως ενδεικτικά στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και τη ναυτική εταιρεία.

Σχόλια:

1. Οι3διατάξεις περί ευθύνης τρίτων που επηρεάζουν την διοίκηση κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εργαλείο ωμού
3
εκβιασμού
των φορέων μιας εταιρίας από τους πιστωτές, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο απονομής της
δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι για προστασία τις αγοράς από αφερέγγυους οφειλέτες που συνεχίζουν να
συναλλάσσονται

2. Οι3όροι «βαρεία αμέλεια» και «επιρροή» εκτός από ασάφεια πιθανόν περιέχουν και σκοπιμότητα. Πως και από
3 ορίζεται η «αμέλεια» και μάλιστα «βαρεία», όπως και η «επιρροή».
ποιόν
Στην πράξη οι παραπάνω όροι εκτός από επικίνδυνοι, μπορούν να γίνουν και τραγελαφικοί.
Ισχυριζόμενη η διοίκηση ότι στην καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πτώχευσης, εκτός των άλλων,
επηρεάστηκε και από τον τραπεζικό της σύμβουλο, σε αυτή τη περίπτωση η πιστώτρια τράπεζα θα στραφεί
κατά του εαυτού της;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι έννοιες αυτές δεν είναι νομικά αδόκιμες και το δικαστήριο θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις

1. Η 3εξωφρενική ρύθμιση περί ευθύνης τρίτων που επηρεάζουν την Διοίκηση δεν απαιτείται από την σχετική
3
κοινοτική
οδηγία και προφανώς μπήκε καθ’υπαγόρευση των Τραπεζών και των funds για να μπορούν να
εκβιάζουν την Διοίκηση και τους μετόχους των εταιρειών. Πέρα από την διεθνή πρωτοτυπία αυτού του όρου, η
ύπαρξή του κάνει τελικά κακό στην οικονομία διότι ούτε level playing field εξασφαλίζει ούτε κανένας ξένος
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επενδυτής θα φέρει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Οι μόνοι που ωφελούνται είναι τα κοράκια που αγόρασαν τα
κόκκινα δάνεια κοψοχρονιά και οι Τράπεζες που φορτώνουν τα υπέρογκα έξοδά τους στους δανειολήπτες.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η ευθυνη πρέπει να αποδίδεται στο πρόσωπο που πραγματικά ασκεί το διοικητικό καθήκον για την προστασία
της αγοράς και των συναλλασσομένων

2. Πρεπει
3
να απαληφθει ο ορος για «ευθυνη εξ αμελειας» στη διοικηση μιας εταιριας. Οι επιχειρηματικες
3
αποφασεις παντα εμπεριεχουν ρισκο και πολλες φορες οδηγουν σε επωδυνες ζημιες για μια εταιρια αλλα αν
αυτο το ρισκο εκτος απο την εταιρικη ζημια μπορει να οδηγησει και σε προσωπικη ζημια της διοικησης τοτε δεν
θα λαμβανεται καμμια αποφαση και δεν θα γινονται επενδυσεις.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η βαρειά αμέλεια συνήθως έχει τις συνέπειες του δόλου, αυτό γινεται κι εδώ

3. ΣΧΟΛΙΟ
3
& ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ Αρθρ. 54 παρ. 4
3
Η Οδηγία 1023/2019 θέτει τη γενική αρχή στο άρθρο 19 ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις
που υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας………..»
Η υποχρέωση της Ελλάδος να λάβει τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί με πρόβλεψη μέτρων που
θέτουν σε κίνδυνο την ανάγκη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία προϋποθέτει εξ ορισμού την
ανάληψη σημαντικών κινδύνων με αβέβαια αποτελέσματα.
Σε αρκετές περιπτώσεις πολλές αποφάσεις του οργάνου διοίκησης, σε περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης
τους,ενδέχεται εύκολα να κριθούν εκ των υστέρων ότι εμπεριέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας που έβλαψαν τη
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και προκάλεσαν παύση πληρωμών.
Συνεπώς η κύρωση που προβλέπει το άρθρο 54 παραγρ. 4 του Σχεδίου Νόμου ενεργεί σαν αντικίνητρο της
επιχειρηματικότητας και θα έπρεπε να αντικατασταθεί με κύρωση άλλη από αυτή της υποχρέωσης των υπαιτίων
για βαρεία αμέλεια μελών του οργάνου διοίκησης, εις ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών
για τη ζημία που τους προκλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παύση πληρωμών της
επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει τουλάχιστον τα μέλη του οργάνου διοίκησης να μην υπέχουν αστική ευθύνη από
βαρεία αμέλεια για αποφάσεις τους όταν αυτές έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή της Συνέλευσης
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των Εταίρων που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Και τούτο διότι στη περίπτωση αυτή η ευθύνη των
αποφάσεων δεν ανήκει σε όργανο της διοίκησης της επιχείρησης.
Προτείνεται λοιπόν η σχετική τροποποίηση της παραγρ. 4 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου

Επίσης η Οδηγία 1023/2019 δεν προβλέπει την αστική ευθύνη εκ δόλου ή αμελείας αυτού που άσκησε την
επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης, ώστε να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν
ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εταιρείας σε παύση πληρωμών και η σχετική διάταξη είναι εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδότησης της Οδηγίας 1023/19 για την ενσωμάτωση των διατάξεών της ενώ επιπλέον δεν
απαιτείται σχετική νομοθετική διάταξη. Επιπλέον η έννοια της «επιρροής» στο σχέδιο νόμου είναι ευρύτατη διότι
δυνητικά συμπεριλαμβάνει την οικογενειακή,την σεξουαλική και κάθε τύπου άλλη επιρροή που ανοίγει
υπερβολικά το πεδίο της ευθύνης τυχόν τρίτων προσώπων σε σχέση με τα μέλη ενός διοικητικού οργάνου
επιχείρησης πέραν κάθε φαντασίας και λογικής. Όμως σε κάθε περίπτωση τα μέλη του οργάνου της διοίκησης
έχουν την υποχρέωση να απέχουν από πράξεις που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και να μην
υποκύπτουν σε πιέσεις τρίτων δυνάμενα στη περίπτωση αυτή και να παραιτηθούν ακόμα αν απαιτηθεί.

Επειδή λοιπόν κάθε τρίτο εμπλεκόμενο μέρος (π.χ. Τραπεζικό ίδρυμα) μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά το
δοκούν την ασαφή έννοια της «επιρροής», προτείνω την κατάργηση της αστικής ευθύνης τρίτων προσώπων τα
οποία ασκούν την παραπάνω επιρροή, που προβλέπει το άρθρο 54 (4) του Σχεδίου Νόμου.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε απαντήσεις σε παραπάνω σχόλια

4. Στην
3 παράγραφο 4 του Άρθρου 54 πρβλέπεται ότι η παύση πληρωμών της ανώνυμης εταιρείας που έχει
3
προκληθεί
από δόλο ή βαρεία αμέλεια των μελών του οργάνου διοίκησης συνεπάγεται την εις ολόκληρον
αποζημίωση των εταιρικών πιστωτών τόσο από τα υπαίτια πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του οργάνου της
διοίκησης όσο και από τρίτους που έχουν ασκήσει επιρροή στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης με
αποτέλεσμα αυτά να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την περιέλευση της
εταιρείας στην παύση πληρωμών.
Εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήματα :
1. Πώς θα τεκμηριώνεται η άσκηση της επιρροής των τρίτων στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου της διοίκησης ?
2. Θα προαπαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση ?
3. Μήπως η συγκεκριμένη διάταξη υπονομεύει την αυτοτέλεια των οργάνων της διοίκησης και αντί να τα καθιστά
περισσότερο υπεύθυνα και προσηλωμένα στη χρηστή άσκηση του διοικητικού έργου προσφέρει διεξόδους
ανεύθυνων συμπεριφορών υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προσδιορισθεί «ο ασκήσας την επιρροή» ?
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4. Μήπως – αντί να περιορισθεί – ανοίγεται περισσότερο το παράθυρο της χρησιμοποίησης «αχυρανθρώπων»
στις διοικήσεις εταιρειών ?
5. Τί θα γίνει με τις περιπτώσεις διορισμένων οργάνων διοίκησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και των
Ο.Τ.Α. όπου κάλλιστα τα μέλη των οργάνων διοίκησης θα μπορούν να ισχυρισθούν – προφανώς εκ των
υστέρων – ότι είχαν δεχθεί επιρροή και πιέσεις από τους πολιτικούς προϊσταμένους τους για τις τυχόν
λανθασμένες αποφάσεις τους οι οποίες συνέβαλαν στην οικονομική κατάρρευση των εταιριών των οποίων
ανέλαβαν τη διοίκηση ?
6. Κατά την άποψή μου η ευθύνη θα πρέπει καταρχήν να παραμείνει ακέραια στα μέλη των οργάνων της
διοίκησης. Εφόσον ο νομοθέτης θελήσει να επεκτείνει την ευθύνη και την έννοια «των υπαίτιων προσώπων»
και σε τρίτους, χρειάζεται να προσδιοριστεί με σαφήνεια το είδος και ο τρόπος της επιρροής (π.χ. αποδεδειγμένο
ίδιο οικονομικό ή άλλο όφελος, αποδεδειγμένη κατάχρηση εξουσίας, άσκηση απειλής, εκβίαση κλπ)
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπε παρατηρήσεις σε παραπάνω σχόλια

5. Η 3Παράγραφος 4 του άρθρου 54 έχει ασαφείς όρους που μπορεί να ερμηνευτούν κατά το δοκούν. Ο εκάστοτε
3
πιστωτής
λοιπόν μπορεί να θεωρήσει (κατόπιν εορτής) μία λάθος επιχειρηματική απόφαση ως βαριά αμέλεια,
ή μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι ασκεί επιρροή στην διοίκηση ως συνυπεύθυνο, και να
έχει διεκδικήσεις επί του συνόλου της περιουσίας του/της. Προφανώς αυτό είναι πλήρης κατάλυση της έννοιας
της ΑΕ, όπου ο μέτοχος ευθύνεται μόνο για το κεφάλαιο το οποίο κατέβαλε, και ο ασκώντας την διοίκηση
ευθύνεται

μόνο

για

περίπτωση

αποδεδειγμένου

δόλου.

Τέτοιες διατάξεις είναι αποτρεπτικές για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει (που σημαίνει ότι προφανώς θα πάρει
επιχειρηματικό ρίσκο). Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον λόγο για την ύπαρξη μίας τέτοιας διάταξης παρά μόνο την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων (ξένα funds κόκκινων δανείων), και όχι το σύνολο της
επιχειρηματικότητας της χώρας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπε παρατηρήσεις σε παραπάνω σχόλια

6. Ο 3ΣΕΠΕΕ μελέτησε τον υπό διαβούλευση «Κώδικα διευθέτησης οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» και
4
εκφράζει
τον σοβαρό προβληματισμό του για τις καταχρηστικές και πέραν των ορίων της νομοθετικής
εξουσιοδότησης της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ, διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 – Αστική ευθύνη
διοικητών εταιρειών σε περίπτωση παύσης πληρωμών.
Η Οδηγία 1023/2019 θέτει τη γενική αρχή στο άρθρο 19 ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις
που υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, οι διευθυντές μεριμνούν δεόντως κατ’ ελάχιστον για τα ακόλουθα:
α)…β)…και γ) την ανάγκη να απέχουν από πράξεις με πρόθεση ή βαριά αμέλεια που απειλούν τη βιωσιμότητα
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της επιχείρησης.» Η διάταξη αυτή δεν ορίζει όμως, ούτε θα έπρεπε, συγκεκριμένα μέτρα. Η υποχρέωση της
Ελλάδος να λάβει τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ανάγκη για
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία προϋποθέτει εξ ορισμού την ανάληψη σημαντικών κινδύνων με
αβέβαια αποτελέσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλές αποφάσεις του οργάνου διοίκησης, σε περίπτωση
ανεπιτυχούς έκβασής τους, ενδέχεται εύκολα να κριθούν εκ των υστέρων ότι εμπεριέχουν στοιχεία βαρείας
αμέλειας που έβλαψαν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και προκάλεσαν παύση πληρωμών. Συνεπώς η
κύρωση που προβλέπει το άρθρο 54 παραγρ. 4 του Σχεδίου Νόμου ενεργεί σαν αντικίνητρο της
επιχειρηματικότητας και θα έπρεπε να αντικατασταθεί με κύρωση άλλη από αυτή της υποχρέωσης των υπαιτίων
για βαρεία αμέλεια μελών του οργάνου διοίκησης, εις ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών
για τη ζημία που τους προκλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παύση πληρωμών της
επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει τουλάχιστον τα μέλη του οργάνου διοίκησης να μην υπέχουν αστική
ευθύνη από βαρεία αμέλεια για αποφάσεις τους όταν αυτές έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή της
Συνέλευσης των Εταίρων που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Και τούτο διότι στη περίπτωση αυτή η ευθύνη
των αποφάσεων δεν ανήκει σε όργανο της διοίκησης της επιχείρησης. Προτείνεται λοιπόν η σχετική
τροποποίηση της παραγρ. 4 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου
Επίσης η Οδηγία 1023/2019 δεν προβλέπει την αστική ευθύνη εκ δόλου ή αμελείας αυτού που άσκησε την
επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης, ώστε να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν
ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εταιρείας σε παύση πληρωμών. Η σχετική διάταξη είναι εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδότησης της Οδηγίας 1023/19 για την ενσωμάτωση των διατάξεών της ενώ επιπλέον δεν
απαιτείται σχετική νομοθετική διάταξη. Επιπλέον η έννοια της «επιρροής» στο σχέδιο νόμου είναι ευρύτατη διότι
δυνητικά συμπεριλαμβάνει την οικογενειακή, την σεξουαλική και κάθε τύπου άλλη επιρροή που ανοίγει
υπερβολικά το πεδίο της ευθύνης τυχόν τρίτων προσώπων σε σχέση με τα μέλη ενός διοικητικού οργάνου
επιχείρησης πέραν κάθε φαντασίας και λογικής. Όμως σε κάθε περίπτωση τα μέλη του οργάνου της διοίκησης
έχουν την υποχρέωση να απέχουν από πράξεις που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και να μην
υποκύπτουν σε πιέσεις τρίτων δυνάμενα στη περίπτωση αυτή και να παραιτηθούν ακόμα αν απαιτηθεί.
Επιβάλλεται λοιπόν η κατάργηση της αστικής ευθύνης τρίτων προσώπων τα οποία ασκούν την παραπάνω
επιρροή, που προβλέπει το άρθρο 54 (4) του Σχεδίου Νόμου.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπε παρατηρήσεις σε παραπάνω σχόλια

7. Οι3διατάξεις του άρθρου αυτού σχετίζονται με το ζήτημα της υποβολής της αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη
5 ρυθμίζεται στο άρθρο 5. Συνεπώς, για νομοτεχνικούς λόγους και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον
που
αυτοτελές κεφάλαιο για τα νομικά πρόσωπα, όπως στον ΠτΚ που ισχύει σήμερα, προτείνεται η μεταφορά του
παρόντος άρθρου αμέσως μετά το άρθρο 5 ως άρθρο 6 και, κατά τούτο, η αναρίθμηση και των επόμενων
άρθρων του πρώτου και του δεύτερου κεφαλαίου.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει αλλάξει η διάθρωση του κειμενου του κώδικα

8. Είναι
3 λογικό η διοίκηση μίας εταιρείας ή/και οι μέτοχοι εφόσουν την ασκούν π.χ. μέσω παρένθετου προσώπου
να6 ευθύνονται σε περίπτωση αποδεδειγμένου δόλου με την περιουσία τους. Η έννοια όμως της ευθύνης εξ
αμελείας, έστω και βαρειάς, είναι απαρεάδεκτη δεδομένου ότι δεν πρόκειται για κάποιο στιγμιαίο γεγονός το
οποίο προσδθιορίζεται εύξολα αλλά για κάτι ασαφές το οποίο μπορεί να κρατάει ομήρους διοίκηση και μετόχους.
Τα όρια της «βαρειάς αμέλειας» και της «λαθεμένης επιχειρηματικής απόφασης» είναι πολύ δυσδιάκριτα και
αφήνουν τεράστια περιθώρια κατάχρησης από τους πιστωτές. Ομοίως η έννοια της «επιρροής» στην Διοίκηση
είναι εξίσου ασαφής και ανοιχτή σε κατάχρηση. Και οι δύο -απαράδεκτες- ρυθμίσεις καταργούν στην πράξη την
έννοια της Ανώνυμης Εταιρείας όπου οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού με το οποίο συμμετέχουν στο
κεφάλαιο ενώ η διοίκηση μόνο σε περίπτωση δόλου. Σε μία εποχή που η οικονομική επιβίωση της χώρας
εξαρτάται από τις επενδύσεις που θα γίνουν τέτοιες διατάξεις θα αποθαρρύνουν ακόμη και τους πιό
αποφασισμένους επενδυτές.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπε παραπανω σχόλια

1. Στην
3 παράγραφο 4 του Άρθρου 54 πρβλέπεται ότι η παύση πληρωμών της ανώνυμης εταιρείας που έχει
6
προκληθεί
από δόλο ή βαρεία αμέλεια των μελών του οργάνου διοίκησης συνεπάγεται την εις ολόκληρον
αποζημίωση των εταιρικών πιστωτών τόσο από τα υπαίτια πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του οργάνου της
διοίκησης όσο και από τρίτους που έχουν ασκήσει επιρροή στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης με
αποτέλεσμα αυτά να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την περιέλευση της
εταιρείας στην παύση πληρωμών.
Εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήματα :
1. Πώς θα τεκμηριώνεται η άσκηση της επιρροής των τρίτων στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου της διοίκησης ?
2.

Θα

προαπαιτείται

τελεσίδικη

δικαστική

απόφαση

?

3. Μήπως η συγκεκριμένη διάταξη υπονομεύει την αυτοτέλεια των οργάνων της διοίκησης και αντί να τα καθιστά
περισσότερο υπεύθυνα και προσηλωμένα στη χρηστή άσκηση του διοικητικού έργου προσφέρει διεξόδους
ανεύθυνων συμπεριφορών υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προσδιορισθεί «ο ασκήσας την επιρροή» ?
4. Μήπως – αντί να περιορισθεί – ανοίγεται περισσότερο το παράθυρο της χρησιμοποίησης «αχυρανθρώπων»
στις

διοικήσεις

εταιρειών

?

5. Τί θα γίνει με τις περιπτώσεις διορισμένων οργάνων διοίκησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και των
Ο.Τ.Α. όπου κάλλιστα τα μέλη των οργάνων διοίκησης θα μπορούν να ισχυρισθούν – προφανώς εκ των
υστέρων – ότι είχαν δεχθεί επιρροή και πιέσεις από τους πολιτικούς προϊσταμένους τους για τις τυχόν
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λανθασμένες αποφάσεις τους οι οποίες συνέβαλαν στην οικονομική κατάρρευση των εταιριών των οποίων
ανέλαβαν

τη

διοίκηση

?

6. Κατά την άποψή μου η ευθύνη θα πρέπει καταρχήν να παραμείνει ακέραια στα μέλη των οργάνων της
διοίκησης. Εφόσον ο νομοθέτης θελήσει να επεκτείνει την ευθύνη και την έννοια «των υπαίτιων προσώπων»
και σε τρίτους, χρειάζεται να προσδιοριστεί με σαφήνεια το είδος και ο τρόπος της επιρροής (π.χ. αποδεδειγμένο
ίδιο οικονομικό ή άλλο όφελος, αποδεδειγμένη κατάχρηση εξουσίας, άσκηση απειλής, εκβίαση κλπ)

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
βλέπε παραπάνω σχόλια

1.

3
Η 6Οδηγία 1023/2019 θέτει τη γενική αρχή στο άρθρο 19 ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στις
περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, οι διευθυντές μεριμνούν δεόντως κατ’ ελάχιστον για
τα ακόλουθα: α)…β)…και γ) την ανάγκη να απέχουν από πράξεις με πρόθεση ή βαριά αμέλεια που απειλούν
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.» Η διάταξη αυτή δεν ορίζει όμως, ούτε θα έπρεπε, συγκεκριμένα μέτρα.
Η υποχρέωση της Ελλάδος να λάβει τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί με πρόβλεψη μέτρων που
θέτουν σε κίνδυνο την ανάγκη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία προϋποθέτει εξ ορισμού την
ανάληψη σημαντικών κινδύνων με αβέβαια αποτελέσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλές αποφάσεις του
οργάνου διοίκησης, σε περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασής τους, ενδέχεται εύκολα να κριθούν εκ των υστέρων
ότι εμπεριέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας που έβλαψαν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και προκάλεσαν
παύση πληρωμών.
Συνεπώς η κύρωση που προβλέπει το άρθρο 54 παραγρ. 4 του Σχεδίου Νόμου ενεργεί σαν αντικίνητρο της
επιχειρηματικότητας και θα έπρεπε να αντικατασταθεί με κύρωση άλλη από αυτή της υποχρέωσης των
υπαιτίων για βαρεία αμέλεια μελών του οργάνου διοίκησης, εις ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι των
εταιρικών πιστωτών για τη ζημία που τους προκλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε
παύση πληρωμών της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει τουλάχιστον τα μέλη του οργάνου διοίκησης να μην υπέχουν αστική ευθύνη από
βαρεία αμέλεια για αποφάσεις τους όταν αυτές έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή της Συνέλευσης
των Εταίρων που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Και τούτο διότι στη περίπτωση αυτή η ευθύνη των
αποφάσεων δεν ανήκει σε όργανο της διοίκησης της επιχείρησης.
Προτείνεται λοιπόν η σχετική τροποποίηση της παραγρ. 4 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου
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Επίσης η Οδηγία 1023/2019 δεν προβλέπει την αστική ευθύνη εκ δόλου ή αμελείας αυτού που άσκησε την
επιρροή του στο μέλος ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης, ώστε να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που
είχαν ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εταιρείας σε παύση πληρωμών και η σχετική διάταξη είναι εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδότησης της Οδηγίας 1023/19 για την ενσωμάτωση των διατάξεών της ενώ επιπλέον δεν
απαιτείται σχετική νομοθετική διάταξη. Επιπλέον η έννοια της «επιρροής» στο σχέδιο νόμου είναι ευρύτατη
διότι δυνητικά συμπεριλαμβάνει την οικογενειακή, την σεξουαλική και κάθε τύπου άλλη επιρροή που ανοίγει
υπερβολικά το πεδίο της ευθύνης τυχόν τρίτων προσώπων σε σχέση με τα μέλη ενός διοικητικού οργάνου
επιχείρησης πέραν κάθε φαντασίας και λογικής. Όμως σε κάθε περίπτωση τα μέλη του οργάνου της διοίκησης
έχουν την υποχρέωση να απέχουν από πράξεις που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και να μην
υποκύπτουν σε πιέσεις τρίτων δυνάμενα στη περίπτωση αυτή και να παραιτηθούν ακόμα αν απαιτηθεί.
Προτείνεται λοιπόν η κατάργηση της αστικής ευθύνης τρίτων προσώπων τα οποία ασκούν την παραπάνω
επιρροή, που προβλέπει το άρθρο 54 (4) του Σχεδίου Νόμου.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επαναλαμβανόμενο σχόλιο – βλέπε απαντήσεις παραπάνω

1.

3
Το6 θέμα της «επιρροής» της διοίκησης είναι ασαφές, καταχρηστικό και επικίνδυνο . Κανένας επενδυτής, ειδικά
ξένος, δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει εαν εφόσον ξερει οτι αν επιχειρηματικά αποτύχει,
χρειαστεί να αποδείξει οτι δεν είναι ελέφαντας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε σχόλια παραπάνω

1. Η 3αστική ευθύνη των μελών του οργάνου διοίκησης όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 4 λόγο
3
αποδεδειγμένου
δόλου είναι λογική, η ευθύνη όμως λόγω βαριάς αμέλειας είναι απαράδεκτη ,καθώς καταργείται
η έννοια της Ανωνύμου Εταιρείας και της ευθύνης των οργάνων διοίκησης της, η οποία πρέπει να ισχύει μόνο
σε περίπτωση αποδεδειγμένου δόλου.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε παραπάνω σχόλια

Άρθρο 57 Διαδικασία
Αιτιολογική
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 54 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα με την αλλαγή ότι οι κύριες παρεμβάσεις
ασκούνται με δικόγραφο και προκατάθεση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη δικάσιμο και υποχρεωτική
συνεκδίκαση τους με την κύρια αίτηση. Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των αρχικών
διαδίκων αλλά και του δικαστηρίου, με ογκωδέστατα, πολλές φορές, δικόγραφα κυρίων παρεμβάσεων, τα οποία
κατατίθεντο στο ακροατήριο. Επίσης με την ρύθμιση της υποχρεωτικής συνεκδίκασης, αποφεύγεται η παρέλκυση
της διαδικασίας με την αναβολή της υπόθεσης κάθε φορά που κατατίθεται παρέμβαση. Στην 2η παράγραφο,
καταργήθηκε η «ευχή» για έκδοση απόφασης εντός 15 ημερών, που ούτε νομικά δεσμευτική ήταν, ούτε και
ρεαλιστική, ειδικά στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, στα οποία εκκρεμεί μεγάλος όγκος υποθέσεων.
Άρθρο 57
1.

Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σ` αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ.). Οι πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιον του
ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας. Οι κύριες
παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές δικόγραφο και με ποινή απαραδέκτου το αργότερο
τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικώς με την αίτηση και
τις τυχόν ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις. Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε
διαφορετική δικάσιμο, δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα
δικάσιμο.

2.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών και η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών.

Σχόλια
1 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 57 ορίζεται ότι η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών ενώ στην παράγραφο
5 του άρθρου 4 ορίζεται ότι στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται για την ίδια ενέργεια δύο
διαφορετικές προθεσμίες σε διαφορετικά άρθρα. Πάντως αν και κατανοητή η επιδίωξη της ταχείας εκδίκασης
τόσο η μία όσο και η άλλη προθεσμία είναι πολύ μικρές για την μελέτη μιας συνήθως πολυσέλιδης αίτησης
πτώχευσης και την προετοιμασία της άμυνας του οφειλέτη. Ενδεχομένως η τόσο μικρή προθεσμία για την άμυνα
του οφειλέτη δημιουργεί ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει ήδη απαντηθεί
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Άρθρο 59 Ορισμός εισηγητή
Αιτιολογική
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 58 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα σύμφωνα και με τις αλλαγές στο άρθρο 4,
ενώ σε όλα τα πρωτοδικεία εισηγητής ορίζεται πλέον πρωτοδίκης και όχι πρόεδρος πρωτοδικών. Ο τρόπος
επιλογής των εισηγητών ανήκει στην διακριτική ευχέρεια εκάστου δικαστηρίου και βασικό προσόν που ζητείται
είναι η προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.

Άρθρο
Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση. Για τον ορισμό των εισηγητών
των πτωχεύσεων βαρύνουσα σημασία έχει ιδίως η προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και η τυχόν
μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.

Σχόλια

1. Το3ΒΕΑ έχει τονίσει την ανάγκη τα Πτωχευτικά Δικαστήρια να συγκροτούνται από έμπειρους και καταρτισμένους
6
δικαστές
ώστε η όλη διαδικασία να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη τόσο για τον πτωχό όσο και για τους
πιστωτές του.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
συμφωνούμε

Άρθρο 63- Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη
Αιτιολογική
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 62 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα και η άρνηση εμφανίσεως του οφειλέτη, της
παρ.1, πρέπει να συνδυάζεται με άρνηση να παρουσιάσει και να παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία
για την πτωχευτική διαδικασία προκειμένου να είναι τιμωρητή. Στην παρ.2 δίνεται η δυνατότητα στον εισηγητή να
διατάξει την βίαια προσαγωγή του πτωχού ενώ εισάγεται και παρ.3 με δυνατότητα αποστολής έκθεσης από τον
εισηγητή στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, κατά τρίτων προσώπων που αρνούνται να του παραδώσουν
τα ως άνω στοιχεία.

Άρθρο:
1.

Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή και να παρουσιάσει και
παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την πτωχευτική διαδικασία και εφόσον είχε νομίμως
ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα εμφάνισης, ο εισηγητής επιβάλλει σε αυτόν
ποινή τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ. Μετά τη δεύτερη, χωρίς αποτέλεσμα, ειδοποίηση εμφάνισης του οφειλέτη, ο εισηγητής μπορεί να
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προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ` αυτού για απείθεια κατά τη διάταξη του άρθρου 169 του Ποινικού
Κώδικα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
2.

Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα, προς εξασφάλιση της παρουσίας
του πτωχού και σύμπραξης του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης
της βίαιης προσαγωγή του ενεργών κατά το άρθρο 231 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3.

Εφόσον τρίτα πρόσωπα έχουν αντίγραφα ή πρόσβαση στα στοιχεία αυτά καλούνται από τον εισηγητή να
τα παραδώσουν και σε περίπτωση που αρνούνται να το πράξουν ο εισηγητής μπορεί να προβεί στην
αποστολή έκθεσης κατ` αυτών στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για υπεξαγωγή εγγράφου.

Σχόλια
1. Το3όριο των δύο ημερών είναι μικρό. Χρήζει αυξήσεως
6

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Τα χρόνικά όρια τίθενται για την επιτάχυνση της διαδικασίας

Άρθρο 64- Ποιος διορίζεται σύνδικος
Αιτιολογική
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 63 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του 12ου
κεφαλαίου του παρόντος. Εισάγεται όμως μία σημαντική αλλαγή στην παρ.1, εφόσον στην περίπτωση αίτησης
από πιστωτή, σύνδικος πλέον ορίζεται ο προτεινόμενος είτε από τον αιτούντα είτε από τον παρεμβαίνοντα που
έχει την μεγαλύτερη απαίτηση κατά του πτωχού. Σκοπός της ρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου των
πιστωτών στην πτωχευτική διαδικασία και η αποφυγή των αλλεπάλληλων παραιτήσεων των συνδίκων, εφόσον
εκτιμάται ότι πριν την αίτηση, θα έχει υπάρξει συνεννόηση του πιστωτή και αποδοχή του συνδίκου για διορισμό
του.
Στην παρ.2 θέτονται τα κριτήρια για την επιλογή του συνδίκου, όταν δεν προτείνεται τέτοιος από τον οφειλέτη και
επιλέγεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον εισηγητή.Στην παρ.4 προστίθεται εδάφιο που επιφορτίζει τον
σύνδικο με την ευθύνη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων,
ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία του πτωχού, μέχρι και το πέρας της πτωχεύσεως.
Άρθρο 64:
1.

Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την απόφαση του άρθρου

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

αναφοράς δεν βρέθηκε.,

ορίζει ως σύνδικο πρόσωπο το οποίο διαθέτει άδεια διαχειριστή
αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το δωδέκατο κεφάλαιο του παρόντος κώδικα. Σύνδικος διορίζεται ο
προτεινόμενος από τον αιτούντα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής υποβολής αίτησης
πτώχευσης χωρίς την πρόταση συνδίκου. Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής
που προτείνει άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Αν υποβληθούν περισσότερες
τέτοιες παρεμβάσεις, διορίζεται το πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύουν
το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αν ο αιτών είναι πιστωτής και ασκήσει παρέμβαση
πιστωτής που αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη προτείνοντας άλλο
πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό.
2.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή του συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον εισηγητή, κατά
περίπτωση, γίνεται κατά την κρίση του, αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις που ισχύουν για το διαχειριστή
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αφερεγγυότητας , τα στοιχεία ως προς την εμπειρία του τελευταίου και του πιστοποιημένου προσώπου
που προτείνεται να απασχοληθεί στην συγκεκριμένη υπόθεση και τυχόν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος
του ή σε βάρος του πιστοποιημένου προσώπου .
3.

Ως σύνδικος δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο ως προς το οποίο υφίσταται κώλυμα σύμφωνα με το
άρθρο 144.

4.

Ο σύνδικος ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και οφείλει να
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία στο διαχειριστή
αφερεγγυότητας. Ο σύνδικος έχει την ευθύνη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και υποβολής
φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για την διάρκεια της πτώχευσης η υποχρέωση έγκρισης
οικονομικών καταστάσεων από μετόχους, μεριδιούχους ή εταίρους.

Σχόλια:
1.

3
Σύμφωνα
με την κρατούσα νομική θεωρία για την νομική φύση του θεσμού του συνδίκου, δηλαδή τη θεωρία
7
του λειτουργήματος, ο «σύνδικος είναι φορέας δημόσιου λειτουργήματος και δεν εκπροσωπεί κανέναν, παρά
μόνον, οργανικά, την πτώχευση, αφηρημένα και αόριστα, ασκώντας ιδίω ονόματι την εξουσία, που ο νόμος
του απονέμει. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι διατάξεις των δεύτερων εδαφίων των παραγράφων 1 και 5 του
άρθρου 80 ΠτΚ, που κάνουν λόγο για άσκηση και λήξη «καθηκόντων» εκ μέρους του συνδίκου, για άσκηση,
δηλαδή, και λήξη υποχρεώσεων απέναντι στην πολιτεία. Μάλιστα, η διάταξη του β’ εδαφίου της §5 του
άρθρου 80, πριν την τροποποίησή του με διάταξη του ν. 4446/2016, έκανε σαφέστερα λόγο για
«λειτούργημα» του συνδίκου. Αλλά και οι διατάξεις των άρθρων 17επ. του π.δ. 133/2016, θεσπίζοντας ειδικό
«πειθαρχικό δίκαιο», για τους εν γένει διαχειριστές αφερεγγυότητας, ασπάζεται, προδήλως, την θεωρία του
λειτουργήματος. Σαφέστερα, η διάταξη της §7 του άρθρου 27 του ίδιου π.δ., που αναφέρεται στην ευθύνη του
διαχειριστή αφερεγγυότητας, τον χαρακτηρίζει «δημόσιο υπάλληλο κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του
ΠΚ». Σημαίνει μόνον ότι ο σύνδικος ασκεί μια «κρατικώς συνδεδεμένη δραστηριότητα», που διεξάγεται με
ευθύνη αυτού, που την ασκεί, με ευθύνη, δηλαδή, του ίδιου, εν προκειμένω, του συνδίκου» (Ψυχομάνης Σπ.,
Πτωχευτικό Δίκαιο, Ζ΄ έκδοση).
Ως εκ τούτου, η νομική μορφή του λειτουργήματος του συνδίκου είναι σύνθετη. Το λειτούργημα του συνδίκου
στηρίζεται και επί των αρχών του ιδιωτικού και επί των αρχών του δημοσίου δικαίου. Αποτελεί ο σύνδικος
εκπρόσωπο ιδιωτικών συμφερόντων (ομάδας δανειστών, οφειλέτη κ.λπ.) αλλά συγχρόνως εξυπηρετεί τον
δημόσιας τάξης σκοπό της πτώχευσης δηλ. την προστασία της δημόσιας οικονομίας στην πτωχευτική
εκκαθάριση των περιουσιών. Έτσι, πολλές φορές η δράση του συνδίκου βαίνει ανεξάρτητα των συμφερόντων
οφειλέτη και δανειστών και εμφανίζεται ως υπηρεσία δημόσιου χαρακτήρα.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η ανάληψη του λειτουργήματος του συνδίκου επιβάλλεται να γίνεται από πρόσωπα
συνοδευόμενα όχι μόνον από επιστημονικά αλλά πρωτίστως από ηθικά εφόδια έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο
σκοπός της πτώχευσης και να μην παρουσιάζονται καταχρήσεις στη διεξαγωγή των πτωχεύσεων.
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Στο άρθρο 5 εισάγεται καινοφανή πρόβλεψη ότι θα μπορεί να διορίζεται ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μιας
πτώχευσης (σύνδικος), πρόσωπο που θα επιλέγεται από τον επισπεύδοντα πιστωτή, και όχι πρόσωπο που
θα επιλέγεται ελεύθερα από το πτωχευτικό Δικαστήριο ( πλέγμα άρθρων 5, 64, 98, 99). Πρόκειται για
αυτούσια, αμφισβητούμενης συνταγματικότητας, μεταφορά αντίστοιχης ρύθμισης του Ν.4307/2014 για τις
ειδικές διαχειρίσεις για υπόδειξη του ειδικού διαχειριστή από τον επισπεύδοντα πιστωτή. Ως αιτιολογία της
προτεινόμενης ρύθμισης προβάλλεται απολύτως αβάσιμα η επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω της αποφυγής
του φαινομένου της αποποίησης των συνδίκων. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό, υπαρκτό μεν κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες, έχει εξ’ ολοκλήρου εξαλειφθεί από το Σεπτέμβριο του 2017 οπότε ενεργοποιήθηκε
το Μητρώο των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και ο θεσμός του επαγγέλματος του Δ/Α. Έκτοτε, λόγω των
αυστηρών προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β
1780/23.5.2017), που ουσιαστικά απαγορεύει τις αποποιήσεις, το φαινόμενο εξαλείφθηκε ολοσχερώς.
Περαιτέρω, κατά τον προτεινόμενο τρόπο διορισμού, οι βασικοί πιστωτές (κατά κανόνα χρηματοπιστωτικοί
φορείς), ως συνήθως έχουσες το μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, θα μπορούν να
εκκινούν διαδικασία πτώχευσης κατά αυτού (εμπόρου ή και ιδιώτη), να υποδεικνύουν και να διορίζεται τελικά
ως σύνδικος διαχειριστής αφερεγγυότητας μόνο της δικής τους αποκλειστικά έγκρισης αλλά και δυνητικά του
απολύτου ελέγχου τους.
Το παραπάνω πλέγμα διατάξεων, ως τίθεται στον υπό διαβούλευση Κώδικα, μας βρίσκει απολύτως ενάντιους
για τους εξής λόγους:
1) Καταστρατηγείται η νομική θέση του συνδίκου ως οιονεί δημόσιου λειτουργού
2) Παραβιάζει το Σύνταγμα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς η διαδικασία αφερεγγυότητας στην πράξη θα
ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, από τον επισπεύδοντα πιστωτή/ες (κατά κανόνα πιστωτικά
ιδρύματα) ο οποίος προφανώς θα ενεργεί πρώτα προς όφελος του θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα
των υπολοίπων πιστωτών (μεταξύ των οποίων είναι εργαζόμενοι, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) στη διαδικασία των
αναγγελιών, των επαληθεύσεων ή και της κατάταξης των πιστωτών.
3) Παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία ΕΕ 2019-1023- άρθρα 26 και 27)
4) Καταστρατηγεί τις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας στο πρόσωπο του συνδίκου, όπως
αυτές απορρέουν και επιβάλλονται από το πνεύμα του Πτωχευτικού Δικαίου, τον Κώδικα Δεοντολογίας των
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β 1780/23.5.2017) και της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 2019-1023 (άρθρα 26
και 27). Οι αρχές της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας προβλέπονται και σε σύγχρονους κώδικες
δεοντολογίας διαχειριστών αφερεγγυότητας, όπως στον Code of Ethics της Βρετανικής Ένωσης Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας.
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5) Θέτει σε αμφιβολία την αρχή της διαφάνειας ως προς τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που
διαχειρίζονται τη διαδικασία, καθότι θα είναι θολό και δυσχερώς ελέγξιμο να διαπιστωθούν αφενός τα κριτήρια
υπόδειξης του συνδίκου από τους πιστωτές, αφετέρου δυσχεραίνεται η εφαρμογή της λογοδοσίας και ο
έλεγχος του συνδίκου-νομικού προσώπου από τον Εισηγητή των πτωχεύσεων και τους πιστωτές μειοψηφίας.
6) Σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις (άρθρο 147) για συμφωνία με τους πιστωτές για bonus επιτυχίας
υπονομεύεται για έναν ακόμη λόγο η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του συνδίκου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του. Τίθεται το εύλογο ερώτημα το πως θα εμποδίζεται ο απόλυτος έλεγχος του προτεινόμενου
συνδίκου από τους προτείναντες αυτόν πιστωτές όταν ήδη με αυτούς θα έχει προσυμφωνήσει και bonus
επιτυχίας.
7) Περιορίζει κατά τρόπο αντισυνταγματικό τη δικαστική εξουσία να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο του
συνδίκου
8) Αποτελεί παράδοξη παρέκκλιση από τις πρακτικές των Ευρωπαϊκών χωρών καθότι από την έρευνα μας
δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε έστω και μια περίπτωση έννομης τάξης μεταξύ των κρατών – μελών της
Ε.Ε., στην οποία διαχειριστές αφερεγγυότητας να διορίζονται εταιρείες, και όχι φυσικά πρόσωπα, που μόνο
αυτά εξασφαλίζουν τα εχέγγυα της ουδετερότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του τρίτου προσώπου,
προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών.
9) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών από Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που είναι ανεξάρτητα φυσικά
πρόσωπα, εγγυάται:
a. Την τήρηση της νομιμότητας και την ασφαλή λειτουργία των αρχών της ελεύθερης οικονομίας χωρίς εμμονή
στον κυρωτικό χαρακτήρα της πτώχευσης, αφού ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας – φυσικό πρόσωπο –
αναλογίζεται τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαδικασίας (οδηγία ΕΕ/2019/1023).
b. Την ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών που έχουν την ίδια θέση.
c. Την αποτροπή των καταχρήσεων των διαδικασιών μέσω κακόπιστων ή μεροληπτικών χειρισμών.
Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, κρίνονται επιβεβλημένες:
1) Η πλήρης απάλειψη των σχετικών προβλέψεων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περί δυνατότητας
ένταξης στο Μητρώο Δ/Α νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής,
2) Η πλήρης απάλειψη των προβλέψεων περί δεσμευτικής υπόδειξης του συνδίκου από τους πιστωτές.
Ζητούμε τη διατήρηση του υπάρχοντος πλαισίου, με το δικαστήριο να έχει πλήρη ελευθερία να επιλέξει το
κατάλληλο φυσικό πρόσωπο ως σύνδικο από το Μητρώο Δ/Α, με βάση την εμπειρία και το αναρτημένο
βιογραφικό του.
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3) Να θεσμοθετηθεί ασυμβίβαστο της ανάθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε διαχειριστή
αφερεγγυότητας σχετιζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έμμεσα ή άμεσα, με θεσμικό πιστωτή
(πιστωτικά ιδρύματα, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) κατά την τελευταία διετία από την ανάληψη των καθηκόντων του.
4) Να διατηρηθεί η διαχρονική πρόβλεψη του ισχύοντος άρθρου 154 ΠτΚ που προβλέπει την αφαίρεση της
αντιμισθίας του συνδίκου πριν τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης.
Εκτιμούμε ότι η διατήρηση των προβλέψεων για νομικά πρόσωπα ως Δ/Α και για δεσμευτική υπόδειξη του
προσώπου του από τους πιστωτές, θα έχει τις εξής συνέπειες:
1) Την άμεση καταρράκωση της αξιοπιστίας του θεσμού του Δ/Α και την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων,
καθότι θα γίνει αντιληπτό το αδιαφανές, μη αντικειμενικό και μεροληπτικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων
συνδίκων.
2) Θα διαταράξει την απαιτούμενη ισορροπία των πτωχευτικών διαδικασιών υπέρ των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και σε βάρος των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών, όπως το Δημόσιο, ΕΦΚΑ, εργαζόμενους,
προμηθευτές.
3) Η διοργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας από απρόσωπες εταιρίες θα καταρρακώσει το ίδιο το κύρος
του θεσμού της πτώχευσης, με συνέπεια τη μειωμένη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα του.
4) Αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση του δικαστικού σώματος, που θα καλείται να επιβεβαιώνει σχεδόν
άκριτα τις προτάσεις συγκεκριμένων πιστωτών.
5) Θα προκαλέσει τις παραιτήσεις μεγάλου αριθμού Δ/Α, που δεν θα επιθυμήσουν τη σχεδιαζόμενη
υπαλληλοποίηση τους και θα θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν συμφωνούμε με τις απόψεις του συνδέσμου καθώς η διεύρυνση της ομαδας των διαχειριστών θα ενισχύσει
το κύρος του θεσμού ενώ η μεγαλύτερη συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία επιλογής θα επιτρέψει την
ανάδειξη των αποτελεσματικών διαχειριστών και αυτών που εξασφαλίζουν ταχεία και διαφανή εκπλήρωση των
καθηκοντων τους. Στην πτωχευτική διαδικασία, τα συμφέροντα των πιστωτών έχουν προτεραιότητα.
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2.

3
Α)7Αν το άρθρο 64 του προτεινόμενου ΠτΚ μείνει ως έχει , το κύρος της ιδιότητας του Διαχειριστή
Αφερεγγυότητας θα υποστεί σοβαρό πλήγμα, καθώς: α) αν προτείνει σύνδικο ο αιτών οφειλέτης θα
δημιουργείται σχέση αλληλεξάρτησης συνδίκου πτώχευσης – οφειλέτη (δηλαδή θα σε έχει προτείνει ο
οφειλέτης και θα πάρεις μέτρα έπειτα εναντίον του; Δεν θα σε προτείνει κανείς ποτέ ξανά. β)αν προτείνει
σύνδικο ο πιστωτής (δηλαδή οι τράπεζες που έχουν και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις) όλες οι υποθέσεις θα
πηγαίνουν σε συγκεκριμένους ΔΑ που είτε συνεργάζονται, είτε θα συνεργαστούν με τράπεζες και οι υπόλοιποι
ΔΑ δε θα μπορούν να αναλάβουν πτωχεύσεις. Πρέπει ο ορισμός του Συνδίκου να συνεχίσει να γίνεται από το
Πτωχευτικό Δικαστήριο.
Β)Πρέπει να μπουν κριτήρια στον ορισμό του ΔΑ από το Πτωχευτικό Δικαστήρια, ώστε να προτιμούνται
αρχικά ΔΑ που προέρχονται από το εφετείο είτε την περιφέρεια που έχει την έδρα του, το υπό πτώχευση
νομικό πρόσωπο ή την κατοικία του το φυσικό πρόσωπο.
(ΠΧ αν ο αιτών προτείνει ΔΑ με έδρα την ΚΡΗΤΗ και το πτωχευτικό δικαστήριο είναι στην Αλεξανδρούπολη ή
το αντίθετο θα ορίζεται αυτός, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και συγκεκριμένα κριτήρια;)

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η προέλευση του διαχειριστή δεν έιναι λογικό να επηρεάζει την επιλογή του

1. Η 3κριτική στην διάταξη του άρθρου 64 του παρόντος σχέδιο νόμου, την οποία ανάρτησε ο σύλλογος
7
διαχειριστών
αφερεγγυότητας είναι αρτιότατη και απολύτως εμπεριστατωμένη. Η μόνη “αδυναμία” της είναι ότι
απέναντι σε μία διάταξη νομικά και ηθικά προκλητικά απαράδεκτη, διατηρεί μία νηφαλιότητα, περιοριζόμενη στα
όρια
θα

της
επιχειρήσω

να

διατηρήσω

Νομικής
την

ίδια

στάση,

επιστήμης.

εκθέτοντας

τις

σκέψεις

μου.

Είναι σαφές από τις παραπάνω διατάξεις κυρίως αυτή του άρθρου 64 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου,
ότι ως σύνδικος διορίζεται ο επιλεγμένος και προτεινόμενος από τον πιστωτή που αιτείται την πτώχευση. Το
δικαστήριο δεσμεύεται και υποχρεούται να διορίσει αυτόν τον επιλεγμένο και προτεινόμενο Διαχ. Αφ.. Μάλιστα
για να μην αφήνεται καμία αμφιβολία για τους σκοπούς του το σχέδιο νόμου, στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 64 του άνω σχεδίου Νόμου, ορίζει ότι αν ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που
αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσόν απαιτήσεων κατά του οφειλέτη προτείνοντας άλλο πρόσωπο σύνδικος, το
δικαστήριο

δεσμεύεται

και

υποχρεούται

να

διορίσει

το

πρόσωπο

αυτό.

• Ο ρόλος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας και η αναγκαιότητα να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος.
Ειδικότερα, ο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας έχει την πρωτοβουλία να κινεί και εν πολλοίς καθορίζει σημαντικές
διαδικασίες της πτώχευσης: προστατεύει τους πιστωτές έναντι του πτωχού, (π.χ. μέσω της μετάθεσης του
χρόνου παύσης πληρωμών ή της πτωχευτικής ανάκλησης). όταν ο τελευταίος με παράνομους και δόλιους
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τρόπους επιχειρεί να κρύψει την περιουσία του ή με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθεί να μην ικανοποιηθούν οι
πιστωτές του Αντίστοιχα, προφυλάσσει, κατά την διαδικασία της επαλήθευσης των απαιτήσεων και τα
συμφέροντα του πτωχού και των άλλων πιστωτών, ελέγχοντας τις αξιώσεις των πιστωτών, εντοπίζοντας και
απορρίπτοντας υπερβολικές ή παράνομες απαιτήσεις. Εάν κάποιος πιστωτής έχει υπερβολικές οι παράνομες
απαιτήσεις, αυτές βλάπτουν τους άλλους πιστωτές αλλά και τον πτωχό, και ο σύνδικος οφείλει να το
διαπιστώσει
Ο

και

σύνδικος

σ’

απορρίψει
αυτές

τις

τη

σχετική

περιπτώσεις

οφείλει

απαίτηση.

ΝΑ

ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ.

Έτσι ο σύνδικος θα ερευνήσει για το βάσιμο των απαιτήσεων, εργασία που δύσκολα μπορεί να κάνει
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την πτώχευση. Ο σύνδικος έχει την μεγαλύτερη δυνατή
πρόσβαση στα οικονομικά – λογιστικά στοιχεία του πτωχού, στοιχεία στα οποία δύσκολα έχει πρόσβαση άλλος
πιστωτής. Ετσι ένας πιστωτής έχει μεν την νομική δυνατότητα να αμφισβητήσει απαίτηση άλλου πιστωτή,
αδυνατεί δε να έχει επαρκή στοιχεία για να το κάνει αυτό. Συνεπώς αναδεικνύεται πάλι το πόσο κρίσιμο είναι ο
σύνδικος

να

χαίρει

κάθε

εγγυήσεως

ανεξαρτησίας

και

αυτοτέλειας

από

τους

πιστωτές.

Επιπλέον ο σύνδικος έχει την πρωτοβουλία να κινήσει σημαντικές διαδικασίες όπως την πτωχευτική ανάκληση,
Κρισιμότατο επίσης είναι ότι κατά την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος μπορεί να επηρεάσει
το πότε και κυρίως πώς θα εκποιηθούν τα προς πώληση αντικείμενα, δηλαδή σε ομάδες ή όχι, ιδίως την
σύνθεση της ομάδας των πωλουμένων πραγμάτων. Αυτό είναι αντιληπτό ότι δύναται να απομακρύνει ή
αντίστοιχα

ευνοήσει

κάποιους

επενδυτές.

Ο διαχειριστής αφερρεγγυότητας, ο οποίος θα εξαρτάται απολύτως στο εάν θα αναλαμβάνει εργασίες, από το
εάν θα τον επιλέγει μία μικρή ομάδα πιστωτών , δεν είναι δυνατόν να εγγυάται την ακεραιότητα των άνω
διαδικασιών,

και

την

απουσία

εύκολων

να

γίνουν

και

δύσκολα

διαπιστούμενων

συμπαιγνιών.

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας έχει θεσμικό ρόλο να κινεί την διαδικασία της πτωχεύσεως, και εάν αυτός
πιεζόμενος δεν κινηθεί κατάλληλα, δεν λάβει αναγκαίες πρωτοβουλίες που πιθανόν να τον φέρουν σε ρήξη με
κάποιους πιστωτές, πολλά κακώς κείμενα θα περάσουν «κάτω από το ραντάρ» του δικαστικού ελέγχου. Έτσι,
ο δίκαιος (ισομερώς προς όλους τους πιστωτές αλλά και έναντι του πτωχού) χαρακτήρας της πτώχευσης μπορεί
να υπονομευτεί, ως αποτέλεσμα των πιέσεων που θα δεχθεί ο επιλεγόμενος Διαχειριστή Αφερεγγυότητας από
τον

κύριο

πιστωτή.

Για να μπορεί να εκτελέσει ο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας – τον θεσμικό του ρόλο δεν πρέπει να έχει καμμία
απολύτως εξάρτηση από τους πιστωτές και τον πτωχό, προς αποφυγή προφανούς συγκρούσεως
συμφερόντων, της εξαρτήσεως του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας από τους πιστωτές, και αδιαφάνειας των
διαδικασιών. Είναι αυταπόδεικτο ότι ο διορισμός του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας από (περιθωριοποιημένο)
Πτωχευτικό Δικαστήριο, κατά την ανέλεγκτη επιταγή του «ισχυρότερου» πιστωτή δημιουργεί τις συνθήκες για
μία
•

τέτοια
Η

άνω

επικίνδυνη
ρύθμιση

και
του

ανεπιθύμητη
Σχεδίου

νόμου

εξάρτηση.Διαχειριστή
αντιτίθεται

στο

Αφερεγγυότητας.
Ενωσιακό

Δίκαιο.

Ειδικότερα, με το άρθρο 27 παρ. 1 της Οδηγίας 2019/1023 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας ορίζεται ότι.
«Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική εποπτεία του έργου των επαγγελματιών (αφερεγγυότητας), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι
οι υπηρεσίες τους παρέχονται με αποτελεσματικό και ικανό τρόπο, καθώς και με αμεροληψία και
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ

σε

σχέση

με

τα

εμπλεκόμενα

μέρη».

Και, επιπλέον, στο άρθρο 28 παρ. 1 της ίδιας Οδηγίας ορίζεται ότι «για την αποφυγή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ
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ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, οι οφειλέτες και οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα είτε να διατυπώσουν
αντιρρήσεις για την επιλογή ή τον διορισμό είτε να ζητήσουν την αντικατάσταση του επαγγελματία.»
Από τις άνω διατάξεις προκύπτει ανενδοίαστα ότι οι δανειστές και ο πτωχός ΟΥΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΔΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, ακριβώς για να αποφεύγεται η
σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας από τους
δανειστές και τον πτωχό, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του θεσμικού ρόλου του. Η προτεινόμενη με
το Σχέδιο Νόμου ρύθμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επιταγές του Ενωσιακού Δικαίου, και αφήνουν την
Ελληνική Δημοκρατία έκθετη σε τυχόν διαδικασίες επί παραβάσει (και επιβολή αντίστοιχων κυρώσεων)
κατ’άρθρο

258

επόμενα

ΣΛΕΕ.

Μόνον η επιλογή των προσώπων των διαχειριστών αφερεγγυότητας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου,
δύναται να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ώστε ο τελευταίος να επιτελεί το έργο
του απερίσπαστος, μη υποχωρώντας στις οποιεσδήποτε πιέσεις που ασκούνται, Παραβίαση του Συντάγματος
και

της

Ε.Σ.Δ.Α.,

λόγω

αδικαιολόγητης

άνισης

μεταχείρησης

των

επιμέρους

πιστωτών.

Η επιχειρούμενη «μεταρύθμιση» παραβιάζει, πέραν από τις θεσμικές επιταγές του Ενωσιακού Δικαίου, ευθέως
και τα ατομικά δικαιώματα των επιμέρους πιστωτών. Ειδικότερα, την διάταξη του αρθρου 4 του Συντάγματος,
καθώς πλήττει την αρχή της ισότητας, που «επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό
τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της
εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή προνομίου…» (3396/2014 ΣΤΕ). Εν προκειμένω, ο κύριος πιστωτής
ορίζει το πρόσωπο του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αποκλειστικά τα δικά του
συμφέροντα και επιθυμίες, ενώ οι λοιποί διάδικοι (πιστωτές και πτωχός), αποκλείονται από την διαδικασία
επιλογής. Στο ίδιο πνεύμα, ζήτημα ανακύπτει ως προς την συμβατότητα της επιχειρούμενης με το σχέδιο νόμου
αλλαγής ως προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α., το οποίο εγγυάται το δικαίωμα στην
περιουσία/ιδιοκτησία: Τo E.Δ.Δ.Α. πρόσφατα επανέλαβε ότι «η πολυπλοκοτητα της πτωχευτικής διαδικασίας
από την φύση της απαιτεί κρατική ρύθμιση ώστε να εξασφαλιστεί η ίση και δίκαιη μεταχείρηση πιστωτών που
βρίσκονται σε ανάλογη η παρόμοια κατάσταση» (Acar and others v. Τurkey, 12/12/2017, σκ. 33). Θεωρούμε ότι
η άνω ρύθμιση αποτελεί αδικαιολόγητο προνόμιο υπέρ του Κυρίου Πιστωτή, που δεν συνοδεύεται από καμία
δικαιολογία.
Μόνη

λύση,

η

επιλογή

του

Δ/Α

κατά

την

απόλυτη

κρίση

του

Δικαστηρίου.

Και εδώ πρέπει να αναλογιστούμε ποιός είναι ο λόγος να επιλέγει τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας ένας
πιστωτής και όχι το δικαστήριο. Ούτε την διαδικασία επιταχύνει η υπό κρίση διάταξη, ούτε προφυλάσσει τα
συμφέροντα της πτώχευσης. Ο ένας πιστωτής ή το δικαστήριο θα εκτιμήσει καλύτερα το συμφέρον όλης της
πτωχεύσεως?. Ο ένας πιστωτής, ενδιαφέρεται για το συμφέρον της πτωχεύσεως ή τον ενδιαφέρει αποκλειστικά
το

ατομικό

Η

απάντηση

του

συμφέρον?

είναι

προφανής.

Το γεγονός του πολύ κλειστού κύκλου των κύριων πιστωτών – Τραπεζών (ουσιαστικά τεσσάρων) ως
εργοδοτών των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, καθιστά εντονότερο το πρόβλημα της εξαρτήσεως των
τελευταίων από τους μεγάλους πιστωτές. Θα υπάρχει στην σχετική «πιάτσα», ο χαρακτηρισμός αφ’ ενός του
«δύσκολου» και αφ ετέρου του «συνεργάσιμου» του «συνεννοήσιμου» «ευέλικτου» συνδίκου – Διαχειριστή
Αφερεγγυότητας.
Έτσι το δικαίωμα του κύριου πιστωτή να επιλέγει κατά την κρίση του και τα συμφέροντα του, το πρόσωπο του

367

403
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

συνδίκου διαχειριστή φερεγγυότητας προκαλεί τεράστια σύγκρουση συμφερόντων και αδιαφάνεια, και καθιστά
την

όλη

διαδικασία

τελείως

αναξιόπιστη,

και

εκτός

πλαισίου

με

το

Ευρωπαϊκό

Δίκαιο..

Η επιλογή των προσώπων των διαχειριστών αφερεγγυότητας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, είναι
η μοναδική λύση που θα δίνει στο διαχειριστή αφερεγγυότητας την απαραίτητη ανεξαρτησία στο έργο του.
Την ανεξαρτησία, για να έχει την δυνατότητα ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας να επιτελεί το έργο του
απερίσπαστος, μη υποχωρώντας στις οποιεσδήποτε πιέσεις που ασκούνται, πιέσεις για το εάν θα δεχθεί ή
απορρίψει απαιτήσεις, για το πότε και πώς θα εκποιηθούν σημαντικά ακίνητα, αν θα εκποιηθούν μαζί με
μηχανήματα ή χωριστά, επιλογές που μπορεί να προσελκύσουν η απομακρύνουν κατηγορίες επενδυτών.
Ακόμα και ο φόβος του Συνδίκου Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, ότι ενδεχομένως με τις πράξεις του θα πέσει
στην δυσμένεια του Κύριου Πιστωτή, που θα συνεπάγεται την μη επιλογή στο μέλλον σε άλλες πτωχεύσεις, θα
επιδρά

αρνητικά,

και

μόνο

αυτό

αρκεί

για

να

τροποποιηθεί

η

σχετική

ρύθμιση.

Γι’ αυτό, σε αρμονία με το Ευρωπαικό Δίκαιο, η κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη
στο να επιλέγει αυτό τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε να προτείνεται το
πρόσωπο του Διαχειριστή αφερεγγυότητας, να μην υπάρχει κανένας επηρεασμός του Δικαστηρίου στην εν
λόγω επιλογή.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε απαντηση παραπάνω

Άρθρο 65 Αντικατάσταση συνδίκου
Αιτιολογική
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 64 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του 12ου
κεφαλαίου του παρόντος.
Στην παρ.3 προβλέπεται και η δυνατότητα της μειοψηφίας των πιστωτών με τουλάχιστο 10% των απαιτήσεων, να
ζητήσουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση του συνδίκου.

Άρθρο
Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά το σύνδικο στις εξής περιπτώσεις:
1.
Ύστερα από έγγραφη δήλωση του συνδίκου προς τον εισηγητή περί ύπαρξης κωλύματος του άρθρου
144 ή ύστερα από έγγραφη δήλωση παραίτησής του για σπουδαίο λόγο, η οποία επίσης υποβάλλεται
στον εισηγητή. Ο εισηγητής εισηγείται προς το δικαστήριο για το εάν η παραίτηση είναι καταχρηστική
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Εφόσον το
δικαστήριο αποφασίσει ότι ο σύνδικος παραιτείται παρά την αποδοχή του διορισμού του χωρίς σπουδαίο
λόγο ή αν παραιτείται καταχρηστικά κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6, ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί εκ νέου σύνδικος για τα επόμενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό
γνωστοποιείται με επιμέλεια της γραμματείας του πτωχευτικού δικαστηρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας προκειμένου να καταχωρισθεί στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας που
προβλέπεται στο άρθρο 142.
2.

Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή
παράβαση του συνδίκου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή μη εκπλήρωση αυτών. Η αίτηση
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υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου υπόκειται μόνον σε έφεση. Σπουδαίο
λόγο αποτελεί η τέλεση από τον σύνδικο πειθαρχικής παράβασης σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο
άρθρο 149.
3.

Πιστωτές που εκπροσωπούν το [10%] τουλάχιστον των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, εξαιρουμένων
των απαιτήσεων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη προσώπων κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν.
4308/2014, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση
του συνδίκου. Στην αίτηση περιλαμβάνονται οι λόγοι αντικατάστασης του συνδίκου, όπως ιδίως η
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών της πτωχεύσεως, και ο προτεινόμενος αντικαταστάτης. Ο
σύνδικος οφείλει να συγκαλέσει τη συνέλευση των πιστωτών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από τη λήψη της αίτησης. Εφόσον αποφασιστεί από την συνέλευση η αντικατάσταση του
συνδίκου και προταθεί αντικαταστάτης, ο τελευταίος διορίζεται σύνδικος με πράξη του εισηγητή εφόσον
δεν προκύπτουν ως προς τον διορισμό του τα κωλύματα του άρθρου 144.

Σχόλια
1. Στα
3 πλαίσια της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας της Πτώχευσης το ΒΕΑ έχει προτείνει την εποπτεία των
6
Συνδίκων
από τον Οργανισμό που θα συσταθεί (ή την ΕΓΔΙΧ) καθώς επίσης και την παροχή κάθε συνδρομής
προς αυτούς από τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους που θα απασχολεί.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται επαρκής εποπτεία στο σχέδιο αλλά και η παρακολούθηση των διαδικασιών για τον εντοπισμό
σδυναμιών και την αντιμετώπισή τους

Άρθρο 70- Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη
Αιτιολογική
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 72 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ καταργείται η υποχρέωση κλήσης του
οφειλέτη και παρουσίας του κατά την αποσφράγιση των ανωτέρω εγγράφων.
Άρθρο 70:
Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοιοτυπιών και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του έχουν σχέση με την πτώχευση. Ο σύνδικος
παραδίδει προς τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ. είναι άσχετες με την πτώχευση και είναι υποχρεωμένος σε
κάθε περίπτωση να τηρεί εχεμύθεια, διαφορετικά τιμωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα
Σχόλια:

2. Άραγε,
3
είναι σκόπιμα ασαφής η φράση «Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοιοτυπιών και
6
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση
του έχουν σχέση με την πτώχευση» ;
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Πώς λαμβάνεται η γνώση αυτή, πώς επιβάλλεται η παράδοση του παραπάνω υλικού στον σύνδικο, ποια
προβλέπεται να είναι τα κριτήρια με τα οποία αυτός εκτιμά ότι καθετί εκ των παραπάνω σχετίζεται ή όχι με την
πτώχευση και, τέλος, γιατί απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά περί προσωπικών δεδομένων;
Να προστεθεί, τουλάχιστον, η φράση, «με την επιφύλαξη της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
κατά τους ορισμούς του νόμου 4624 / 2019», διαφορετικά τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι σαφώς
περισσότερα των όποιων αποπειράται να επιλυθούν.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
περίπτωση.

Δεν απαιτείται ρητή αναφορά στον κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε

Άρθρο 73-Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
Αιτιολογική –
Άρθρο 73:
Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώσεις
τεχνικής, οικονομικής, νομικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, μετά από
σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα
απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αμοιβή θα
καθοριστεί, κατ` εύλογη κρίση, από τον εισηγητή με αιτιολογημένη διάταξή του.
Σχόλια:
3. Υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της διάταξης του άρθρ. 3 παρ.12 του Ν. 4446/2016,ΦΕΚ Α 240/22.12.2016,
που αντικατέστησε το άρθρ. 75 Ν. 3588/2007, ώστε με αιτιολογημένη πράξη του Εισηγητή να πληρώνονται οι
προσλαμβανόμενοι με ειδικές γνώσεις [κυρίως οι απαραίτητοι λογιστές] ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ [ή τουλάχιστον όσων κηρύχθησαν μετά τον Ν. 3588/2007] και όχι μόνον αυτών που
κηρύχθησαν

μετά

την

22α/12/2016.

Η προηγούμενη απαιτούμενη διαδικασία [δηλ. απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου], που ισχύει ακόμη για τις
πτωχεύσεις που κηρύχθησαν πρό της 22ας/12/2016, αργεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να παραιτούνται
πρόσωπα άκρως σημαντικά για την πορεία της διαδικασίας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εξόφλησής τους.
Αντίθετα, η πράξη του Εισηγητή εκδίδεται άμεσα, ακόμη και αυθημερόν.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν έχουμε την εντολή τροποποίησης των υφισταμένων διατάξεων

4. Το4άρθρ. 75 Ν. 3588/2007 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.12 του Ν.4446/2016,ΦΕΚ Α 240/22.12.2016 και
0
προβλέπει
την πληρωμή των προσληφθέντων στην πτώχευση προσώπων με ειδικές γνώσεις [κυρίως οι
απολύτως απαραίτητοι λογιστές] με αιτιολογημένη διάταξη του Εισηγητή, κατ΄εύλογη κρίση του.
Ομως,η εν λόγω διάταξη δεν κατέλαβε τις πτωχεύσεις, που κηρύχθησαν πρό της 22ας/12/2016, με αποτέλεσμα
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να εισαχθεί διάκριση και να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα. Ειδικότερα, στις ανωτέρω πτωχεύσεις η
πληρωμή γίνεται ακόμη με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, που σημαίνει αίτηση του Συνδίκου,
προσδιορισμός δικασίμου [συνήθως μακρά]και έκδοση απόφασης [επίσης με καθυστέρηση]. Συνεπεία αυτών,
οι προσληφθέντες συχνά διαμαρτύρονται και οδηγούνται σε παραίτηση, ενέργειες δε επί της πτώχευσης
τελματώνουν. Αντίθετα, με τις πτωχεύσεις, που κηρύχθηκαν μετά την 22α/12/2016 ουδέν πρόβλημα υπάρχει,
αφού

η

διάταξη

του

Εισηγητή

εκδίδεται

άμεσα

[ακόμη

και

αυθημερόν].

Συνεπώς, υφίσταται ανάγκη τροποποιήσεως της άνωθεν διατάξεως, ώστε να καταλαμβάνει ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ [ή τουλάχιστον όσες κηρύχθησαν μετά τον Ν 3588/2007], άνευ οιασδήποτε
διακρίσεως.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε σχόλιο παραπάνω

Άρθρο 75 Άσκηση εταιρικών αγωγών και υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά το οφειλέτη
Αιτιολογική
Με το άρθρο αυτό νομοθετείται η δυνατότητα που είχε αναγνωριστεί νομολογιακά στο σύνδικο, να υποβάλλει
εγκλήσεις ή αγωγές κατά προσώπων, πέραν αυτών του άρθρου 54, που με τις πράξεις τους, προ της κήρυξης
της πτώχευσης, επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και συντέλεσαν στην παύση
πληρωμών του. Η ευρεία αυτή δυνατότητα που δίνεται στο σύνδικο, έχει ως σκοπό την πρόληψη και αποφυγή
δολίων συμπεριφορών που οδηγούν μία υγιή οικονομική οντότητα σε κατάσταση πτώχευσης, με αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργία της αγοράς και την νόθευση του ανταγωνισμού.
Άρθρο 75
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι κατά την χρονική περίοδο που προηγήθηκε της κήρυξης της πτώχευσης του
οφειλέτη έχουν λάβει χώρα παράνομες πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες σε βάρος του τελευταίου (οφειλέτη), οι
οποίες επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του κατάσταση, με την άδεια του Εισηγητή, ο σύνδικος
νομιμοποιείται να υποβάλλει έγκληση κατά των υπευθύνων προσώπων, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς
υποστήριξη της κατηγορίας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Εφόσον υποπέσουν
στην αντίληψή του παράνομες πράξεις σε βάρος του οφειλέτη που συνέβησαν κατά την περίοδο που προηγήθηκε
της πτώχευσής του και επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του κατάσταση, ο σύνδικος με την άδεια του
εισηγητή υποβάλλει κατά περίπτωση έγκληση ή αγωγή κατά των υπευθύνων προσώπων και περιλαμβάνει τυχόν
επιδικασθείσα ικανοποίηση στην πτωχευτική περιουσία.
Σχόλια
1. Το4 παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία για την 2η Ευκαιρία. Η 2η Ευκαιρία ανήκει σε αυτούς που
0
πτώχευσαν
χωρίς δόλο. Αρα η έννοια το δόλου είναι κορυφαίο ζήτημα στην εφαρμογή του πτωχευτικού Δικαίου.
Το σημερινό καθεστώς αποτελεί την χαρά όλων των δόλιων, γεγονός γνωστό σε όποιους ασχοληθούν έστω και
λίγο με το ζήτημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, και να εξυγιανθει η επιχειρηματικότητα όσο γίνεται, θα πρέπει να
αναχθεί

σε

κεντρικό

ζήτημα

της

Πτωχευσης.

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του θα πρέπει να έχει ως πρώτο
καθήκον την διαπίστωση του δόλου στην πτώχευση. Η διαπίστωση του δόλου θα έχει ως συνέπεια το άμεσο
αίτημα στις δικαστικές αρχές για δέσμευση της προσωπικής περιουσίας του δόλιου πτωχεύσαντα και τυχόν
παρένθετων

προσώπων

ή

άλλων

371

συνεργατών

στην

δόλια

πτώχευση.
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Οι δόλιοι πτωχεύσαντες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα, βαρύτατες ποινές. Πέραν των ποινικών και
αστικών ευθυνών οφείλει η Πολιτεία να απαγορέψει, με δικαστική απόφαση, για εύλογο χρονικό διάστημα, την
απαγόρευση διοίκησης επιχείρησης (εμφανώς, αφανώς, άμεσα, έμμεσα) από τους δόλιους πτωχεύσαντες (στα
πρότυπα άλλων χωρών, όπως πχ η Μεγάλη Βρετανία)
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Υφίστανται κυρώσεις για τις περιπτώσεις του σχολίου

Άρθρο 77 - Αντιμισθία του συνδίκου
Αιτιολογική
[…]
Άρθρο 77
Η αντιμισθία του συνδίκου ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
147, ενώ επιτρέπεται και αμοιβή βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 147.
1.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή με τους πιστωτές σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο
του άρθρου 147, επιτρέπεται η υποβολή από τον σύνδικο προς την συνέλευση των πιστωτών πρότασης
παροχής πρόσθετης αμοιβής, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτάται από την επίτευξη
συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή ρευστοποίησης και
το χρόνο περάτωσής τους. Ο χρόνος καταβολής τυχόν πρόσθετης αμοιβής (που μπορεί να προβλεφθεί
ότι γίνεται σταδιακά) προβλέπεται στην σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών. Ο εισηγητής
επικυρώνει την συμφωνία για την παροχή πρόσθετης αμοιβής εφόσον διαπιστώσει ότι η απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79.

2.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μπορεί να ορισθεί ελάχιστη νόμιμη
αποζημίωση συνδίκων, ιδίως στην περίπτωση πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, και οι όροι καταβολής
της (που μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά σε σχέση με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων
σταδίων της διαδικασίας), η χρηματοδότηση εξόδων της διαδικασίας και να προσδιορισθούν οι δημόσιοι
πόροι για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων, η σχετική διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια.

3.

Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως
προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν
υπό αίρεση.

4.

Συγκαλείται από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα κώδικα. Περίληψη της διάταξης
του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα
θέματα που θα συζητηθούν, δημοσιεύεται πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης. Την σύγκληση
της συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής ορίζοντας και τα προς απόφαση θέματα, οπότε
συγκαλείται αμελλητί από τον εισηγητή.

5.

Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να ζητηθεί από το σύνδικο η παροχή πληροφοριών ως προς την
εξέλιξη της πτώχευσης, ή ως προς στοιχεία του οφειλέτη τα οποία κατά νόμο κατέχει ή έχει αποκτήσει ο
σύνδικος. Ο σύνδικος αρνείται την παροχή των στοιχείων αυτών μόνο σε περίπτωση που απαγορεύεται
από διάταξη νόμου.

Σχόλια
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1. Θα πρέπει να παραμείνει η πρόβλεψη προσωρινής αντιμισθίας συνδίκου ως ισχύει σήμερα. Μέσω της
προσωρινής αντιμισθίας διασφαλίζονται οι οικονομικές συνθήκες ανεξάρτητης παροχής του έργου του
συνδίκου, ο οποίος διαφορετικά θα πρέπει να χρηματοδοτεί εξ’ ιδίων πόρων την πρόοδο των εργασιών της
πτώχευσης και έως το πέρας αυτής, στις πτωχεύσεις που δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα. Κατ΄ αυτόν τον
τρόπο, εμμέσως θα ευνοηθούν οι μεγάλοι σχηματισμοί (εταιρίες) στην άσκηση καθηκόντων διαχειριστή
αφερεγγυότητας, ενώ θα αποκλειστούν οι ανεξάρτητοι σύνδικοι λόγω οικονομικής αδυναμίας. Υπό την
προτεινόμενη μορφή του θεσμού της αντιμισθίας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ασφυκτικός έλεγχος των
πλειοψηφούντων πιστωτών επί του συνδίκου και η διατάραξη της απαιτούμενης στην πτωχευτική διαδικασία
ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων του πτωχού και των πιστωτών.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλ. παρ. 2

Άρθρο 78 Σύγκληση της συνέλευσης
Αιτιολογική
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 82 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με αλλαγές και ειδικότερα ότι η συνέλευση
των πιστωτών δεν συγκαλείται πλέον με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, αλλά μπορεί να συγκληθεί
κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε πιστωτή. Προστίθεται επίσης παρ.3, με σκοπό την μεγαλύτερη διαφάνεια της
πτώχευσης, που ορίζει την δυνατότητα της συνέλευσης να ζητήσει, από το σύνδικο την παροχή πληροφοριών ως
προς την εξέλιξη της πτώχευσης, ή ως προς στοιχεία του οφειλέτη τα οποία κατά νόμο κατέχει ή έχει αποκτήσει ο
σύνδικος.

Άρθρο 78
6.

Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως
προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν
υπό αίρεση.

7.

Συγκαλείται από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα κώδικα. Περίληψη της διάταξης
του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα
θέματα που θα συζητηθούν, δημοσιεύεται πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης. Την σύγκληση
της συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής ορίζοντας και τα προς απόφαση θέματα, οπότε
συγκαλείται αμελλητί από τον εισηγητή.

8.

Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να ζητηθεί από το σύνδικο η παροχή πληροφοριών ως προς την
εξέλιξη της πτώχευσης, ή ως προς στοιχεία του οφειλέτη τα οποία κατά νόμο κατέχει ή έχει αποκτήσει ο
σύνδικος. Ο σύνδικος αρνείται την παροχή των στοιχείων αυτών μόνο σε περίπτωση που απαγορεύεται
από διάταξη νόμου.

Σχόλια
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2. Τα πάντα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της πτώχευσης, όπως και η συνέλευση των
Πιστωτών. Ενημέρωση ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας και της Πλατφόρμας και συμμετοχή με
τηλεδιάσκεψη με υποδομή που θα παρέχει η ΕΓΔΙΧ προς όλους. Αυτό θα δώσει και την δυνατότητα καταγραφής
της συνέλευσης, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την διαδικασία και επιτρεπτό (με βάση το GDPR).
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση του νομου

1. Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας/Σύνδικος, ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους πιστωτές εντός 30 ημερών την
ανάληψη της σχετικής ευθύνης. Λαμβάνει σχετικές απαντήσεις ηλεκτρονικά εντός 20 – 25 ημερών. Τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτών ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας τις λαμβάνει από το σύστημα TAXIS
στο οποίο κάθε επιχείρηση, με δική της ευθύνη, καταχωρεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόν τον σκοπό. Σε
κάθε περίπτωση διαδικασίας με βάση το Πτωχευτικό Δίκαιο, ενημερώνονται όλοι οι δανειστές (πιστωτές) της
επιχείρησης μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης που θα καθιερωθεί. Η ενημέρωση βασίζεται στους Αριθμούς
Φορολογικού Μητρώου των δανειστών (πιστωτών) που παραχωρούνται υποχρεωτικά από την επιχείρηση
ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέματα που θα ρυθμιοσθούν με την οικεία υπουργική απόφαση

Άρθρο 80-Πρόσκληση για αναγγελία
Αιτιολογική –
Το άρθρο 80 επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 89 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα με την προσθήκη
ότι εκτός από την ατομική ειδοποίηση των πιστωτών λαμβάνει χώρα και δημοσίευση. Η παράγραφος 3 του άρθρου
89 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα δεν επαναλαμβάνεται, επειδή η ρύθμισή της καλύπτεται από την
παράγραφο 2.
Άρθρο 80:
1.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του ύψους των
απαιτήσεων τους, με κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση του.

2.

Ο σύνδικος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής διαμονής,
κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της πτώχευσης και τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτηση τους και
να καταθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, τα έγγραφα τους στον γραμματέα των
πτωχεύσεων και τις προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των
απαιτήσεων τους, και επισημαίνει τις συνέπειες από την παράλειψη ή το εκπρόθεσμο της αναγγελίας της
κατάθεσης των εγγράφων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων, και να δημοσιεύσει τα ανωτέρω.

Σχόλια:
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 82§1 «Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.», επομένως για
ποιο λόγο να διατηρηθεί η κατάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν την αναγγελία στο Γραμματέα των
Πτωχεύσεων. Ορθότερο να απαλειφθεί η αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο σε κατάθεση εγγράφων στον
Γραμματέα και στο άρθρο 82§1 να αναφερθεί ρητά ότι και τα σχετικά έγγραφα (ψηφιακά επικυρωμένο
ενδεχομένως) κατατίθενται μαζί με την αναγγελία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Αν διατηρηθούν ως έχουν οι
διατάξεις 80§2 και 82§1, τότε η μεν αναγγελία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά χωρίς έγγραφα ενώ τα σχετικά
έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα άνευ αναγγελίας. Πρακτικότερο όλων να κατατίθενται όλα
στο μητρώο και να περατώνεται έτσι η διαδικασία της αναγγελίας

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεκτό. Προβλέπεται καταχώρηση των εγγράφων στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας.

1.

Τα πάντα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και σε μορφή που διευκολύνει την διαδικασία. Ο Οφειλέτης οφείλει
να παραδίδει ηλεκτρονικά την λίστα με τους πιστωτές, σε μορφή αρχείου που εισάγετε εύκολα στην βάση
δεδομένων της πλατφόρμας. Καμία επιστολή από τον σύνδικο, μόνο ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση του νομοθετήματος

Άρθρο 81 Προθεσμία αναγγελίας
Αιτιολογική
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 81 εισάγει μακρότερη προθεσμία (τρεις μήνες) σε σχέση με την υφιστάμενη
ρύθμιση που προβλέπει έναν μήνα. Επίσης, προβλέπεται ότι το δημόσιο δεν υπόκειται στην προθεσμία της
αναγγελίας, φέρει όμως το βάρος ότι σε περίπτωση καθυστερημένης αναγγελίας δεν μετέχει σε αναγγελίες που
έχουν ήδη λάβει χώρα.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 81 επαναλαμβάνουν τη ρύθμιση του άρθρου 92 του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, με την ουσιώδη διαφοροποίηση ότι οι πιστωτές που δεν ανήγγειλαν εμπροθέσμως την απαίτησή τους και
ασκούν ανακοπή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί. Με τον τρόπο αυτόν
δημιουργείται κίνητρο για την εμπρόθεσμη αναγγελία, ενώ η ρύθμιση δεν είναι δυσανάλογα αυστηρή αφενός λόγω
της επιμήκυνσης της προθεσμίας αναγγελίας και αφετέρου λόγω της διευκόλυνσης της πληροφόρησης για την
πτώχευση μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.
Άρθρο 81
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1.

Η αναγγελία απαίτησης πιστωτή γίνεται εντός 3 μηνών από την δημοσίευση της κήρυξης της πτώχευσης.
Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δημοσίου αναγγέλλονται χωρίς τον χρονικό περιορισμό του
προηγουμένου εδαφίου, το αργότερο μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου πίνακα διανομής, δεν υπόκεινται
στην διαδικασία επαλήθευσης του άρθρου 83 και συμμετέχουν μόνο σε διανομές που δεν έχουν διαταχθεί
μέχρι την αναγγελία τους. Η προθεσμία αναγγελίας αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1 η έως 31η
Αυγούστου.

2.

Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πιστωτή, του οποίου η απαίτηση είναι εξοπλισμένη με
εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν επιφέρει απώλεια της εμπράγματης αγωγής.

3.

Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτηση τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ώστε να μετάσχουν στην
επαλήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζητήσουν την επαλήθευση της από το
πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 57.

4.

Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία διανομή,
σε καμία δε περίπτωση πέραν των έξι (6) μηνών από το πέρας της προθεσμίας αναγγελίας. Η άσκηση
της ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί. Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν
την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων μετέχει σε αυτές για ορισμένο ποσό
που προσδιορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά
φυλάσσεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής σε διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.

Σχόλια
2. Το να συζητάμε επιτάχυνση της διαδικασίας και να μιλάμε για 3 μήνες περιθώριο για αναγγελία είναι απολύτως
ανακόλουθο. Εφόσον έχει ενημερωθεί η πλατφόρμα με τα στοιχεία των πιστωτων και υπάρχει ηλεκτρονική
επικοινωνία, είναι προς το συμφέρον όλων, και ιδίως των πιστωτων, η ταχύτατη ανταπόκριση με την Αναγγελία.
Η μια εβδομάδα είναι υπεραρκετή για να αναγγελθούν οι απαιτήσεις όλων όσων βρίσκονται στην αρχική λίστα
του Οφειλέτη και να ξεκινήσει να η διαδικασία. Για όσους δεν είναι στην λίστα, από λάθος ή δόλο ή άλλο λόγ,
μπορεί να δωθεί μεγαλύτερος χρόνος για να αναγγελθούν.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θα πρέπει να καλυφθούν και οι ανάγκες των διασυνοριακών πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένουμε
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας για να ξεκινήσει η ρεσυτοποίηση που είναι από πλευράς χρόνου
η πιο πιεστική διαδικασία

1. Δεδομένου ότι: α) ο κατάλογος των πιστωτών που παραδίδει ο οφειλέτης στον σύνδικο, ενδέχεται να
παρουσιάζει παραλείψεις, β) δεν ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει τους
πιστωτές, γ) την ανάγκη πρόσβασης των πιστωτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πτωχεύσεων για να λάβουν
γνώση της πτώχευσης, με συνέπεια είτε την αδυναμία του συνδίκου να ενημερώσει όλους τους πιστωτές είτε
την μη έγκαιρη ενημέρωσή τους και συνακόλουθα να απωλέσουν οι τελευταίοι το δικαίωμα τους για εμπρόθεσμη
αναγγελία

και

συμμετοχή

τους

στην

πτωχευτική

διαδικασία

πρέπει:

α) Να οριστεί χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της κήρυξης της πτώχευσης εντός του
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οποίου ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές γνωστής διαμονής.
β) Σε περίπτωση μη ενημέρωσης πιστωτή από τον σύνδικο, ο πιστωτής να έχει το δικαίωμα για εκπρόθεσμη
αναγγελία και επαλήθευση της απαίτησης του με ανακοπή στο πτωχευτικό Δικαστήριο μέχρι την τελευταία
διανομή της πτωχευτικής περιουσίας ανεξάρτητα εάν έχει παρέλθει το διάστημα των έξι (6) μηνών από το πέρας
της προθεσμίας της αναγγελίας. Με το δεδομένο ότι η επαλήθευση των απαιτήσεων πρέπει να γίνει εντός τριών
(3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της αναγγελίας, οι δε διανομές πραγματοποιούνται μετά την
επαλήθευση και την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ουσιαστικά ακυρώνεται το δικαίωμα του πιστωτή για
ανακοπή όταν συναρτάται με την τελευταία διανομή η οποία μάλιστα, για να μην απωλέσει το δικαίωμά του, θα
πρέπει να γίνει, όπως τίθεται στο νόμο, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας, πράγμα
αδύνατο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η πρόβλεψη της εξάμηνης προθεσμίας είναι απαραίτητη για να απαλειφθεί η αβεβαιότητα.

Άρθρο 82: Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας
Αιτιολογική: Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 91 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα,
με την ουσιώδη διαφοροποίηση ότι η αναγγελία δεν γίνεται πλέον εγγράφως στον γραμματέα των πτωχεύσεων,
αλλά στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Άρθρο 82
1.

Η αναγγελία γίνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

2.

Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησης του, τον χρόνο γέννησης της, το ύψος της,
καθώς και το αν η απαίτηση του έχει ή όχι προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια και τα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας ή ειδικού προνομίου ή αν
υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει αντίκλητο, στην περιφέρεια του
πτωχευτικού δικαστηρίου.

3.

Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαμονή, την κατοικία ή την έδρα του στην αλλοδαπή και αναγγέλλει την
απαίτηση του σε κύρια ή δευτερεύουσα πτώχευση που κηρύσσεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να
προσκομίσει επικυρωμένη μετάφραση της αναγγελίας του στην ελληνική γλώσσα. Η επικύρωση γίνεται
και από δικηγόρο.

4.

Ο πιστωτής της προηγούμενης παραγράφου δεν υποχρεούται σε αναγγελία, αν ο σύνδικος κύριας ή
δευτερεύουσας πτώχευσης άλλου κράτους έχει ήδη αναγγείλει αυτόν.

Σχόλια
2. Σύμφωνα με το άρθρο 80§2 διατηρείται η κατάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν την αναγγελία στο
Γραμματέα των Πτωχεύσεων. Ορθότερο να απαλειφθεί η αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο σε κατάθεση
εγγράφων στον Γραμματέα και στο προκείμενο άρθρο 82§1 να αναφερθεί ρητά ότι και τα σχετικά έγγραφα
(ψηφιακά επικυρωμένο ενδεχομένως) κατατίθενται μαζί με την αναγγελία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Αν
διατηρηθούν ως έχουν οι διατάξεις 80§2 και 82§1, τότε η μεν αναγγελία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά χωρίς
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έγγραφα ενώ τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα άνευ αναγγελίας. Πρακτικότερο
όλων να κατατίθενται όλα στο μητρώο και να περατώνεται έτσι η διαδικασία της αναγγελίας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουν υπάρξει σχετικές προσαρμογές

Άρθρο 84: Δημοσίευση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων
Αιτιολογική:

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη σύνταξη πίνακα των αναγγελθεισών απαιτήσεων. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται
συμμετοχή των πιστωτών κατά την επαλήθευση των πιστώσεων, η κατάρτιση πίνακα πιστωτών γίνεται μετά από
την επαλήθευση των πιστώσεων, σε αντίθεση με τη ρύθμιση του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο :
1.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας απαιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των
αναγγελθεισών απαιτήσεων τον οποίο δημοσιεύει ως πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων.

2.

Στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων αναφέρεται η ταυτότητα των πιστωτών, το είδος απαίτησης, το
ύψος αυτής, καθώς και αν έχει προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια, σύντομη περιγραφή των
κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, σημείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν η
απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε.

3.

Ο σύνδικος συμπληρώνει τον πίνακα με απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 81. Ο σύνδικος
αποτυπώνει στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων την συνολική ικανοποίηση κάθε απαίτησης μετά από
κάθε προσωρινή διανομή.

1. Αν και στο άρθρο προβλέπεται η αναγραφή στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων εάν η απαίτηση έγινε δεκτή
ή αμφισβητήθηκε, προφανώς μετά την εξέλεγξη των απαιτήσεων κατά το στάδιο της επαλήθευσης, εν τούτοις
δεν ορίζεται και έχει παραλειφθεί – πιθανόν εκ παραδρομής – η διαδικασία για την εκδίκαση των αντιρρήσεων
και η οποία θα πρέπει να περιληφθεί στο υπόψη άρθρο.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι αντιρρήσεις κατά της επαλήθευσης δικάζονται μαζί με τις ανακοπές κατά του πίνακα διανομής

Άρθρο 86: Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις – εξαιρετικές διατάξεις
Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό αποβλέπει να άρει μία σειρά από εμπόδια και αντικίνητρα στην αναδιάρθρωση του ενεργητικού
και του παθητικού ή στη ρευστοποίηση του ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
Ειδικότερα:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν
τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους, ως αποτέλεσμα:
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α.
Αναδιάρθρωσης οφειλών στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του δέκατου
κεφαλαίου του παρόντος κώδικα, ή
β.
Συμφωνίας εξυγίανσης του ενδεκάτου κεφαλαίου του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας,
ανεξάρτητα από τη συναίνεση του οικείου πιστωτή, ή
γ.

απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 103-105 του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η εν λόγω ωφέλεια δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ως ειδικότερη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, συμπεριλαμβανομένων
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013). Ειδικότερα, για
την εν λόγω απαλλαγή δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του 62 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ A’
94/27.5.2016). Επίσης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η εν λόγω απαλλαγή είναι
οριστική, μη εφαρμοζόμενου του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’
167/23.07.2013).
Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί στην απαλλαγή από φορολογική επιβάρυνση της ωφέλειας νομικών προσώπων,
νομικών οντοτήτων καθώς και φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους, σε ειδικές περιπτώσεις όπου τα εν λόγω πρόσωπα
στερούνται φοροδοτικής ικανότητας και όπου μάλιστα η υπαγωγή τους στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του
Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας καταδεικνύει την εν γένει αδυναμία εξόφλησης οφειλών τους. Η
φορολόγηση της εν λόγω ωφέλειας θα αποτελούσε αντικίνητρο για τη διαγραφή του σχετικού χρέους των
προσώπων αυτών, ιδίως ενόψει και των προβλεπόμενων στη νομοθεσία ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση μη
καταβολής των σχετικών φόρων, ενώ θα ήταν και αλυσιτελής από δημοσιονομικής απόψεως καθώς θα ήταν
ευλόγως απίθανο να υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής της φορολογικής υποχρέωσης που τυχόν θα
προέκυπτε ως αποτέλεσμα των εν λόγω πτωχευτικών και προ-πτωχευτικών διαδικασιών.
Η παράγραφος 2 ορίζει την φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που δεν
αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους,
ως αποτέλεσμα:
α.
Αναδιάρθρωσης οφειλών στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του δέκατου
κεφαλαίου του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν. 3588/20017 – ΦΕΚ Α’ 153/10.7.2017), ή
β.

απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 103-105 του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η εν λόγω ωφέλεια δεν θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδημα κατά την έννοια του
άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013).
Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί στη διευκρίνιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που ούτως ή άλλως δεν
περιλαμβάνει διατάξεις για τη φορολόγηση της εν λόγω ωφέλειας, ενώ ο δικαιολογητικός λόγος για τη μη
φορολόγηση είναι ο ίδιος που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την πρώτη παράγραφο.
Η παράγραφος 3 ορίζει ότι το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή
συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το ενδέκατο κεφάλαιο του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας ή
της εκκαθάρισης του πέμπτου κεφαλαίου του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας απαλλάσσεται από
το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην κατάργηση
αντικινήτρων σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια συμφωνιών εξυγίανσης ή εκκαθάρισης βάσει
των προαναφερθεισών διατάξεων του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας, στις οποίες περιπτώσεις
μάλιστα ο οφειλέτης στερείται φοροδοτικής ικανότητας. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, στο μέτρο που το εν
λόγω κέρδος διανεμηθεί, θα φορολογηθεί σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 άρθρου 47 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013, έτσι ώστε η απαλλαγή να αφορά την επιχείρηση αλλά όχι το μέτοχο αυτής
κατά περίπτωση.
Με την παράγραφο 4 επαναδιατυπώνεται η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος
(πλην Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Α, για τον οποίο δε
συντρέχει λόγος απαλλαγής στο βαθμό που αποτελεί φορολογική υποχρέωση του αποκτώντος.), ώστε, ενόψει
της αναρίθμησης των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα και της προσθήκης νέων διαδικασιών, να καλυφθούν
από την εν λόγω απαλλαγή και οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα
Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας. Η εν λόγω απαλλαγή, η οποία ήδη προβλέπεται στον υφιστάμενο
Πτωχευτικό Κώδικα (παράγραφος 1 άρθρου 133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’ του Ν. 3588/2007) διευκολύνει
τις σχετικές διαδικασίες.

379

415
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Περαιτέρω, αφενός μεν για λόγους σαφήνειας, αφετέρου δε για διευκόλυνση των σχετικών πράξεων μεταβίβασης,
προβλέπεται ρητά ότι οι σχετικές πράξεις, που κατά τις γενικές διατάξεις απαιτούν μνεία και προσάρτηση
πληθώρας εγγράφων, θα συντάσσονται άνευ των εγγράφων αυτών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που αφορούν
ακίνητα και είναι απαραίτητες κυρίως για την ταυτοποίηση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου. Σχετική απαλλαγή από
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών ήδη προβλέπεται για τη σύναψη ορισμένων συμβάσεων
μεταβίβασης του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα (παράγραφος 2 άρθρου 133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’
του Ν. 3588/2007), ενώ παρόμοια διάταξη ισχύει ήδη για το πλαίσιο των ειδικών εκκαθαρίσεων του Ν. 4307/2014
(ΦΕΚ Α’ 246/15/11.2014).
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης
α’ της εν λόγω διάταξης δεν εφαρμόζονται για απαιτήσεις που διαγράφονται για φορολογικούς σκοπούς στο
πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του εάν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη,
ισχύουν και για τις συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξυγίανσης του δέκατου και ενδεκάτου κεφαλαίου,
αντιστοίχως, του παρόντος κώδικα. Σε περίπτωση που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το ποσό της διαγραφείσας
απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ενώ, σε περίπτωση που έχει
σχηματισθεί πρόβλεψη και το ποσό της διαγραφής υπερβαίνει το ποσό της σχηματισθείσας πρόβλεψης, το ποσό
της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν αναγνωρίζεται εκ νέου για φορολογικούς σκοπούς.
Η παράγραφος 6 επαναδιατυπώνει τους όρους απαλλαγής από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή
τέλος (πλην Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.), ώστε, ενόψει της αναρίθμησης
των διατάξεων του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα και της προσθήκης νέων διαδικασιών, να καλυφθούν από
την εν λόγω απαλλαγή και οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Φερεγγυότητας
και Δεύτερης Ευκαιρίας. Η εν λόγω απαλλαγή, η οποία ήδη προβλέπεται στον υφιστάμενο Πτωχευτικό Κώδικα
(παράγραφος 1 άρθρου 133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’ του Ν. 3588/2007) διευκολύνει τις σχετικές
διαδικασίες.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 επαναδιατυπώνεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του
άρθρου 133 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας του
οφειλέτη.
Στην παράγραφο 8, αφενός μεν για λόγους σαφήνειας, αφετέρου δε για διευκόλυνση των σχετικών πράξεων
μεταβίβασης, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ρητά ότι οι σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, που
κατά τις γενικές διατάξεις απαιτούν μνεία και προσάρτηση πληθώρας εγγράφων, θα συντάσσονται άνευ των
εγγράφων αυτών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που αφορούν ακίνητα και είναι απαραίτητες κυρίως για την
ταυτοποίησης του μεταβιβαζόμενου στοιχείου. Σχετική απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικών ήδη προβλέπεται για τη σύναψη ορισμένων συμβάσεων μεταβίβασης του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα (παράγραφος 2 άρθρου 133, παράγραφος 1 άρθρου 106δ’ του Ν. 3588/2007).

Άρθρο 86:
Η ωφέλεια των νομικών προσώπων, καθώς και των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των
χρεών τους ως αποτέλεσμα:
α

Αναδιάρθρωσης οφειλών στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του
δεκάτου κεφαλαίου του παρόντος κώδικα, ή

β.

Συμφωνίας εξυγίανσης του ενδεκάτου κεφαλαίου του παρόντος κώδικα, ανεξάρτητα από τη
συναίνεση του οικείου πιστωτή, ή

γ.

απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 103-105,

δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ως
ειδικότερη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016
(ΦΕΚ A’ 94/27.5.2016), καθώς και του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’
167/23.07.2013).
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1.

H ωφέλεια των φυσικών προσώπων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 και προκύπτει από τη
διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέλεσμα:
α.

Αναδιάρθρωσης οφειλών στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του
δεκάτου κεφαλαίου του παρόντος κώδικα, ή

β.

απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 103-105,

δε θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’
167/23.07.2013).
2.

Το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή συμφωνίας
εξυγίανσης σύμφωνα με το ενδέκατο κεφάλαιο του παρόντος κώδικα ή της εκκαθάρισης του πέμπτου
κεφαλαίου του παρόντος κώδικα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων.

3.

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής εκκαθάρισης
του πέμπτου κεφαλαίου, της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του δεκάτου κεφαλαίου ή της συμφωνίας
εξυγίανσης του ενδεκάτου κεφαλαίου, ή της άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 167 του παρόντος
κώδικα, οι συνεπεία αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την
πραγμάτωση τους, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην
Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Α.). Οι απαλλαγές αυτές
επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής
διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού
ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε
οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ` εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού
φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα
περιοχών στις οποίες υφίσταται κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977,
όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών
γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ`
εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών
πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον
οφειλέτη.

4.

Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 γ του Ν. 4172/2013 ισχύουν και για τις συμφωνίες εξωδικαστικού
συμβιβασμού και εξυγίανσης του δεκάτου και ενδεκάτου κεφαλαίου, αντιστοίχως, του παρόντος κώδικα.

5.

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 90, 131 ή 167, οι συνεπεία
αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωση τους,
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου
με εξαίρεση τον Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.. Οι απαλλαγές αυτές
επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

6.

Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας του
οφειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων
οποιασδήποτε μορφής, ή για οποιαδήποτε συναλλαγή του γενικά με το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση
προσκομίζεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του Κ.Φ.Δ., στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

7.

Σε σύμβαση μεταβίβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα, δεν απαιτείται, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της
φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας,
οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ` εξαίρεση γίνεται μνεία και
προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα
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μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και τοπογραφικό
διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977, όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι
υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση
μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ` εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια
εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του
συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον οφειλέτη. Το κύρος της μεταβίβασης δεν
εξαρτάται από την νομική ή πραγματική κατάσταση του πράγματος κατά τη μεταβίβασή του.
Σχόλια:
2. Θα πρέπει να προστεθεί (πχ στο άρθρο 5) και να εφαρμοστεί στο Ελληνικό Δίκαιο, το άρθρο 90 παρ. 2 της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Ειδικότερα σε περίπτωση πτώχευσης, εξωδικαστικού, εξυγίανσης κ.λ.π με διαγραφή
οφειλών, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα των βλαπτόμενων πιστωτών και υπόχρεων στο φόρο, στη μείωση
της φορολογητέας βάσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 90 της ευρωπαϊκής οδηγίας ΦΠΑ,
τροποποιώντας

το

σχετικό

άρθρο

19

παρ.

5α

του

ν.2859/2000.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει άμεση δυνατότητα στον πιστωτή που βλάπτεται, να αιτηθεί και να του
αποδοθεί ο Φ.ΠΑ που κατέβαλε και δεν εισέπραξε και όχι όπως ισχύει τώρα, ο ΦΠΑ που δεν εισπράχθηκε, να
αντιμετωπίζεται ως κόστος στη φορολογία εισοδήματος, κατά παράβαση της αρχής της ουδετερότητας του
συγκεκριμένου φόρου που προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. (ah hoc 335/2019 ΣΤΕ)
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν υιοθετείται το σχόλιο καθότι συνεπάγεται τη σοβαρή απώλεια δημοσίων πόρων.

3. Η υποχρέωση κατ’ εξαίρεση προσκόμισης του ΦΑΠ, σημαίνει και προηγούμενη πληρωμή της οφειλής αυτής
υπέρ του δημοσίου, κατά παράβαση των κανόνων διμοιρασμού της πτωχευτικής περιουσίας, εκτός αν θεωρηθεί
ότι η πληρωμή αυτή είναι μέρος του τυχόν μεριδίου του δημοσίου που όμως μπορεί να μην είναι σε πρώτη τάξη
ή να καλύπτεται από την πτωχευτική περιουσία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν υιοθετείται το σχόλιο καθότι συνεπάγεται τη σοβαρή απώλεια δημοσίων πόρων.

4. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 1. 132. 147§Ι. 148. 149-150 και 151&2 ΠτΚ (Ν. 3588/2007) σ.σ. η αρίθμηση αφορά τον υφιστάμενο Πτωχευτικό Κώδικα- συνάγεται ότι ο πτωχευτικός κώδικας προβλέπει
τη λεγόμενη συλλογική αναγκαστική εκτέλεση, κατά την οποία έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της
ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης του Κ.Πολ.Δ. κατάλληλα προσαρμοσμένες στην πτωχευτική διαδικασία.
Ειδικότερα, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, δυνάμει του
οποίου εκπλειστηριάζεται «ενώπιον του εισηγητή με την παρουσία του συνδίκου» (άρ. 149§1 εδ. α` ΠτΚ) η
ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, έχει τον χαρακτήρα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, αφού αποβλέπει,
όπως και ο αναγκαστικός πλειστηριασμός, στην εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση των
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χρηματικών απαιτήσεων των αναγγελλόμενων προς τούτο πιστωτών του, με μια συλλογική διαδικασία, η οποία
είναι συντομότερη από εκείνη που προβλέπεται στον ΚΠολΔ. Τούτο συνάγεται από τον ορισμό της παραγράφου
2 του άρ. 151 ΠτΚ, όπου ορίζεται ρητά ότι «η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου επέχει
θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. ΚΠολΔ. το ποσό του τιμήματος επέχει θέση εκπλειστηριάσματος και
η πράξη εξόφλησης του τιμήματος επέχει θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως, κατά το άρθρο 1005
ΚΠολΔ, επί της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν γι` αυτή», με αποτέλεσμα να εξομοιώνεται η
«σύμβαση μεταβίβασης» με την έκθεση κατακύρωσης του αναγκαστικού πλειστηριασμού, το «τίμημα» με το
«πλειστηρίασμα» του αναγκαστικού πλειστηριασμού και η «πράξη εξόφλησης» με την περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης, που σημαίνει ότι ο αποκτών πλειοδότης έχει τα δικαιώματα και τις εξουσίες που του παρέχονται από
το άρθρο 1005 ΚΠολΔ, με απόσβεση έτσι και των εμπράγματων βαρών που έχουν εγγραφεί στο αποκτώμενο
ακίνητο

του

οφειλέτη,

όπως

συμβαίνει

και

στο

δημόσιο

αναγκαστικό

πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με τα αμέσως προεκτεθέντα, που προσδίδουν στην ανωτέρω εκποίηση ακινήτου της πτωχευτικής
διαδικασίας τη νομική φύση του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, η προσβολή τούτου και των επί
μέρους πράξεων εκ μέρους όποιου προβάλλει κάποιο ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει, όπως και
στην ατομική εκτέλεση, μόνο με την ανακοπή («αντιρρήσεις») των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, τα οποία θα
εφαρμοστούν κατάλληλα προσαρμοζόμενα στην ιδιομορφία της προκειμένης συλλογικής εκτελεστικής
διαδικασίας, στην οποία ούτε εκτελούμενος τίτλος, ούτε προδικασία μέσω επίδοσης επιταγής προς πληρωμή
υπάρχει, ούτε η διαδικασία αυτή επισπεύδεται προς ικανοποίηση μιας ορισμένης απαίτησης ενός
συγκεκριμένου δανειστή, αλλά ούτε και πράξεις εκτέλεσης προγενέστερες του δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού παρεμβάλλονται, ιδίως διότι δεν μεσολαβεί αναγκαστική κατάσχεση (πρβλ. ΟλΑΠ 10/2006 Nomos,
βλ. και ΑΠ 472/2010. AΠ 1393/2009, ΕφΘεσ 1948/2012, ΕφΑΘ 1714/2007, δημοσιευμένες στην ΤΝΠ Nomos).
Κατόπιν τούτων, για την σύνταξη της σύμβασης μεταβίβασης από συμβολαιογράφο, μετά από τη διενέργεια
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας, όφειλε να είναι αρκετή η σύναψη
αντιτύπου της έκθεσης κατακύρωσης πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως τούτη υπογράφεται από τον Εισηγητή
των Πτωχεύσεων-Πρωτοδίκη, στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου που υποβάλλονται
από

τον

πλειοδότη

και

τον

σύνδικο.

Αντίθετα, η μέχρι τώρα αντιμετώπιση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια της πτωχευτικής
διαδικασίας, που σκοπό έχει την εκπλειστηρίαση της πτωχευτικής περιουσίας με σκοπό την επίτευξη του
μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος για την συλλογική ικανοποίηση των πτωχευτικών πιστωτών μεταξύ
των οποίων πρωτίστως η Δ.Ο.Υ., είναι ότι ο συγκεκριμένος δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός έχει τον
χαρακτήρα εκούσιου πλειστηριασμού, με επαρκή κατά παρελθόν και επί εποχής Εμπορικού Νόμου
τεκμηρίωσης.
Ότι ο πλειστηριασμός της πτωχευτικής διαδικασίας αντιμετωπίζεται ως εκούσιος πλειστηριασμός προκύπτει και
από το γεγονός ότι ο σύνδικος δεν απαλλάσσεται από την προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ κατά το άρθρο
54 Α του Ν. 4174/2013 (σχετ. ΠΟΛ.1186/28-9-2018) ούτε όμως και από την υποχρέωση τακτοποίησης τυχόν
αυθαίρετων

κτισμάτων

που

δύναται

να

υφίστανται

στην

πτωχευτική

περιουσία.

Τούτο όμως προξενεί πλείστα όσα προβλήματα που συνεπάγονται την πρόκληση εν δυνάμει ανυπερβλήτων
εμποδίων για την εκπλειστηρίαση της πτωχευτικής περιουσίας ματαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον σκοπό της
συλλογικής

ικανοποίησης

των

Ειδικότερα:
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1. Είναι γεγονός ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των πτωχεύσεων υφίσταται ελάχιστο ενεργητικό της
πτωχευτικής περιουσίας, πολλές φορές ελλείπει παντελώς με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η υποστήριξη των
ενεργειών της πτώχευσης, ως εκ τούτου δε δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης
εξόφλησης του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ, την στιγμή που η πτωχευμένη επιχείρηση ή έμπορος αδυνατούσε ήδη
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τρόπο μόνιμο και ολικό και για τον λόγο αυτό κηρύχθηκε σε
πτώχευση.
2. Η δυνατότητα που παρέχεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 Α του Ν. 4174/2013, ήτοι η παρακράτηση
μέρους του τιμήματος από τν συμβολαιογράφο για την αποπληρωμή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ, εφόσον
επαρκεί για την εξόφλησή του, εντός τριών εργασίμων ημερών από την σύνταξη του συμβολαίου παρίσταται
εξόχως προβληματική, αν όχι και ευθέως αντιβαίνουσα στον Πτωχευτικό Κώδικα, στην περίπτωση της
πτώχευσης,

καθώς

:

Α) Η πτώχευση είναι συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών κατά την οποία ουδείς πιστωτής
δύναται να ικανοποιηθεί προνομιακά έναντι των λοιπών, εκτός και αν υφίσταται στο πρόσωπό του προνόμιο
από αυτά που ορίζει ο ίδιος ο Πτωχευτικός Κώδικας στα άρθρα 153 επόμενα (Διανομές προς πιστωτές) και
αφού έχει συνταχθεί πίνακας διανομής του εκπλειστηριάσματος. Είναι παντελώς αδύνατη κατά τον Πτωχευτικό
Κώδικα η πρόωρη και προνομιακή ικανοποίηση έστω και εν μέρει ενός πτωχευτικού πιστωτή σε βάρος των
λοιπών χωρίς την σύνταξη πίνακα διανομής πλειστηριάσματος. Η τυχόν παρακράτηση από το πλειστηρίασμα
ποσού για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ κατά την σύνταξη του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η εκπλειστηρίαση του συνόλου της πτωχευτικής περιουσίας και η σύνταξη πίνακα διανομής
συνιστά

ενέργεια

αντιβαίνουσα

ευθέως

τον

Πτωχευτικό

Κώδικα.

Β) Το Ελληνικό Δημόσιο ουδέν άλλο προνόμιο πλην αυτού που ορίζεται στον Πτωχευτικό Κώδικα έχει, αλλά
κατατάσσεται με προνόμιο συντρέχοντας με ενέγγυους πιστωτές, πλην οφειλών του πτωχού για Φ.Π.Α., χωρίς
όμως

να

προβλέπεται

ειδικότερα

η

οφειλή

για

ΕΝΦΙΑ.

Συνεπώς είναι αντίθετη στον Πτωχευτικό Κώδικα η εξόφληση οφειλής ΕΝΦΙΑ πριν από την σύνταξη πίνακα
διανομής του εκπλειστηριάσματος για την καταβολή φόρου (ΕΝΦΙΑ) για τον οποίο ουδέν ξεχωριστό προνόμιο
επιφυλάσσεται

υπέρ

του

Δημοσίου.

Γ) Όργανα της πτώχευσης κατ’άρθρο 52 ΠτΚ είναι 1) το πτωχευτικό δικαστήριο, 2) ο εισηγητής (Πρωτοδίκης),
3)

ο

σύνδικος,

4)

η

συνέλευση

πιστωτών

και

5)

η

επιτροπή

πιστωτών.

Η διανομή του επιτευχθέντος εκπλειστηριάσματος είναι υποχρέωση του συνδίκου της πτώχευσης κατά την
διαδικασία

των

άρθρων

153

επόμενα

του

ΠτΚ.

Ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το μεταβιβαστικό συμβόλαιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 149 ΠτΚ
δεν είναι όργανο της πτώχευσης και ουδεμία εξουσία και αρμοδιότητα έχει για την παρακράτηση οιουδήποτε
ποσού

εκ

του

εκπλειστηριάσματος

και

απόδοσης

αυτού

στην

Δ.Ο.Υ.

Δ) με το άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις)
προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που
συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη

και

βεβαίωση

μηχανικού.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή

384

420
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του
ακινήτου.
Εκ του αντιθέτου, συνεπάγεται ότι εφόσον υφίστανται αυθαιρεσίες επί κτισμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί
έγγραφο

για

την

τακτοποίησή

τους

ώστε

να

είναι

δυνατή

η

σύναψη

συμβολαίου.

Εν προκειμένω, την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αναλάβει ο σύνδικος για κτίσμα της πτωχευτικής
περιουσίας, ήτοι εφόσον το κτίσμα που εντάσσεται στην πτωχευτική περιουσία φέρει αυθαιρεσίες, τότε
υποχρεούται ο σύνδικος να τις τακτοποιήσει ώστε να είναι δυνατή η σύναψη του μεταβιβαστικού συμβολαίου
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 149 ΠτΚ. Όπως όμως προελέχθη, στην συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων δεν υφίσταται επαρκές ενεργητικό στην πτωχευτική περιουσία για την διεκπεραίωση τέτοιου
είδους

υποχρεώσεων,

το

ύψος

των

οποίων

τις

περισσότερες

φορές

είναι

υψηλότατο.

Η λύση της κατεδάφισης του κτίσματος μάλλον εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του συνδίκου, καθώς δεν είναι ο
κύριος αυτού παρά έχει μόνο εξουσία διαχείρισης, ενώ ως άλλη λύση απομένει η μη ολοκλήρωση των εργασιών
της πτώχευσης μέσω της μη εκπλειστηρίασης του συνόλου της πτωχευτικής περιουσίας λόγω αδυναμίας
προσκόμισης

της

απαιτούμενης

βεβαίωσης

περί

μη

ύπαρξης

αυθαιρέτων.

Έτι περαιτέρω, αναφέρεται ρητώς και αιτιολογημένα ότι «ο πλειστηριασμός πραγμάτων της πτωχευτικής
περιουσίας κατόπιν αδείας του αρμοδίου δικαστή φέρει τον χαρακτήρα αναγκαστικού και όχι εκούσιου
πλειστηριασμού

(Μαργαρίτης,

Ερμ.

Κ.

Πολ.Δ

,

άρθρο

1021,

τόμος

ΙΙ,

σελ.

807)..»

Συνεπώς, για ένα ζήτημα που άπτεται της δικαιοδοσίας των Πολιτικών Δικαστηρίων, καθώς το Πτωχευτικό
Δίκαιο είναι τμήμα του Εμπορικού Δικαίου, οφειλόμενη και υποχρεωτική είναι η ερμηνεία που δίδεται από τον
κατ’εξοχήν ερμηνευτή του Δικαίου και αυτή αναπόδραστα είναι ότι ο χαρακτήρας του πλειστηριασμού των
πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας είναι αναγκαστικός πλειστηριασμός και όχι εκούσιος, η δε Διοίκηση
δέον

όπως

αποδεχθεί

την

ερμηνεία

αυτή.

Τα ανωτέρω ζητήματα όπως εν συντομία αναπτύχθηκαν, καταδεικνύουν σαφώς μία σωρεία προβλημάτων, που
κατατρύχουν τις εν εξελίξει πτωχευτικές διαδικασίες όπως αυτές διεξάγονται στα πλαίσια του Πτωχευτικού
Κώδικα (Ν. 3588/2007) παρεμβάλλοντας εμπόδια που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των πτωχευτικών
εργασιών ματαιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την είσπραξη εσόδων από τις Δ.Ο.Υ. ως πτωχευτικών πιστωτών
αλλά και την θέση σε καθεστώς ομηρείας των πτωχευμένων εμπόρων και επιχειρήσεων, επιπροσθέτως δε και
των συνδίκων ο Α.Φ.Μ. των οποίων παραμένει συνδεδεμένος με αυτόν των πτωχών χωρίς να μπορούν να
ολοκληρώσουν

το

καθήκον

τους.

Όλα αυτά τα ζητήματα είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν ευχερώς εφόσον αποδοθεί στον δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμού του Πτωχευτικού Κώδικα ο χαρακτηρισμός του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού.
Επειδή πλέον τα Δικαστήρια της χώρας, ακόμα δε και ο Άρειος Πάγος με την νομολογία τους, έχουν τεκμηριώσει
επαρκώς την φύση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού ως δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού με τις
συνεπαγόμενες του χαρακτηρισμού αυτού συνέπειες διαδικασία της πτώχευσης με σωρεία αποφάσεων, (πρβλ.
ΟλΑΠ 10/2006 Nomos, βλ. και ΑΠ 472/2010. AΠ 1393/2009, ΕφΘεσ 1948/2012, ΕφΑΘ 1714/2007,
δημοσιευμένες στην ΤΝΠ Nomos), προκύπτει σαφέστατα πλέον ότι η κατ’εξαίρεση απαίτησης από τον σύνδικο
προσκόμισης πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν.4173/2012, ήτοι να έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ πτωχευμένου
ακινήτου,

είναι

μη

νόμιμη

και

αντίθετη

στη

νομολογία.

Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί είτε ρητά ότι η εκποίηση ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας έχει τον
χαρακτήρα αναγκαστικής εκποίησης άλλως να εξαλειφθεί η «εξαιρετική» υποχρέωσης προσκόμισης
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πιστοποιητικού του 54Α Ν 4273/2012, δηλαδή η υποχρέωση εξόφλησης ΕΝΦΙΑ των ακινήτων της πτωχευτικής
περιουσίας

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουν ληφθεί υπόψιν στο νέο κείμενο.

1. Οι διευκολύνσεις του άρθρου θα πρέπει με ρητή διάταξη να καταλάβουν όλες τις πτωχευτικές εκποιήσεις που
δεν έχουν περατωθεί μέχρι σήμερα, έστω κι αν διέπονται από τον ισχύοντα Πτωχευτικό Κώδικα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δύνεται η δυνατότητα μετάπτωσης στις διαδικασίες του νέου κώδικα

Άρθρο 88: Απογραφή – Διάθεση του ενεργητικού
Αιτιολογική: Με τις προτεινόμενες διατάξεις του δεύτερου μέρους του Πέμπτου Κεφαλαίου του νέου κώδικα, εισάγεται ως
εναλλακτική διαδικασία εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, η ταχεία εκκαθαριστική διαδικασία του Νόμου
Δένδια (4307/2014), ο οποίος καταργείται. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη δυνατή επιστροφή σε
παραγωγικές διαδικασίες παραγωγικών συνόλων και την ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών στοιχείων της
περιουσίας οφειλετών που περιήλθαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Το άρθρο 88 ενσωματώνει στον Πτωχευτικό Κώδικα τις επιτυχημένες ρυθμίσεις του άρθρου 73 ν. 4307/2014, με
τις αναγκαίες προσαρμογές. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
(α) Για τη διενέργεια του πλειστηριασμού προσλαμβάνεται συμβολαιογράφος.
(β) Ο διαγωνισμός δεν λαμβάνει χώρα με ενσφράγιστες προσφορές, αλλά ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας
e-auction.
(γ) Αναβαθμίζεται ο ρόλος της συνέλευσης των πιστωτών, η οποία εγκρίνει την επιλογή του συνδίκου ως προς
την εκποίηση του ενεργητικού ως ένα ή περισσότερους κλάδους ή και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και την ολοκλήρωση ή μη της συναλλαγής σε κάθε περίπτωση (και όχι μόνο όταν κατατέθηκε μόνο μία προσφορά,
όπως προβλέπει το άρθρο 73 παρ. 8 ν. 4308/2014). Η ενίσχυση του ρόλου της συνέλευσης των πιστωτών είναι
αναγκαία λόγω της θεμελιώδους σημασίας των σχετικών αποφάσεων για τους πιστωτές.

Άρθρο 88
1.

Η διαδικασία του παρόντος τίτλου ακολουθείται εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση του
άρθρου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. αποφάσισε την
εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων)
αυτής.

2.

Ο σύνδικος με την εγκατάστασή του στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί απογραφή των
στοιχείων της επιχείρησης, και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή υπόμνημα προσφοράς, στο
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οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη
για την εικόνα του ενεργητικού της.
3.

Ο σύνδικος, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα
της εκκαθάρισης, περιλαμβανομένων και των δικών του αμοιβών, δύναται να λάβει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκποίησης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες είναι ομαδικό
πίστωμα.

4.

Το συντομότερο δυνατόν από την εγκατάσταση του, ο σύνδικος διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών
συνόλων της επιχείρησης (κλάδων). Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός δύναται να αφορά και την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών απαιτήσεων)
εφόσον αυτά δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα εκποιούμενα λειτουργικά σύνολα (κλάδους). Η
μεταβίβαση λειτουργικού συνόλου περιλαμβάνει την μεταβίβαση των εκκρεμών συμβατικών σχέσεων που
το αφορούν κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 34. Εφόσον μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι
βεβαρυμμένα ή κατασχεμένα ή υπόκεινται σε δέσμευση οποιαδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης της
εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων, μεταβιβάζονται ελεύθερα βαρών και πάσης φύσης δεσμεύσεων.
Για την επιλογή του ως προς την εκποίηση του ενεργητικού ως ένα ή περισσότερους κλάδους ή και
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, ο σύνδικος λαμβάνει έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και
ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

5.

Για την εκποίηση του ενεργητικού, ως σύνολο ή ως μέρη, κατά περίπτωση, ο σύνδικος, προσλαμβάνει
συμβολαιογράφο και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, με την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιμή πρώτης προσφοράς. Ο
σύνδικος δικαιούται να δημοσιοποιήσει και με άλλον πρόσφορο τρόπο την διενέργεια των διαγωνισμών
για την εξασφάλιση της δέουσας δημοσιότητας.

6.

Στην πρόσκληση ορίζεται η ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η οποία απέχει είκοσι (20)
τουλάχιστον και το πολύ σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Στον
συμβολαιογράφο κατατίθενται και οι λοιποί όροι του σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, μεταξύ των
οποίων περιέχεται η δέσμευση ότι με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις
μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος, ενώ περιλαμβάνεται και το κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης για τη
σκοπούμενη δικαιοπραξία.

7.

Ο σύνδικος δύναται να διαθέτει προς ενδιαφερομένους πληροφορίες ως προς τα διατιθέμενα περιουσιακά
στοιχεία, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις εκκρεμείς συμβάσεις και τα εργασιακά θέματα και σχέσεις
του οφειλέτη που αφορούν το διατιθέμενο λειτουργικό σύνολο καθώς και πρόσβαση σε ενδιαφερομένους
αγοραστές σε στοιχεία της εταιρείας. Η παροχή σύμμετρης πληροφορήσεως προς όλους τους
ενδιαφερομένους γίνεται με ευθύνη του συνδίκου.

8.

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται.

9.

Στην συνέχεια και εντός μηνός από την ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συνέρχεται αμελλητί με
πρόσκληση του συνδίκου συνέλευση των πιστωτών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την ολοκλήρωση της
συναλλαγής. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί επίσης να εγκρίνει τη συναλλαγή υπό τον όρο βελτίωσης
της προσφοράς ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, οπότε ο πλειοδότης υποχρεούται να
υποβάλλει τη νέα βελτιωμένη προσφορά εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση του συνδίκου. Σε
περίπτωση λήψης εγκριτικής απόφασης ή υποβολής βελτιωμένης προσφοράς με το τίμημα που
αποφασίστηκε από τη συνέλευση των πιστωτών, ο σύνδικος μεταβιβάζει το εκπλειστηριαζόμενο
λειτουργικό σύνολο στον πλειοδότη σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης της συνέλευσης
των πιστωτών. Σε περίπτωση μη λήψης εγκρίσεως της συναλλαγής επέρχονται οι συνέπειες της επόμενης
παραγράφου.

10.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε
καμία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα ή τα
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κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, η διαδικασία εκποίησης του παρόντος τίτλου θεωρείται ότι έχει λήξει
και ο σύνδικος προχωρά σε εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με τη
διαδικασία του μέρους
παρόντος κεφαλαίου.
11.

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του

Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για ορισμένα μόνο από τα λειτουργικά σύνολα ή τα κατ’
ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, ο σύνδικος δεν διενεργεί νέο διαγωνισμό ως προς αυτά αλλά περιορίζεται
στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν προσφορές εφαρμόζοντας αναλογικά την διαδικασία των
παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των πιστωτών
σύμφωνα με το άρθρο 91. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια νέου
διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 91. Τα περιουσιακά στοιχεία
για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά εκποιούνται με τη διαδικασία του μέρους Σφάλμα! Το αρχείο

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του παρόντος κεφαλαίου.
Σχόλια
2. Πώς δικαιολογείται η επιλογή στην περίπτωση της εκποίησης επιχείρηση εν συνόλω ή κλάδων αυτής, να μην
υπάρχει εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή ούτε τιμή πρώτης προσφοράς; Γιατί να μην εφαρμόζεται και σε
αυτήν την περίπτωση η διάταξη του άρθρου 92 παρ. 4 (δηλαδή να προσλαμβάνονται 2 πιστοποιημένοι
εκτιμητές και η τιμή πρώτης προσφοράς να είναι ίση με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των ανωτέρω δύο
προσώπων; )
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ακολουθούμε την επιτυχή διαδικασία της ειδικής διαχείρισης

Άρθρο 89: Εκδίκαση της αίτησης αποδοχής
Αιτιολογική: Άρθρορ 89
12.

Για τη συζήτηση της αίτησης αποδοχής της παραγράφου 9 του άρθρου 88, τις τυχόν παρεμβάσεις και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα εφαρμόζονται τα οριζόμενα για την αίτηση πτώχευσης, αναλόγως
εφαρμοζόμενα.

13.

Το δικαστήριο αποδέχεται την υποβληθείσα αίτηση εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία που
περιγράφεται στις παραγράφους 3 έως και 8 του άρθρου 88 και ότι η εισαγόμενη προς έγκριση προσφορά
είναι του πλειοδότη ή, σε περίπτωση μίας προσφοράς, ότι έχει την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών
και ανακηρύσσει τον αγοραστή ή τους αγοραστές, κατά περίπτωση με απόφασή του, που δεν υπάγεται
σε ένδικα μέσα.

14.

Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση
είτε γιατί δεν κλητεύθηκε είτε δεν κλητεύθηκε νόμιμα σε αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Σχόλια
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3. Δεδομένου ότι η δικαστική έγκριση της μεταβίβασης καταργείται, όπως προκύπτει από το άρθρο 88 παρ.9,
παρέλκει η δικαστική αποδοχή του άρθρου 89, η οποία προφανώς διατηρήθηκε εκ παραδρομής.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Είναι ορθή η παρατήρηση και έχει γίνει διόρθωση

4. Καλησπέρα

σας,

Από νομοτεχνική άποψη είναι σαφές ότι το άρθρο χρήζει διόρθωσης, καθώς γίνεται μνεία σε αίτηση αποδοχής
«της παρ. 9 του άρθρου 88», ενώ η εν λόγω διάταξη (άρ. 88 παρ. 9) δεν αναφέρεται σε αίτηση αποδοχής
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, αλλά μόνο σε έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών.
Προκαλείται, έτσι, προφανής σύγχυση που δέον να αποφευχθεί είτε με αλλαγή στη διατύπωση της παρούσας
διάταξης

είτε

της

παρ.9

του

άρθρου

88.

Από δικαιοπολιτική άποψη, παρατηρείται ότι η εισαγωγή στο άρθρο 88 της προϋπόθεσης να λαμβάνεται η
έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και μάλιστα δύο φορές (μία αναφορικά με τη μορφή της εκποίησης, εάν
δηλαδή θα αφορά το σύνολο του ενεργητικού ή επιμέρους κλάδους – αρ. 88 παρ.4, και μία κατόπιν της
ολοκλήρωσης της συναλλαγής – αρ. 88 παρ.9), σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη διατήρηση της πρόβλεψης
για τη δικαστική έγκριση της συναλλαγής του παρόντος άρθρου (89), καθιστά δυσλειτουργική την όλη διαδικασία
και ευεπίφορη καθυστερήσεων και κωλυσιεργιών. Επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4307/2014,
όπου επίσης προβλεπόταν η αποδοχή της προσφοράς του πλειοδότη από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν περιείχαν
πρόβλεψη

για

την

έγκριση

της

συνέλευσης

των

πιστωτών

και

μάλιστα

εις

διπλούν.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, δέον θα ήταν να
αποφευγόταν είτε η εμπλοκή της συνέλευσης των πιστωτών, είτε του Δικαστηρίου, το οποίο έχει ασκήσει τη
δικαιοδοτική του κρίση στην εκκίνηση της διαδικασίας και δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος ανάμειξής του στην
κατάληξή της.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει απαλειφθεί η αναφορά σε δικαστική απόφαση

Άρθρο 92: Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση
Aιτιολογική:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επιτρέπεται κατά το πρότυπο του άρθρου 1001Α ΚΠολΔ η ενιαία
εκποίηση ακινήτων και των παραρτημάτων αυτών που αποτελούν οικονομικό σύνολο.
Η παράγραφος 2 παρέχει τη δυνατότητα στους ενέγγυους πιστωτές να προχωρήσουν αυτοί στην εκποίηση των
βεβαρυμμένων πραγμάτων. Αν όμως αυτοί καθυστερούν και είτε δεν εκκινούν τη διαδικασία εντός εννεάμηνου
από την κήρυξη της πτώχευσης, είτε η εκτέλεση καθυστερεί μετά την έναρξή της, αναλαμβάνει να εκποιήσει τα
βεβαρυμμένα πράγματα ο σύνδικος, κάτι που δεν βλάπτει τους ενέγγυους πιστωτές, αφού διατηρούν το προνόμιό
τους στην κατάταξη.
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Η παράγραφος 3 προβλέπει ότι υπάλληλος του πλειστηριασμού ορίζεται συμβολαιογράφος, κάτι που επιτρέπει
τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια με ηλεκτρονικά μέσα. Ο χρόνος για τη διεξαγωγή
του πλειστηριασμού (30-45 ημέρες) επιτρέπει την επιτάχυνση της ρευστοποίησης του ενεργητικού, ενώ
ταυτόχρονα είναι επαρκής για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι αγοραστές.
Οι παράγραφος 5 αποκλείει την άσκηση ανακοπής ή άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος κατά του προσδιορισμού
τιμής πρώτης προσφοράς, επειδή οι δικαστικές διαμάχες σε σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς οδηγούν σε
σημαντικές καθυστερήσεις και απαξίωση του πράγματος. Η ρύθμιση είναι συμβατή με το άρθρου 20 Σ, επειδή
κανένα πρόσωπο δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον σε σχέση με την τιμή της πρώτης προσφοράς. Δεδομένης της
δημοσιότητας και της διαφάνειας που διασφαλίζει η ηλεκτρονική διεξαγωγή, η εύλογη τιμή προσδιορίζεται τελικά
από την αγορά και όχι από την τιμή πρώτης προσφοράς (της οποίας η λειτουργία είναι να παρέχει ενδείξεις ως
προς την αναμενόμενη τιμή διάθεσης και με τον τρόπο αυτή να προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών
στο επίπεδο αυτό).

Άρθρο 92:
1.

Οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 εφαρμόζονται στην εκποίηση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών του
οφειλέτη ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, καθώς και για την εκποίηση κινητών ή ομάδων κινητών του
οφειλέτη, η αξία των οποίων είναι τουλάχιστον ίση με 50.000 Ευρώ, σύμφωνα με την μέση τιμή των
εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ακινήτων, στα οποία έχουν
εγκατασταθεί βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές
μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο τα ακίνητα μπορούν να εκποιούνται
μαζί με τα παραρτήματά τους και εάν περισσότερα ακίνητα έχουν λειτουργική ενότητα για την
εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή της παραγωγικής μονάδας που έχει εγκατασταθεί σε ένα από αυτά,
μπορούν να εκποιούνται από κοινού.

2.

Εφόσον υπάρχουν βεβαρυμμένα πράγματα αλλά δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης εντός εννέα
μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, ο σύνδικος ακολουθεί και ως προς αυτά την διαδικασία του
παρόντος τμήματος Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. αμέσως
μετά την παρέλευση της παραπάνω περιόδου των εννέα μηνών. Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από
τους ενέγγυους πιστωτές κατά το προηγούμενο εδάφιο αλλά καθυστερεί σε βλάβη των πιστωτών, ο
εισηγητής, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να δώσει την άδεια στον σύνδικο να
εκποιήσει το πράγμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 92 έως και 95.

3.

Για κάθε εκποιούμενο πράγμα ή κατηγορία πραγμάτων, ο σύνδικος δημοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιέχει σύντομη περιγραφή του πράγματος, την τιμή
πρώτης προσφοράς, την ημέρα του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά 30 ημέρες από την
ημέρα της διακήρυξης και όχι πάντως μετά την παρέλευση 45 ημερών από την ημέρα αυτή, το όνομα του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ως υπάλληλος του
πλειστηριασμού ορίζεται συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου όπου βρίσκεται το πράγμα ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας
του κράτους. Ο σύνδικος οφείλει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της διακήρυξης, να καταθέσει
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αντίγραφο αυτής.

4.

Για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς, ο
σύνδικος προσλαμβάνει δύο πιστοποιημένους εκτιμητές της παρ. Γ του ν. 4152/2013. Η τιμή πρώτης
προσφοράς τίθεται ως ίση με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

5.

Δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά του προσδιορισμού της τιμής πρώτης
προσφοράς.

Σχόλια
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1. Άρθρα 27 και 92
Δίχως επαρκή δικαιοπολιτική προσέγγιση το σύνολο του νέου νομοθετήματος θα αποτελεί την εξαίρεση και όχι
τον κανόνα προκαλώντας εύλογη αμφιβολία για τη χρησιμότητά του. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των άρθρων 27 και 92 του Κώδικα, κάθε ενέγγυος πιστωτής θα μπορεί να εκκινεί ατομική αναγκαστική
εκτέλεση σε χρονικό διάστημα που μπορεί να εκκινεί 9 μήνες μετά την πτώχευση και να διαρκεί για ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ. Στο διάστημα αυτό, η κηρυχθείσα πτώχευση θα ΜΕΝΕΙ ΑΔΡΑΝΗΣ (εφόσον
τα περιουσιακά της στοιχεία είναι βεβαρυμμένα με προσημείωση υποθήκης, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες στις
περιπτώσεις πτωχεύσεων. Μάλιστα, η ύπαρξη βεβαρυμμένης πτωχευτικής περιουσίας συναντάται στο 95%
των περιπτώσεων πτώχευσης).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νέου Κώδικα, ο σύνδικος της πτώχευσης είναι υποχρεωμένος να
αναμείνει επί 9 μήνες τυχόν ενέγγυο πιστωτή να αποφασίσει εάν θα προβεί σε κατάσχεση του ακινήτου ή
κινητού περιουσιακού στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας. Εάν εντός 9 μηνών προβεί σε κατάσχεση –
διάστημα που εξαιρείται της αναστολής ατομικών διώξεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 – ο σύνδικος
είναι υποχρεωμένος να αναμένει τον πλειστηριασμό που στην καλύτερη περίπτωση θα συμβεί 16 μήνες μετά
την πτώχευση. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα επωμιστεί ο σύνδικος την υποχρέωση να αναγγείλει στη
διαδικασία της εκτέλεσης τις επαληθευμένες απαιτήσεις όλων των υπολοίπων πιστωτών δίχως όμως να
διασφαλίζεται δική του αμοιβή από την πτωχευτική περιουσία, η οποία μπορεί να εξαντλείται στα βεβαρυμμένα
ακίνητα.
Εν κατακλείδι, ούτε η ταχύτητα της διαδικασίας διασφαλίζεται ούτε επαρκώς δικαιολογείται για ποιο λόγο
εκπονήθηκε ένας νέος Κώδικας που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είναι πρακτικά
ανεφάρμοστος. Σε κάθε περίπτωση πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για συλλογική αναγκαστική εκτέλεση, αλλά
για τη συνήθη ατομική που αναλυτικά ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επαναλμβανόμενο σχόλιο που έχει ήδη απαντηθεί

2. H αμοιβή των εκτιμητων, καλύπτεται από τον συνδικο; δεν ειναι σαφές.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Ισχυει ότι ισχύει γενικά στην πτωχευση για τις δαπάνες της διαδικασίας
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1. Κάθε διαδικασία που γίνεται σε άλλες πλατφόρμες, πχ πλειστηριασμός, θα πρέπει υποχρεωτικά να
κοινοποιείται και στους συμμετέχοντες στην διαδικασία της Πτώχευσης μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
ΝΑΙ

Άρθρο 93 Προσφορές
Αιτιολογική
Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει στο πλαίσιο του πτωχευτικού δικαίου τις ρυθμίσεις των άρθρων 959 και 965 ΚΠολΔ
με τις αναγκαίες προσαρμογές. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρχουν ενιαίες ρυθμίσεις για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς τόσο στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και στο πτωχευτικό δίκαιο.
Άρθρο 93
1.

Τα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που
ορίστηκε με τη διακήρυξη.

2.

Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει στους κατά
τόπον αρμοδίους συμβολαιογραφικούς συλλόγους.

3.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.

4.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως
πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία περισσότερων από κοινού δεν
είναι δυνατή.

5.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με
τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παραγράφου 1 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. και έχει
υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1003 Κ.Πολ.Δ., μέχρι ώρα 15:00,
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Οι προσφορές, με ποινή
ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των
συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή. Η
κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του
πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα
διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος
πλειοδότης διορίζει επί ποινή ακυρότητας με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια
του πρωτοδικείου του τόπου του πράγματος εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν
την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του
πρωτοδικείου του τόπου του πράγματος. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται, ακόμη και όταν ο
πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

6.

Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 της
προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο
των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
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7.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή
από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59
δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο
λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη
προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2)
ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η
διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου
έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για
την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες
που διεξάγονται τέτοιες.

8.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται
διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε
μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες
οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.

9.

Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για
το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο
υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.

10.

Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται
αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για
το λόγο αυτής.

11.

Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς. Δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν ο
οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού
οφείλει, αν προβληθεί εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας αντίρρηση από τον σύνδικο ή από
οποιονδήποτε πλειοδότη να αποκλείσει από την πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου
επισπεύδεται αναπλειστηριασμός, εφόσον το γεγονός αυτό προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή
ομολογείται. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό
τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή
τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυοδοσία ίση προς
το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής της πρώτης προσφοράς, αλλά όχι μικρότερη των χιλίων (1.000)
Ευρώ. Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο,
η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού.

12.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα
του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, κατακυρώνοντας τα πράγματα
στον πλειοδότη.

13.

Τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή.
Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που
έγιναν.

14.

Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα
σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, την τρίτη
εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό και αμέσως μετά καταρτίζεται το συμβόλαιο μεταβίβασης του
πράγματος σ’ αυτόν. Η μεταβίβαση του πράγματος στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός
καταβάλει το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης. Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
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παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον
οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών,
μέρος του ανωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 20 του παρόντος,
αποδίδεται από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης
των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
15.

Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον
πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στον λογαριασμό της παραγράφου 1 του άρθρου 71.

16.

Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος
του πλειστηριασμού οφείλει μέσα στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες να τον οχλήσει με εξώδικη
πρόσκληση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή.

17.

Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες από την όχληση πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει,
καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων, αθροιζομένη με το ποσό της εγγυοδοσίας
που κατέπεσε, είναι ίση με το πλειστηρίασμα, να καταβάλουν σε τακτή ημέρα που ορίζεται στην
πρόσκληση, το ποσό που είχαν προσφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Αν
εμφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συντάσσεται σχετική έκθεση από τον συμβολαιογράφο και η
κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτερο ποσόν. Το
πλειστηρίασμα συνίσταται στο άθροισμα του ποσού που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού
υπερθεματιστή που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η κατά
τα προηγούμενα εδάφια πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για
λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν
τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηριασμός κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων. Η επίσπευση του
αναπλειστηριασμού γίνεται είτε με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή από τον σύνδικο ή από
οποιονδήποτε από τους αναγγελθέντες. Ο αναπλειστηριασμός επισπεύδεται με πράξη του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού ή με δήλωση προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του συνδίκου ή αναγγελθέντος,
για την οποία συντάσσεται πράξη που περιέχει τα στοιχεία της διακήρυξης. Η πράξη δημοσιεύεται με
επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η διάταξη του
άρθρου 959 παράγραφος 8 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται αναλόγως και η σχετική προθεσμία υπολογίζεται
αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα, δεν μπορεί
να πλειοδοτήσει, δικαιούται όμως, έως ότου αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόμενο
πλειστηρίασμα, με τον τόκο υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να
του κατακυρωθεί το πράγμα.

18.

Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρίασμα, ο πρώτος υπερθεματιστής, που δεν
κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε
καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν απομένει
επιπλέον διαφορά, η έκθεση του αναπλειστηριασμού αποτελεί εναντίον του τίτλο εκτελεστό για τη
συμπλήρωση. Αν έγιναν περισσότεροι αναπλειστηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί
υπερθεματιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά
μεταξύ του αρχικού πλειστηριάσματος και του πλειστηριάσματος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε,
χωρίς όμως η ευθύνη του καθενός να υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του οφειλή. Οι
εγγυοδοσίες που είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερθεματιστές δεν
επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασμα από τον τελικό υπερθεματιστή, προκειμένου να
γίνει ο ως άνω καταλογισμός στην τυχόν διαφορά. Ο υπερθεματιστής που δεν κατέβαλε δεν δικαιούται,
αν κατά τον αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το επιπλέον.

19.

Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του
πλειστηριασμού την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου,
στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτήματα για την τήρηση της τάξης και την
αποκατάσταση της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.
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20.

Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών
συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία
πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού,
είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και
του μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Σχόλια
1. Παρ 11. «Δεν μπορεί να πλειοδοτήσει ο Οφειλέτης». Αρα μπορεί ο οποιοσδήποτε για λογαριασμό του Οφειλέτη?
Η μεν πρόβλεψη επιδιώκει, προφανώς, να αποκλείσει τον δόλιο Οφειλέτη παραγνωρίζοντας ότι ως δόλιος δεν
θα πλειοδοτήσει ο ίδιος αλλά κάποιος τρίτος, ως αχυράνθρωπος. Συνεπώς αν ο Νομοθέτης επιθυμεί να
αποκλείσει πλήρως των Οφειλέτη θα πρέπει να προβλέψει σοβαρές ποινές για εκείνους που θα πλειοδοτήσει
κατ’εντολή ή για λογαριασμό του Οφειλέτη, όποτε αυτό αποδειχθεί.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σε περίπτωση που προκαλέι βλάβη στη διαδικασία θα έχει επιτπώσεις

Άρθρο 96 - Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ.
Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έκθεση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού της
παρ. 13 του άρθρου 92 επί των κινητών και η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου της παρ.
14 του άρθρου 92 επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το ποσό
του τιμήματος επέχει θέση εκπλειστηριάσματος και η πράξη εξόφλησης του τιμήματος επέχει θέση περίληψης
εκθέσεως κατακυρώσεως, κατά το άρθρο 1005 του ιδίου Κώδικα, επί της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα
ισχύουν γι` αυτή.
Σχόλια
1. 1) Η εν λόγω διάταξη (96) επαναλαμβάνει την διάταξη του άρθρο 151 του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα.
Πρέπει να διευκρινιστεί στο νέο νόμο τι ακριβώς πρέπει να λάβει χώρα για να συντελεστεί η μεταβίβαση της
κυριότητας μετά την πράξη – έκθεση κατακύρωσεως.
, Όσο αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων δυνάμει των διατάξεων 146 έως 151 του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα
η νομολογία μέχρι σήμερα ομιλούσε για αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό. Ο ίδιος νόμος στην διάταξη το
άρθρου 151, για την μεταβίβαση της κυριότητας ομιλεί για σύμβαση. “ Η συμβολαιογραφική σύμβαση
μεταβίβασης του ακινήτου επέχει θέση κατακύρωσης “ .
Τα σχετικά βιβλία της Θεωρίας και σχολιασμού περί τον Πτωχευτικό Κώδικα δεν αναφέρουν απολυτως τίποτα
για το τι συμβαίνει μετά την κατακυρωτική έκθεση του Εισηγητή.
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Συνεπώς δέον να διευκρινιστεί εάν κατόπιν της συντάξεως της κατακυρωτικής εκθέσεως θα συντάσσεται
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης στην οποία θα συμπράττει ο σύνδικος και ο πλειοδότης, ή θα
συντάσσεται συμβολαιογραφική μονομερής πράξη κατακύρωσης και μεταβίβασης από τον υπάλληλο του
πλειστηριασμού, η οποία και θα μεταγράφεται. Δυστυχώς στο σημείο αυτό το σχέδιο, στην διάταξη του άρθρου
96, παραπέμπει ως εξής
«Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έκθεση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού της
παρ. 13 του άρθρου 92 επί των κινητών και η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου της παρ.
14 του άρθρου 92 επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,…»
Εγώ δεν μπόρεσα να εντοπίσω αυτές τις διατάξεις στο παρόν σχέδιο του νόμου.
Εάν θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει η διαδικασία Να ονομαστεί πλειοδοτικός διαγωνισμός
και όχι πλειστηριασμός. Εάν θα συντάσσεται μονομερής συμβολαιογραφική πράξη κατακύρωσης και
μεταβίβασης όπως συμβαίνει στον πλειστηριασμό του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα και η διάταξη το άρθρο 96.
Είναι ευκαιρία και απόλυτη ανάγκη το θέμα να διευκρινιστεί στο νέο νόμο.

2) Επίσης δέον να εξετασθεί ποίο το κόστος όλης της νέας διαδικασίας, καθ’ ότι η διαδικασία ενώπιον του
εισηγητού και ταχύτατη ήταν, και αποτελεσματική, και ελαχίστου κόστους, αυτό μόνο της δημοσιεύσεως.
Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι η ισχύουσα διαδικασία είναι ταχύτατη ολιγοδάπανη και αποτελεσματικότατη, και η
παρουσία του Δικαστή προσέδιδε δυνατότητα ευρέσεως αμέσων λύσεων.
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Το άρθρο αναδιατυπώθηκε και απαλείφθηκε η αναφορά σε συμβολαιογραφική
σύμβαση μεταβίβασης ώστε να συμβαδίζει με τις προβλέψεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

1. Σε συνέχεια του παραπάνω σχόλιου, θέλω να θέσω το παρακάτω ζήτημα. Γνωρίζω ότι μετά την πράξη κατά
κακύρωσης ενώπιον του εισηγητού πτώχευσεων, σε αρκετές περιπτώσεις οι πλειοδότες μετά από συμβουλή
του συμβολαιογράφου, προέβησαν στη σύνταξη μονομερούς πράξεως περιλήψεως της κατακυρωτικής
εκθέσεως χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, οι οποίες και μετεγγραφήσαν στα υποθηκοφυλακεία αλλά και
καταχωρήθηκαν στα κτηματολόγια. Επίσης, τις περισσότερες φορές μετά την κατακυρωτική έκθεση συντάχθηκε
συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασεως μεταξύ του συνδίκου και του πλειοδότη, οι οποίες επίσης
μεταγράφηκαν ή καταχωρήθηκαν αντίστοιχα. Εγώ δεν έχω άποψη τι είναι το ορθότερο. Ομως όποια λύση κι αν
προκριθεί από τον εκδοθησόμενο νόμο πιστεύω ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί διάταξη με την οποία θα
νομιμοποιηθεί και η λύση που χρησιμοποιήθηκε αλλά δεν θα προκρίνει εκδοθησόμενος νόμος. Δηλαδή να
θεωρηθούν νόμιμοι τίτλοι μεταβιβάσεως της κυριότητας και οι μέχρι σήμερα υπογεγραμμένες μονομερείς
πράξεις περιλήψεως κατακυρωτικής έκθεσεως, και οι συμβάσεις μεταβιβάσεως της κυριότητος, οι οποίες
συντάχθηκαν με βάση της κατακυρωτικές έκθεσεις του εισηγητή πτωχεύσεων.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε παραπάνω σχόλιο

Άρθρο 97: Διανομή εκπλειστηριάσματος- πίνακας κατάταξης
Aιτιολογική:
Η πρώτη παράγραφος και τα πρώτα δύο εδάφια της δεύτερης παραγράφου του άρθρου επαναλαμβάνουν τη
ρύθμιση του άρθρου 153 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με τη διαφορά ότι προβλέπεται δημοσιότητα μέσω
του ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας αντί των παρωχημένων μέσων γνωστοποίησης που προβλέπει το
άρθρο 153 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα (τοιχοκόλληση και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε
εφημερίδες). Επίσης διευκρινίζεται ότι από τα προς διανομή ποσά αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα
διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και τα ομαδικά πιστώματα (βλ. άρθρο 154 του υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα).
Τα υπόλοιπα εδάφια της δεύτερης παραγράφου αντικαθιστούν τα άρθρα 154-156Α του υφιστάμενου πτωχευτικού
κώδικα με παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ. Διαφοροποιήσεις από τις διατάξεις του ΚΠολΔ
προβλέπονται μόνο αφενός με τη διατήρηση του γενικού προνομίου των χρηματοδοτήσεων και λοιπών παροχών
στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης ή διαπραγμάτευσης για την επίτευξη τέτοιας συμφωνίας (βλ. άρθρο 154
στοιχείο (α) του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα και παραγράφους 66-68 του προοιμίου της Οδηγίας για την
αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) και αφετέρου ότι σε περίπτωση ειδικών προνομίων επί κατ’ ιδίαν
αντικειμένων επιχείρησης που πωλείται ως σύνολο, οι ειδικοί προνομιούχοι κατατάσσονται ως προς το μέρος του
τιμήματος που αντιστοιχεί στο αντικείμενο αυτό (βλ. άρθρο 155 παρ. 2 υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα). Η
ρύθμιση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και επί εκποίησης κλάδου επιχείρησης ή ακινήτων, στα οποία έχουν
εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο (άρθρο 91 παρ.
1).
Οι παράγραφοι 3-5 αντικαθιστούν το άρθρο 161 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με κύρια διαφορά ότι η
ανακοπή δύναται να αφορά και στην επαλήθευση της απαίτησης, αφού δεν προβλέπεται ανακοπή κατά το στάδιο
της επαλήθευσης.
Τέλος, η παράγραφος 6 ορίζει ότι τα ποσά που τυχόν θα καταβάλει ο οφειλέτης βάσει σχεδίου περιοδικών
πληρωμών κατανέμονται συμμέτρως στους πιστωτές.
Άρθρο
1.

Ο σύνδικος διανέμει στους πιστωτές το εκπλειστηρίασμα, καθώς και κάθε ποσό που εισέπραξε κατά
οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της πτωχεύσεως σύμφωνα με τον πίνακα πτωχευτικών
πιστωμάτων. Με άδεια του εισηγητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε προσωρινές διανομές. Από το
εκπλειστηρίασμα προαφαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των
δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και των ομαδικών πιστωμάτων.

2.

Ο σύνδικος συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε προσωρινή διανομή, στον οποίο αναφέρει το ποσό
ικανοποίησης κάθε απαίτησης από την συγκεκριμένη προσωρινή διανομή καθώς και τα προαφαιρούμενα
ποσά και σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει
εκτελεστό και τον δημοσιεύει. Η κατάταξη των πιστωτών γίνεται κατά την αναλογική εφαρμογή των
άρθρων 975 έως και 978 του Κ.Πολ.Δ. με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
α.

Προστίθενται ως πρώτη τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. οι απαιτήσεις
από χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε φύσεως προς την επιχείρηση του οφειλέτη, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας και των πληρωμών της, η διάσωσή της και η
διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης του παρόντος
κώδικα. Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία
εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της δραστηριότητας της
επιχείρησης και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν.
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Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κάθε φύσης και παροχή
αγαθών και υπηρεσιών προς την επιχείρηση του οφειλέτη που δίδονται για τους σκοπούς του
πρώτου εδαφίου και γεννώνται κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων για την
επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, το οποίο δύναται να απέχει έως έξι (6) μήνες, κατ` ανώτατο
όριο, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόμιο του προηγούμενου
εδαφίου υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι
σκοποί των χρηματοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του προνομίου προβλέπονται ρητά
στη συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις
εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.
β.

Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 88 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί προνομιούχοι
πιστωτές επί κατ` ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη, κατατάσσονται ειδικά επί του
ποσού του μέρους του τιμήματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου
υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου η αξία υπολογίζεται για την κατάταξη τους.

3.

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ο οφειλέτης καθώς και οι
αναγγελθέντες πιστωτές, τόσο ως προς την επαλήθευση όσο και ως προς την κατάταξη.

4.

Οι ανακοπές εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση του
πίνακα κατάταξης, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Στη
συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, με
επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον.

5.

Αν δεν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το
εκπλειστηρίασμα. Άλλως, η πληρωμή γίνεται μόνο προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων δεν
προσβλήθηκε η κατάταξη, διατηρείται δε το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του αμφισβητούμενου
πιστωτή, μέχρι η κατάταξη του να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής μπορεί, μετά από αίτηση αυτού του οποίου
προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να γίνει η πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο καταβολής
εγγυοδοσίας.

6.

Εφόσον υποβληθεί από το σύνδικο σχέδιο περιοδικών πληρωμών κατά το άρθρο 18 παρ. 2, τα ποσά του
σχεδίου διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως από τον σύνδικο.

Σχόλια
Η παράγραφος 3 αποτελεί μεταφορά της διάταξης του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014 περί της διαδικασίας ειδικής
διαχείρισης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίησή της με την πτώχευση και η ιδιαιτερότητα της πτωχευτικής
διαδικασίας. Προσθέτως η πρακτική εφαρμογή της εισαγωγής προς εκδίκαση από κοινού του συνόλου των
αντιρρήσεων που ασκήθηκαν στις επαληθεύσεις, προστιθέμενων μάλιστα και των ανακοπών ως προς την κατάταξη,
έχει αποδειχθεί υπερβολικά μακρόχρονη, επίπονη για το Δικαστήριο και με μεγάλη πιθανότητα να εμφιλοχωρήσουν
σφάλματα. Συνεπώς θα πρέπει οι αντιρρήσεις κατά το στάδιο των επαληθεύσεων και οι ανακοπές κατά του πίνακα
κατάταξης να εισάγονται χωριστά. Ομοίως δεν μπορεί να αποκλειστούν τα ένδικα μέσα κατά των σχετικών
αποφάσεων.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Πιστευουμε ότι η ενιαία διαδικασία επιτρέπει να εξετασθούν όλες οι ενστάσεις
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Άρθρο 99 Διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου
Αιτιολογική
Το έκτο κεφάλαιο καλύπτει τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, συμπληρωματικά
προς ότι ισχύει γενικά ως προς πτωχεύσεις.
Μια από τις βασικές διαφοροποιήσεις αφορά το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο στις πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας στην οποία οφειλέτης που δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα έχει την κύρια κατοικία του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, τοπική αρμοδιότητα ορίζεται με βάση το
κέντρο κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις μπορεί να γίνει δεκτή με μόνη την
παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρεμβάσεις κρίνονται βάσει εγγράφων
χωρίς προφορική διαδικασία.
Το τεκμήριο παύσης πληρωμών διαφοροποιείται από το ισχύον στις λοιπές προβλέψεις καθώς απαιτείται η
υπερημερία ως προς οφειλές σε θεσμικό πιστωτή να αφορά το 60% της αντίστοιχης συνολικής οφειλής.
Άρθρο 99
1.

Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 εφαρμόζεται η απλοποιημένη
διαδικασία του παρόντος άρθρου. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν άρθρο ισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος κώδικα.

2.

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα όπως
αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 ν. 4172/2013, ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία
είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση πτωχεύσεως δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας,
η οποία και υποχρεούται να τους την γνωστοποιήσει.

3.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζεται ότι τα Ειρηνοδικεία ορισμένων μόνο
περιφερειών θα έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα και να ρυθμίζονται ειδικότερα οι λοιπές περιφέρειες για
τις οποίες τα δικαστήρια αυτά θα έχουν κατά τόπο αρμοδιότητα, θέματα οργάνωσης και στελέχωσής τους
και κάθε άλλο ειδικό θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

4.

Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας στο
οποία και δημοσιεύεται για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω
περιόδου δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο το
διορισμό συνδίκου, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση από το πτωχευτικό δικαστήριο
της παρέλευσης της χρονικής περιόδου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο
εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρησης της παραγράφου 11.

5.

Για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο οφειλέτης δεν απαιτείται
κατάθεση γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

6.

Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του
καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση
αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την
αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων
ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, βεβαίωση της
αρμόδια οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να
συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Ο οφειλέτης
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υπέχει ως προς τα παραπάνω δηλούμενα στοιχεία ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 952 Κ.Πολ.Δ.. Τα
έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα
στοιχεία που τον αφορούν και ευρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον. Την ίδια συναίνεση παρέχει ο
οφειλέτης και ως προς κατατεθέντα συνοδευτικά έγγραφα.
7.

Η αναστολή της παραγράφου 1 του άρθρου 12 δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών
του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση.

8.

Τεκμαίρεται ότι οφειλέτης του παρόντος άρθρου βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη
υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση
ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να
συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής
οφειλής.

9.

Οι πιστωτές δικαιούνται να ασκήσουν παρέμβαση είτε, κύρια εάν ζητούν απόρριψη της αίτησης είτε
πρόσθετη εάν είναι σύμφωνοι με την παραδοχή της ή/και ζητούν διορισμό συνδίκου. Εφόσον πιστωτής
παρέμβει με υπόδειξη συνδίκου τότε σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυόμενος από τον πιστωτή, ή σε
περίπτωση περισσότερων της μιας παρεμβάσεων αυτού του περιεχομένου, ο υποδεικνυόμενος από τον
πιστωτή που σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας έχει την υψηλότερη απαίτηση.

10.

Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Εφόσον
υποβληθούν εμπρόθεσμα κύριες παρεμβάσεις αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων κατατίθενται σε
έντυπη μορφή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο με μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων. Αντίγραφο της
αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών με φροντίδα του διαδίκου που
επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά διάδικα μέρη. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, από την
κατάθεση, τα διάδικα μέρη οφείλουν να καταθέσουν, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τις προτάσεις
τους και το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας
παρέχεται πρόσθετη προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε όλα τα διάδικα μέρη, για την κατάθεση
τυχόν προσθήκης αντίκρουσης. Είναι δυνατή η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, με αναλογική εφαρμογή των
άρθρων 421 επ. του ΚΠολΔ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η διαδικασία ολοκληρώνεται και
το δικαστήριο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, εκδίδει απόφαση. Εφόσον το δικαστήριο κηρύξει την
πτώχευση, ορίζει εισηγητή και σύνδικο και προσδιορίζει την ημερομηνία της παύσης των πληρωμών.

11.

Εφόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη δεν
επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και (εφόσον τυγχάνει εφαρμογής) τα ετήσια
εισοδήματα του οφειλέτη πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης του άρθρου 18 παρ. 4, δεν διορίζεται σύνδικος και ο εισηγητής διατάσσει την καταχώρηση του
ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 163, οπότε
επέρχονται οι συνέπειες της καταχώρησης του άρθρου 3 παράγραφος 4. Την ανεπάρκεια δύναται να
αναδείξει με παρέμβασή του και πιστωτής, αλλά για την διαπίστωσή της από τον εισηγητή δεν απαιτείται
σχετική παρέμβαση.

12.

Η καταχώρηση της παραγράφου 11 δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος των
βεβαρυμμένων στοιχείων από τους ενέγγυους πιστωτές σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Κάθε διαδικαστική ενέργεια ενέγγυου πιστωτή σε εκτέλεση δικαιώματος ενέχυρου, υποθήκης ή
προσημείωσης υποθήκης κατά περιουσιακού στοιχείου του καταχωρηθέντα οφειλέτη δημοσιεύεται με
ευθύνη του ενέγγυου πιστωτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
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13.

Σε κάθε άλλη περίπτωση πτώχευσης μικρού αντικειμένου, εφόσον γίνει αποδεκτή αίτηση πτώχευσης, ο
εισηγητής διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προσδιορίζει την ημέρα παύσης
πληρωμών.

14.

Εάν στη συνέχεια της διαδικασίας παραιτηθεί υποδειχθείς από πιστωτή σύνδικος, δικαίωμα υπόδειξης
έχει ο ίδιος πιστωτής εφόσον κοινοποιήσει στην εισηγητή τα στοιχεία του υποδεικνυομένου και την
έγγραφη αποδοχή από τον τελευταίο του διορισμού του εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της
παραίτησης. Τον διορισμό του υποδεικνυόμενου συνδίκου αποφασίζει ο εισηγητής με πράξη του, χωρίς
προφορική ή άλλη διαδικασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα
αντικατάστασης του συνδίκου, σύμφωνα με τις κατά τα λοιπά προβλέψεις του παρόντος κώδικα.

15.

Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο του παρόντος κώδικα. Ο
εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για τις
ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών του άρθρου 83. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή
επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο
αποφαίνεται αμετάκλητα.

16.

Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως ανακοπή κατά της πράξης του
αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, παρακρατείται για το πίστωμα ανάλογο ποσό σε
κάθε διανομή ενεργητικού.

17.

Η εκποίηση πραγμάτων του άρθρου 67 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή.

18.

Ο ειδικός λογαριασμός του άρθρου 71 κινείται από τον σύνδικο αποκλειστικά για τις δαπάνες των
εργασιών της πτώχευσης και για την διανομή στους πιστωτές χωρίς να απαιτείται άδεια του εισηγητή.

19.

Τα άρθρο 73, 75, 78 και 79 και η παράγραφος 1 του άρθρου 60 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου,
ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή,
ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ` εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας
δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.

20.

Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα για την εκποίηση
των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη των άρθρων 92 κ. έπ. του παρόντος κώδικα.

21.

Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται μόνο σε έφεση.

22.

Εάν μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας η πτώχευση δεν έχει
περατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους
καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή
αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του.

Σχόλια
1. Παρ 6. Η λίστα των πιστωτών σε μορφή τέτοια ώστε να μπορεί να εισαχθεί αυτόματα στην Βάση δεδομένων
και να ενημερωθούν εύκολα οι Πιστωτές. Η αίτηση πτώχευσης, για να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα
μπορούσε να ενημερώνει αυτόματα τους πιστωτές, με βάση το εν λόγω αρχείο, ώστε να γνωρίζουν ότι
κατατέθηκε αίτηση πτώχευσης.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σημειώνεται

1.
Σύμφωνα με την κρατούσα νομική θεωρία για την νομική φύση του θεσμού του συνδίκου, δηλαδή τη θεωρία
του λειτουργήματος, ο «σύνδικος είναι φορέας δημόσιου λειτουργήματος και δεν εκπροσωπεί κανέναν, παρά
μόνον, οργανικά, την πτώχευση, αφηρημένα και αόριστα, ασκώντας ιδίω ονόματι την εξουσία, που ο νόμος του
απονέμει. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι διατάξεις των δεύτερων εδαφίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 80
ΠτΚ, που κάνουν λόγο για άσκηση και λήξη «καθηκόντων» εκ μέρους του συνδίκου, για άσκηση, δηλαδή, και
λήξη υποχρεώσεων απέναντι στην πολιτεία. Μάλιστα, η διάταξη του β’ εδαφίου της §5 του άρθρου 80, πριν την
τροποποίησή του με διάταξη του ν. 4446/2016, έκανε σαφέστερα λόγο για «λειτούργημα» του συνδίκου. Αλλά
και οι διατάξεις των άρθρων 17επ. του π.δ. 133/2016, θεσπίζοντας ειδικό «πειθαρχικό δίκαιο», για τους εν γένει
διαχειριστές αφερεγγυότητας, ασπάζεται, προδήλως, την θεωρία του λειτουργήματος. Σαφέστερα, η διάταξη
της §7 του άρθρου 27 του ίδιου π.δ., που αναφέρεται στην ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τον
χαρακτηρίζει «δημόσιο υπάλληλο κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του ΠΚ». Σημαίνει μόνον ότι ο σύνδικος
ασκεί μια «κρατικώς συνδεδεμένη δραστηριότητα», που διεξάγεται με ευθύνη αυτού, που την ασκεί, με ευθύνη,
δηλαδή, του ίδιου, εν προκειμένω, του συνδίκου» (Ψυχομάνης Σπ., Πτωχευτικό Δίκαιο, Ζ΄ έκδοση).
Ως εκ τούτου, η νομική μορφή του λειτουργήματος του συνδίκου είναι σύνθετη. Το λειτούργημα του συνδίκου
στηρίζεται και επί των αρχών του ιδιωτικού και επί των αρχών του δημοσίου δικαίου. Αποτελεί ο σύνδικος
εκπρόσωπο ιδιωτικών συμφερόντων (ομάδας δανειστών, οφειλέτη κ.λπ.) αλλά συγχρόνως εξυπηρετεί τον
δημόσιας τάξης σκοπό της πτώχευσης δηλ. την προστασία της δημόσιας οικονομίας στην πτωχευτική
εκκαθάριση των περιουσιών. Έτσι, πολλές φορές η δράση του συνδίκου βαίνει ανεξάρτητα των συμφερόντων
οφειλέτη

και

δανειστών

και

εμφανίζεται

ως

υπηρεσία

δημόσιου

χαρακτήρα.

Είναι λοιπόν σαφές ότι η ανάληψη του λειτουργήματος του συνδίκου επιβάλλεται να γίνεται από πρόσωπα
συνοδευόμενα όχι μόνον από επιστημονικά αλλά πρωτίστως από ηθικά εφόδια έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο
σκοπός της πτώχευσης και να μην παρουσιάζονται καταχρήσεις στη διεξαγωγή των πτωχεύσεων.
Στο άρθρο 5 εισάγεται καινοφανή πρόβλεψη ότι θα μπορεί να διορίζεται ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μιας
πτώχευσης (σύνδικος), πρόσωπο που θα επιλέγεται από τον επισπεύδοντα πιστωτή, και όχι πρόσωπο που θα
επιλέγεται ελεύθερα από το πτωχευτικό Δικαστήριο ( πλέγμα άρθρων 5, 64, 98, 99). Πρόκειται για αυτούσια,
αμφισβητούμενης συνταγματικότητας, μεταφορά αντίστοιχης ρύθμισης του Ν.4307/2014 για τις ειδικές
διαχειρίσεις για υπόδειξη του ειδικού διαχειριστή από τον επισπεύδοντα πιστωτή. Ως αιτιολογία της
προτεινόμενης ρύθμισης προβάλλεται απολύτως αβάσιμα η επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω της αποφυγής
του φαινομένου της αποποίησης των συνδίκων. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό, υπαρκτό μεν κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες, έχει εξ’ ολοκλήρου εξαλειφθεί από το Σεπτέμβριο του 2017 οπότε ενεργοποιήθηκε το
Μητρώο των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και ο θεσμός του επαγγέλματος του Δ/Α. Έκτοτε, λόγω των
αυστηρών προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β 1780/23.5.2017),
που

ουσιαστικά

απαγορεύει

τις

αποποιήσεις,
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Περαιτέρω, κατά τον προτεινόμενο τρόπο διορισμού, οι βασικοί πιστωτές (κατά κανόνα χρηματοπιστωτικοί
φορείς), ως συνήθως έχουσες το μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, θα μπορούν να
εκκινούν διαδικασία πτώχευσης κατά αυτού (εμπόρου ή και ιδιώτη), να υποδεικνύουν και να διορίζεται τελικά
ως σύνδικος διαχειριστής αφερεγγυότητας μόνο της δικής τους αποκλειστικά έγκρισης αλλά και δυνητικά του
απολύτου

ελέγχου

τους.

Το παραπάνω πλέγμα διατάξεων, ως τίθεται στον υπό διαβούλευση Κώδικα, μας βρίσκει απολύτως ενάντιους
για
1)

τους
Καταστρατηγείται

η

εξής

νομική

θέση

του

συνδίκου

λόγους:

ως

οιονεί

δημόσιου

λειτουργού

2) Παραβιάζει το Σύνταγμα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς η διαδικασία αφερεγγυότητας στην πράξη θα
ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, από τον επισπεύδοντα πιστωτή/ες (κατά κανόνα πιστωτικά ιδρύματα)
ο οποίος προφανώς θα ενεργεί πρώτα προς όφελος του θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα των
υπολοίπων πιστωτών (μεταξύ των οποίων είναι εργαζόμενοι, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) στη διαδικασία των αναγγελιών,
των

επαληθεύσεων

3) Παραβιάζει

ή

την κοινοτική

και

της

κατάταξης

των

νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία ΕΕ 2019-1023-

πιστωτών.

άρθρα 26 και

27)

4) Καταστρατηγεί τις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας στο πρόσωπο του συνδίκου, όπως
αυτές απορρέουν και επιβάλλονται από το πνεύμα του Πτωχευτικού Δικαίου, τον Κώδικα Δεοντολογίας των
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ Β 1780/23.5.2017) και της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 2019-1023 (άρθρα 26
και 27). Οι αρχές της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας προβλέπονται και σε σύγχρονους κώδικες
δεοντολογίας διαχειριστών αφερεγγυότητας, όπως στον Code of Ethics της Βρετανικής Ένωσης Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας.
5) Θέτει σε αμφιβολία την αρχή της διαφάνειας ως προς τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που διαχειρίζονται
τη διαδικασία, καθότι θα είναι θολό και δυσχερώς ελέγξιμο να διαπιστωθούν αφενός τα κριτήρια υπόδειξης του
συνδίκου από τους πιστωτές, αφετέρου δυσχεραίνεται η εφαρμογή της λογοδοσίας και ο έλεγχος του συνδίκουνομικού

προσώπου

από

τον

Εισηγητή

των

πτωχεύσεων

και

τους

πιστωτές

μειοψηφίας.

6) Σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις (άρθρο 147) για συμφωνία με τους πιστωτές για bonus επιτυχίας
υπονομεύεται για έναν ακόμη λόγο η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του συνδίκου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του. Τίθεται το εύλογο ερώτημα το πως θα εμποδίζεται ο απόλυτος έλεγχος του προτεινόμενου
συνδίκου από τους προτείναντες αυτόν πιστωτές όταν ήδη με αυτούς θα έχει προσυμφωνήσει και bonus
επιτυχίας.
7) Περιορίζει κατά τρόπο αντισυνταγματικό τη δικαστική εξουσία να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο του
συνδίκου
8) Αποτελεί παράδοξη παρέκκλιση από τις πρακτικές των Ευρωπαϊκών χωρών καθότι από την έρευνα μας δεν
κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε έστω και μια περίπτωση έννομης τάξης μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.,
στην οποία διαχειριστές αφερεγγυότητας να διορίζονται εταιρείες, και όχι φυσικά πρόσωπα, που μόνο αυτά
εξασφαλίζουν τα εχέγγυα της ουδετερότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του τρίτου προσώπου,
προκειμένου

να

εξασφαλιστούν

τα

συμφέροντα

όλων

των

εμπλεκομένων

μερών.

9) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών από Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που είναι ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα,
εγγυάται:
a. Την τήρηση της νομιμότητας και την ασφαλή λειτουργία των αρχών της ελεύθερης οικονομίας χωρίς εμμονή
στον κυρωτικό χαρακτήρα της πτώχευσης, αφού ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας – φυσικό πρόσωπο –
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αναλογίζεται
b.

Την

τις

κοινωνικές

ισότιμη

επιπτώσεις

μεταχείριση

των

της

διαδικασίας

πιστωτών

που

(οδηγία
έχουν

την

ΕΕ/2019/1023).
ίδια

θέση.

c. Την αποτροπή των καταχρήσεων των διαδικασιών μέσω κακόπιστων ή μεροληπτικών χειρισμών.
Με

βάση

τις

ανωτέρω

παραδοχές,

κρίνονται

επιβεβλημένες:

1) Η πλήρης απάλειψη των σχετικών προβλέψεων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περί δυνατότητας ένταξης
στο

Μητρώο

Δ/Α

νομικών

προσώπων

οποιασδήποτε

μορφής,

2) Η πλήρης απάλειψη των προβλέψεων περί δεσμευτικής υπόδειξης του συνδίκου από τους πιστωτές. Ζητούμε
τη διατήρηση του υπάρχοντος πλαισίου, με το δικαστήριο να έχει πλήρη ελευθερία να επιλέξει το κατάλληλο
φυσικό πρόσωπο ως σύνδικο από το Μητρώο Δ/Α, με βάση την εμπειρία και το αναρτημένο βιογραφικό του.
3) Να θεσμοθετηθεί ασυμβίβαστο της ανάθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε διαχειριστή
αφερεγγυότητας σχετιζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έμμεσα ή άμεσα, με θεσμικό πιστωτή (πιστωτικά
ιδρύματα, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) κατά την τελευταία διετία από την ανάληψη των καθηκόντων του.
4) Να διατηρηθεί η διαχρονική πρόβλεψη του ισχύοντος άρθρου 154 ΠτΚ που προβλέπει την αφαίρεση της
αντιμισθίας

του

συνδίκου

πριν

τη

σύνταξη

του

πίνακα

κατάταξης.

Εκτιμούμε ότι η διατήρηση των προβλέψεων για νομικά πρόσωπα ως Δ/Α και για δεσμευτική υπόδειξη του
προσώπου

του

από

τους

πιστωτές,

θα

έχει

τις

εξής

συνέπειες:

1) Την άμεση καταρράκωση της αξιοπιστίας του θεσμού του Δ/Α και την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων,
καθότι θα γίνει αντιληπτό το αδιαφανές, μη αντικειμενικό και μεροληπτικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων
συνδίκων.
2) Θα διαταράξει την απαιτούμενη ισορροπία των πτωχευτικών διαδικασιών υπέρ των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και σε βάρος των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών, όπως το Δημόσιο, ΕΦΚΑ, εργαζόμενους,
προμηθευτές.
3) Η διοργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας από απρόσωπες εταιρίες θα καταρρακώσει το ίδιο το κύρος του
θεσμού

της

πτώχευσης,

με

συνέπεια

τη

μειωμένη

αποτελεσματικότητα

και

ταχύτητα

του.

4) Αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση του δικαστικού σώματος, που θα καλείται να επιβεβαιώνει σχεδόν
άκριτα

τις

προτάσεις

συγκεκριμένων

πιστωτών.

5) Θα προκαλέσει τις παραιτήσεις μεγάλου αριθμού Δ/Α, που δεν θα επιθυμήσουν τη σχεδιαζόμενη
υπαλληλοποίηση τους και θα θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επαναλαμβανόμενο σχόλιο που έχει ήδη απαντηθεί

1. Το ΒΕΑ έχει εντοπίσει την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας και χειρισμού των πτωχεύσεων μικρού
αντικειμένου από Δικαστήριο διαφορετικό από το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Επισημαίνει δε την ανάγκη
συγκρότησής του από έμπειρους και καταρτισμένους Δικαστές. Περαιτέρω θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η
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πραγματική ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας για τις υποθέσεις αυτές και οι δικάσιμοι να είναι εξαιρετικά
σύντομες (προς αποφυγή των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν με τις δικασίμους του ν. 3869/2010)

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το σχέδιο έχει υιοθετήσει τις παραπάνω εισηγήσεις

Άρθρο 101: Η λογοδοσία του συνδίκου
Αιτιολογική:
Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 165 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με απλοποίησή
της.
Άρθρο 101:
Εντός μηνός από την περάτωση της πτώχευσης, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα
κώδικα τρόπους, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών με την συμμετοχή και του
εισηγητή. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφάσεις της συνέλευσης των πιστωτών, συντάσσει
αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας, η οποία δημοσιεύεται και δεν προσβάλλεται με προσφυγή.
Σχόλια:
1. Στο άρθρο 101 αναφέρεται ότι ο Δ.Α λογοδοτεί σε συνέλευση πιστωτών και ο εισηγητής κάνει αιτιολογημένη
διάταξη. Ποιος εγκρίνει τη λογοδοσία; Ο εισηγητής ή οι πιστωτές; Εάν εγκρίνουν οι πιστωτές είναι πιθανό να
μην εγκριθεί η λογοδοσία από πιθανή δυσαρέσκιά κάποιου πχ εκπροσώπου εργαζομένων ή πιστωτικού
ιδρύματος( που συνήθως δεν συμμετέχουν) ή προμηθευτή γιατί δεν πληρώθηκε στο σύνολό της η απαίτησή
του και θεωρεί υπεύθυνο τον Διαχειριστή αφερεγγυότητας. Έτσι να μην εγκρίνει τη λογοδοσία του συνδίκου και
ο τελευταίος μένει εκτεθειμένος σε τυχόν αγωγές σε βάρος του. Η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί ως
ακολούθως:
«Εντός μηνός…. ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον του Εισηγητή πτωχεύσεων. Ο τελευταίος συντάσσει
αιτιολογημένη διάταξη που απαλλάσει από κάθε ευθύνη τον Δ.Α (εφοσον όλα είναι σύννομα, όπως
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και τα μέλη Δ.Σ των εισηγμένων )η οποία δημοσιεύεται και δεν προσβάλλεται
με προσφυγή»
Παρατηρήσεις /Απάντηση: Έγινε αναδιατύπωση του άρθρου.

Άρθρο 102: Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
Αιτιολογική:
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Το άρθρο 102 επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 166 του υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα με τη
διαφοροποίηση ότι η προθεσμία των δέκα ετών από την ένωση των πιστωτών ή δεκαπέντε ετών από την κήρυξη
της πτώχευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 166 υφιστάμενου πτωχευτικού κώδικα
συντέμνεται σε πέντε έτη από την κήρυξη της πτώχευσης. Η σύντμηση αυτή δικαιολογείται από το σύνολο των
ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επιτάχυνση της πτωχευτικής διαδικασίας.
Άρθρο 102:
Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων ή
ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή και αφού
ακούσει τον σύνδικο, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να
κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.
1.
Στην περίπτωση της παραγράφου 0 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και
ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά
καταδιωκτικά μέτρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύμφωνα με το άρθρο 103, παύει δε το
λειτούργημα του συνδίκου και του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μετά πάροδο μηνός από
τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 0. Μετά παρέλευση πέντε (5) ετών από την κήρυξη της
πτώχευσης επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παραγράφου 1.
3.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο, εάν μέχρι τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας έχει συνταχθεί πίνακας
διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα, να
παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτική διαδικασία, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, επί της
ανακοπής και την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής. Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται, το
αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Μέχρι τη συζήτηση
της αίτησης προσκομίζεται έκθεση του Εισηγητή.

4.

Τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική διαδικασία δεν
διακόπτεται, μέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά την παρ. 3. Η απόφαση του
Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Σχόλια:
2. Στόχος του παρόντος νομοθετήματος είναι, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, η επαναφορά στην Κανονική
Οικονομία όσων πτώχευσαν χωρίς δόλο, ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Ηδη παραβιάζει την δήλωση αυτή η
διάταξη που ορίζει ότι όλα ισχύουν για τις αιτήσεις πτώχευσης που θα ακατατεθούν μετά την 1/1/2021. Στην
προκειμένη ρύθμιση με ποια λογική οι παρ. 1 και 2 δεν θα ισχύσουν για όλες τις πτωχευσεις που ειναι ακόμα
σε εξέλιξη; Δεν είναι ευμενέστερος Νόμος; Δεν θέλει να βγάλει από την Μαυρη Οικονομία όσους βολοδέρνουν
στο χάος της πτώχευσης επί χρόνια; Πώς παραγνωρίζει ο Νομοθέτης ότι ζούμε σε μια κατεστραμμένη
Οικονομία

που

αυτές

οι

ρυθμίσεις

αφορούν

πάρα

πολλούς?

Συνεπώς οι παρ. 1 και 2 θα πρέπει να ισχύσουν για όλες τις εκρεμμείς υποθεσεις πτώχευσης.

Παρατηρήσεις /Απάντηση: Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν. Κάθε διαδικασία περατώνεται με βάση τις δικές της
προβλέψεις και ρυθμίσεις.

Άρθρο 103: Απαλλαγή του οφειλέτη
Αιτιολογική:
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Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας θα ήταν ελλιπής αν δεν ενσωμάτωνε αποτελεσματικά την απαλλαγή των
καλόπιστων οφειλετών φυσικών προσώπων από το βάρος των οφειλών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν. Ένας
από τους σκοπούς της πτώχευσης στα σύγχρονα δίκαια είναι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που δεν
μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες πέραν
της επιείκειας της έννομης τάξης προς αυτούς, εξυπηρετεί και την εθνική οικονομία, αφενός επειδή διευκολύνει
την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και αφετέρου επειδή επιτρέπει στα υπερχρεωμένα πρόσωπα να έχουν
κίνητρα να εργαστούν και να δημιουργήσουν περιουσία. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα των υπερχρεωμένων
προσώπων να απαλλαγούν από τα χρέη τους, αυτά οδηγούνται στην παραοικονομία προς βλάβη του κοινωνικού
συνόλου.
Ειδικότερα, το άρθρο 103 προβλέπει την αυτοδίκαιη απαλλαγή του οφειλέτη με την πάροδο τριών ετών από την
κήρυξή της (με ειδική ρύθμιση για την περίπτωση δεύτερης απαλλαγής εντός πενταετίας). Σε περίπτωση που
συντρέχει λόγος να μην απαλλαγεί ο οφειλέτης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει κατά της
απαλλαγής. Ειδικότερα για οφειλέτες των οποίων η πτώχευση προκάλεσε την απώλεια της κύριας κατοικίας τους
ή πάγιου περιουσιακού τους στοιχείου ή στοιχείων που ως αξία ισούνται κατ’ ελάχιστον προς το 20% του
συνολικού τους χρέους (και δεν αποκτήθηκε τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της αίτησης πτώχευσης) τότε η
απαλλαγή έρχεται στην πρώτη επέτειο της κήρυξης πτώχευσης.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα ορίζεται η διαδικασία
διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι η κοινή
υπουργική απόφαση θα ρυθμίζει μόνο τα διαδικαστικά θέματα σχετικά, η απαλλαγή όμως θα ισχύει ανεξάρτητα
από την έκδοση της απόφασης αυτής.
Η παράγραφος 4 ρυθμίζει αποκλειστικά τους λόγους μη απαλλαγής του οφειλέτη. Τέλος, η παράγραφος 7 ορίζει
τις υποχρεώσεις του οφειλέτη για τις οποίες κατ’ εξαίρεση δεν επέρχεται απαλλαγή. Η παράγραφος 7 εφαρμόζεται
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται προσφυγή ή απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, τυχόν αμφισβήτηση δε σε
σχέση με το αν εφαρμόζεται η εξαίρεση ή όχι (ενδεικτικά ως προς το αν ένα αδίκημα προκλήθηκε από βαρεία
αμέλεια) θα επιλύεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για την επίλυση διαφορών σε σχέση με τις αντίστοιχες
οφειλές.
Άρθρο 103:
1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους
πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, τριάντα έξι (36) μήνες από την
ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου

Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας
υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του. Η απαλλαγή έχει
ως συνέπεια και την παύση των στερήσεων δικαιωμάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.
2.

Για τους οφειλέτες της παραγράφου 3 του άρθρου 18, η προθεσμία της παραγράφου 1 ορίζεται σε ένα
έτος.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 105.

4.

Σε περίπτωση που η προθεσμία της παραγράφου 1 ή 2, κατά περίπτωση, λήγει εντός πενταετίας από
προηγούμενη απαλλαγή του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της απαλλαγής κατά τον ν. 3869/2010,
τότε η απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο επέρχεται στην πέμπτη επέτειο της προηγούμενης
απαλλαγής.

5.

Η προσφυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον ο προσφεύγων
επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης στην οποία διαπιστώνει η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση
οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή ότι ο οφειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη είτε κατά την κήρυξη
της πτώχευσης είτε και κατά τη διάρκειά της, δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης,
έχει δολίως αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας,
ή ότι είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη για κάποια από τις πράξεις του ενάτου κεφαλαίου του
παρόντος κώδικα ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης
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καταδολίευσης δανειστών, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα ή
φοροδιαφυγής που αποτελεί ειδικό ποινικό αδίκημα ή ότι έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές τις
πράξεις.
6.

Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην
οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον
σύνδικο, αποφασίζει περί της απαλλαγής. Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις απαλλαγής, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, να θέσει προθεσμία στον οφειλέτη
για την ικανοποίησή τους, να περιορίσει την απαλλαγή ως προς ορισμένα μόνο χρέη ή να ορίσει εξαιρετικά
μεγαλύτερη προθεσμία απαλλαγής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση δέουσα αιτιολόγηση τυχόν
παρεκκλίσεων από την προβλεπόμενη προθεσμία γενικής απαλλαγής της παραγράφου 1.

7.

Αν η προσφυγή επικαλείται ποινική δίωξη ή καταδίκη για κάποια από τις πράξεις της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη
περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να
δικαιολογεί την ανάκληση.

8.

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης
πτώχευσης (σε περίπτωση χρεών προς το Δημόσιο κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος στον οποίο ανάγεται
η υποχρέωση και όχι ο χρόνος δημιουργίας του νόμιμου τίτλου) και οφειλές που δημιουργήθηκαν από
αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο ή βαρεία αμέλεια, οφειλές από τα αδικήματα του νόμου 4557/2018 και οι
οφειλές διατροφής.

9.

Σε περίπτωση που μετά την απαλλαγή οφειλέτη αποδειχθεί ότι παρέλειψε δολίως ή από βαριά αμέλεια
την αποκάλυψη της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά την διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας ή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών της παραγράφου 3 του
άρθρου 18, το πτωχευτικό δικαστήριο μετά από αίτημα πιστωτή μπορεί να ανακαλέσει την απαλλαγή, είτε
μερικά, ιδίως με το να θέσει ως αίρεση της απαλλαγής την εξόφληση των οφειλομένων από το σχέδιο
πληρωμών, είτε στο σύνολό της.

10.

Για την αξιολόγηση κατά πόσο συντρέχουν οι περιστάσεις που αποκλείουν την απαλλαγή του οφειλέτη
κατά την παράγραφο 5, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων
των χρηματοδοτικών φορέων (κατά την έννοια του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 113).

Σχόλια:
1. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι:
Ο νέος πτωχευτικός νόμος για τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχει πιο κοινωνικό χαρακτήρα, ιδίως για το
σοβαρότατο ζήτημα της α’κατοικίας, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα της μέσης και τρίτης
ηλικίας, ή άτομα με μόνιμη αναπηρία (άνω του 50%) για τα οποία η δεύτερη ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη
ικανής να τους δώσει δεύτερη ευκαιρία απόκτησης κατοικίας είναι λόγω ηλικίας και συνθηκών πρακτικά
αδύνατη, επομένως το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά εγκαταλείπει τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους
άστεγους μετά την παρέλευση των 12 ετών!!!
Η οριζόντια και γενικευμενη πρόβλεψη του νόμου για διατήρηση της α’ κατοικίας για 12 έτη έναντι ενοικίου που
αναπροσαρμόζεται με τους νόμους της αγοράς, είναι απεχθής για τα μεσήλικα και ηλικιωμένα άτομα των οποίων
η οικονομική και κοινωνική κατάσταση χρόνο με το χρόνο κατά κανόνα δυσχεραίνει λόγω ηλικίας.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ.
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Να υπάρξει πρόβλεψη του πτωχευτικού νόμου, κατ’ εξαίρεση για τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 50 ετών,
να έχουν την επιλογή διατήρησης της επικαρπίας της α’ κατοικίας τους εφ΄όρου ζωής, μετά από οικειοθελη
παραχώρηση της ψιλής κυριότητα του ακινήτου στο πιστωτή ή στον φορέα που θα δημιουργηθεί,
καταβάλλοντας σε μηνιαίες σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με το ελάχιστο σταθερό επιτόκιο της αγοράς, και
σε ποσοστό 70-80% της αξίας της επικαρπίας, η οποία είναι ποσοστό της πλήρους κυριότητας με βάση την
ηλικία του πτωχευμένου επικαρπωτή, όπως ήδη ισχύει (ήτοι στα 5/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό
ετος της ηλικίας του, στα 4/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό ετος της ηλικίας του, στα 3/10 αν ο
επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό ετος της ηλικίας του, στα 2/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της
ηλικίας του και τέλος στο 1/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό ετος της ηλικίας του. Η δε εφ’όρου ζωής
επικαρπία δεν θα παρέχει στον επικαρπωτή το δικαίωμα μεταβίβασής της (με πώληση ή κληρονομιά), σε τρίτα
πρόσωπα και επομένως μετά το θάνατο του επικαρπωτή θα συνεννούται με την ψιλή κυριότητα, όπως
προβλέπεται ήδη από το νόμο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται το κοινωνικό δικαίωμα διαβίου στέγασης
του ηλικιωμένου ατόμου στην κατοικία του, έναντι καταβολής ενός εύλογου ποσού σταθερής μηνιαίας δόσης,
αντί του ανασφαλούς ποσού ενοικίου που θα αυξομειώνεται κατά το δοκούν και ακολούθως με την πάροδο των
ετών θα απειλείται με έξωση στα γεράματά του!!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η πρόβλεψη του νόμου για προσωρινή συνέχιση της στέγασης για 12 έτη έναντι καταβολής ενοικίου, που
αναπροσαρμόζεται με τους νόμους της αγοράς, με ή χωρίς τη συνδρομή της πολιτείας στην καταβολή του
ενοικίου αυτού, είναι απεχθής για πτωχευμένα άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα είτε βρίσκονται στο κατώφλι της
τρίτης ηλικίας, ή πάσχουν από μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Είναι γνωστό ότι η ζήτηση στην αγορά εργασίας
για άτομα άνω των 50-55 ετών είναι σχεδόν μηδενική, εκτός αν πρόκειται για υψηλόμισθους επιστήμονες,
μεγαλογιατρούς και δικηγόρους που ήδη εργάζονται σε κλινικές ή επιχειρήσεις ή διατηρούν γραφείο κλπ, για δε
τους πτωχευμένους συνταξιούχους είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ν’αυξήσουν το
εισόδημά τους στο μέλλον, εκτός αν κερδίσουν το λαχείο ή κληρονομήσουν κάποιο ισάξιο ακίνητο που να
καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες που κι αυτό μπορεί να προβλέπει ο νόμος ότι θα παραχωρηθεί ή θα
ανταλλαγεί για τη διατήρηση της μίας εκ των δύο κατοικιών.
Τα άτομα ηλικίας άνω 50 ετών, είναι κατά κανόνα πιο ευάλωτα από τους νεότερους με ίδιο μορφωτικό επίπεδο
και με μεγαλύτερη δυσκολία θα είναι σε θέση να εξεύρουν τρόπους ν’αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία από
οικονομικής άποψης, καθώς στις ηλικίες άνω των 50 ετών, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων, η καριέρα του ατόμου
που έχει ανακοπεί είτε λόγω της κρίσης, είτε από άλλη σοβαρή αιτία (προβλήματα υγείας, ανεργία, κλπ ), το
άτομο αυτό δεν δύναται να ανακάμψει με την ίδια ευκολία που θα το κάνουν οι νεότεροι. Η δε αγορά εργασίας
βαίνει συνεχώς πιο ανταγωνιστική, καθώς οι νέες γενιές που εισβάλλουν σ’αυτήν με περισσότερα εφόδια
μορφωτικά, ικανότητες, καινοτομίες κλπ με αμοιβές χαμηλές και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που
εκμηδενίζουν την όποια προσπάθεια του ήδη σε μειονεκτική θέση λόγω πτώχευσης μεσήλικα.
Επειδή τα εισοδήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των οφειλετών που θα υπαχθούν στη διαδικασία
πτώχευσης και 2ης ευκαιρίας, θα είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά έως και μηδενικά και δεδομένου ότι το σύνολο της
ακίνητης περιουσίας των οφειλετών αυτών, θα ρευστοποιηθεί, θα είναι σχεδόν όλοι «ευάλωτοι» με βάση τα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι οφειλέτες αντιμετωπίζονται ισόνομα και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία προβλέπεται ότι το δικαίωμα
μίσθωσης και επαναγοράς κληρονομούνται

2. Δεν υπάρχει και πάλι καμία πρόβλεψη για τους Κληρονόμους του Πτωχεύσαντα-Θανόντα.
Δίνεται δηλ. η δυνατότητα απαλλαγής και «Δεύτερης Ευκαιρίας» στον Πτωχεύσαντα, με μόνη την πάροδο
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, αλλά οι Κληρονόμοι του Δεν Δικαιούνται να αιτηθούν Απαλλαγής.
Έτσι, συμβαίνει το εξής αντιφατικό:
Οι Κληρονόμοι του Πτωχεύσαντος (τυπικά και ουσιαστικά Ανεύθυνοι για τα χρέη της πτώχευσης) κληρονομούν
τα χρέη τού Πτωχεύσαντος, και επειδή δεν δικαιούνται να αιτηθούν απαλλαγής, υποχρεούνται σε Αποποιήσεις
Κληρονομιάς (ακόμα και της κατοικίας τους).
Ενώ ο Πτωχός (Άμεσα Υπεύθυνος για τα χρέη), εάν ζούσε, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, θα κρινόταν
«Συγνωστός» και θα απαλλάσσονταν από τα χρέη του.
Δεν έχει δικαίωμα στη «Δεύτερη Ευκαιρία» και η οικογένεια του Πτωχού ;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το προτεινόμενο δεν λειτουργεί – η αποποίηση έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, δεν κληρονομούνται ούτε
χρέη ούτε περιουσία

3. Η νέα διάταξη είναι από άποψη χρονικού πλαισίου επαχθέστερη της υφιστάμενης (άρθρο 168 ΠτΚ), καθόσον
προβλέπει απαλλαγή μετά την 3ετία αντί των 2 ετών που ισχύει σήμερα. Επιπροσθέτως το πρόβλημα
παραμένει. Η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα τελεσθέντα με δόλο
(μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, μη καταβολή δεδολευμένων
αποδοχών εργαζομένων κλπ). Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση της διάταξης ο οφειλέτης θα
απαλλάσσεται μόνον από τα τραπεζικά του χρέη αλλά ουδόλως θα μπορεί να κάνει νέα αρχή (fresh start) σε
αντίθεση με όσα επιτάσσει το Κοινοτικό δίκαιο και η κοινή λογική. Σημειωτέον ότι η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία
(1023/2019) δίνει έμφαση στον τρόπο πρόκλησης της αφερεγγυότητας του οφειλέτη και όχι στη φύση του
αδικήματος per se. Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 μπορεί να αναμορφωθεί ως ακολούθως:
«Δεν απαλλάσσεται ο οφειλέτης που ενήργησε έναντι των πιστωτών του δολίως ή κακόπιστα κατά τη περίοδο
συσσώρευσης των χρεών του ή κατά τη διαδικασία αφερεγγυότητας του παρόντος Κώδικα».
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
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Η νέα πρόβλεψη είναι επιεικέστερη γιατί με την υφιστάμενη η διετία απαιτειται για την υποβολή αιτησης στο
δικαστήριο ενώ με την νέα η τριετία οδητεί στην αυτοδίκαιη απαλλαγή

4. Η αιτιολογική έκθεση του ν/σ περιλαμβάνει τις εξής φράσεις, για τό άρθρο 103, παράγραφος 1: «Ειδικότερα, για
οφειλέτες των οποίων η πτώχευση προκάλεσε την απώλεια της κύριας κατοικίας τους ή πάγιου περιουσιακού
τους στοιχείου ή στοιχείων που ως αξία ισούνται κατ’ ελάχιστον προς το 20% του συνολικού τους χρέους (και
δεν αποκτήθηκε τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της αίτησης πτώχευσης), τότε η απαλλαγή έρχεται στην
πρώτη επέτειο της κήρυξης πτώχευσης».
Τα παραπάνω, αφ’ ενός δεν αναφέρονται καθόλου στο παρόν σ.ν., αφ’ ετέρου, δεν μπορούν να συνδυαστούν
ομαλώς με το άρθρο 18, παράγραφος 3, ως ανωτέρω.
Επίσης, ο όρος «κύρια κατοικία» διαφέρει από τον όρο «πρώτη κατοικία». Πχ, εάν κάποιος έχει ιδιόκτητο
ακίνητο σε κάποιον δήμο, αλλά λόγω εργασίας χρειάζεται να μετακομίσει σε άλλον δήμο και να μένει σε
ενοικιαζόμενο σπίτι, τότε κύρια κατοικία του είναι εκεί που διαμένει, αλλά δεν είναι πρώτη!
Πρόταση: α) η φράση της αιτιολογικής έκθεσης, όπως παρατίθεται εντός εισαγωγικών, να περιληφθεί αυτούσια
στο άρθρο 103, παράγραφος 1.
β) ο όρος κύρια κατοικία να αντικατασταθεί από τον όρο πρώτη κατοικία, όπως αυτή νοείται από την φορολογική
διοίκηση (δηλ. ακίνητο για το οποίο έχει λάβει ο οφειλέτης την έκπτωση / απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας).
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Χρησιμοποιείται πλέον κατά τρόπο ενιαίιο η έκφραση κύρια κατοικία

1. Στη παρ.8 του άρθρου 103 προβλέπεται ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από …. οφειλές που
δημιουργήθηκαν
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Επισημαίνουμε ότι στο δίκαιό μας μερικά αδικήματα που έχουν σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα είναι
ΤΥΠΙΚΑ δηλαδή θεωρούνται εκ των προτέρων ότι τελέστηκαν με δόλο και πάντα εκδίδονται καταδικαστικές
αποφάσεις.Π.χ.

Εκδοση

ακάλυπτων

αποζημιώσεων)εργαζομένων,οφειλές

στο

επιταγών
Δημόσιο

,μη
και

καταβολή
στα

αποδοχών

ασφαλιστικά

Ταμεία

(και
.

Αν δεν απαλλάσσονται ΠΟΤΈ ΟΙ ΟΦΕΙΛΈΤΕΣ από αυτά ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΊΑ μιλάμε?
Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει απαλοιφή της σχετική πρόβλεψης και η διάταξη να διατυπωθεί ως εξής;
«8.Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης
πτώχευσης, και οφειλές διατροφής.»
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουν προσιορισθεί περιοριστικά τα αδικήματα για να μην επέρχονται οι παραπάνω συνέπειες
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1. Η παρ. 8 εκτός των άλλων έρχεται και σε αντίφαση με την λογική του ίδιου του Αρθρου. Ο πτωχός κρίνεται
αρχικά ότι πτώχευσε χωρίς δόλο και εκ των υστέρων του αναγνωρίζεται δόλος για ορισμένες οφειλές. Ο μη
δόλιος είναι δόλιος τελικά. Αρα πώς κρίνεται μή δόλιος?
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Οι εξαιρέσεις δεν έχουν να κάνουν με δόλια αποτυχία αλλά με την απαξία της μη εξυπηρέτησης καποιων
ειδικών οφειλών

1. Η παρ. 8 αποτελεί τον θάνατο της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης. Ερχεται δε σε αντίθεση με τον Οδηγία αλλά
και με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Απαγορεύοντας στον Δικαστή να απαλλάξει τον πτωχό από συγκεκριμένα
χρέη κρατάει για πάντα «φυλακισμένο» έναν άνθρωπο και αποκλεισμένο από την Οικονομική δραστηριότητα.
Το άρθρο 8 θα πρέπει να αλλάξει και να δίνει την δυνατότητα στον Δικαστή να αποφασίσει ελέυθερα.
Σήμερα ο χειρότερος εγκληματίας μπορεί να αναλάβει Δημόσια έργα μετά την πάροδο 3-5 ετών από την
καταδίκη του. Με βάση την λογική του Νομοθέτη, παρ. 8, ποτέ κανείς δεν θα απαλλαγεί και για πάντα θα είναι
δέσμιος

των

χρεών

τους.

Επαναλαμβάνω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και θα υπάρχουν πολύ πιθο ευνοικά συστήματα απαλλαγής και η
λογική του αιώνιου αποκλεισμού στην Ελλάδα θα οδηγήσει Ελληνες πολίτες να μεταναστεύουν και να γυρίζουν
με

μια

δικαστική

απόφαση,

πρακτικής,

απαλλαγής

τους.

Η παρ. 9 θα πρέπει να έχει ένα χρονικό όριο άλλως για πάντα θα είναι κάποιος όμηρος μιας διαδικασίας
αμφισβήτησης της απαλλαγής του. 12-24 μήνες είναι λογικό όριο για όποιον ενδιαφέρεται να αποκαλύψει έναν
απατεώνα.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το προτεινόμενο καθεστώς είναι από τα πλέον ευνοϊκά στην Ευρώπη και εντός των ορίων και συστάσεων της
Οδηγίας

1. Ο Πτωχευτικός Νόμος ως ισχύει προσφέρει απαλλαγή σε 2 χρόνια και όχι σε 3 που εισάγει η νέα ρύθμιση.
Εντός της καταστροφής της Πανδημίας ο Νομοθέτης χειροτερεύει τους όρους της Απαλλαγής, αντί να τους κάνει
ευνοικότερους. Ο Οδηγία ορίζει 1-3 έτη και ο Νομοθέτης επιλέγει το δυσμενέστερο. Σαν να ζούμε σε μια
κανονική

Οικονομία

που

δεν

έχει

συμβεί

τίποτα

από

το

2009

και

μετά.

Και δεν φτάνει αυτό, ορίζει ο Νομοθέτης ότι θα ισχύσει για όλες τις νέες αιτήσεις πτώχευσης, μετά την 1/1/2021.
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Δηλάδή θα αιτηθεί κάποιος τον Ιανουάριο του 2021, θα εκδωθεί απόφαση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο του 2021
και θα απαλλαχθεί από τις οφειλές του (αν κριθεί χωρίς δόλο) τον Σεπτέμβριο του 2024. Στο ενδιάμεσο,
σύμφωνα με την Αιτιολογική, θα ζει στην Μαύρη Οικονομία και δεν θα εισφέρει στην ανάπτυξη της Οικονομίας.
Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα πρέπει
να αλλάξει και η απαλλαγή να επέρχεται σε 12 μήνες, ανεξαρτήτου αν έχει κάποιος περιουσία ή όχι όπως ορίζει
η παρ. 2. Ακόμα και αυτή η πρόβλεψη είναι εκτός πραγματικότητας καθώς ένας που έχει πέσει έξω είναι έως
και αδύνατο να έχει «καθαρή περιουσία» ώστε να συμπεριληφθεί στην διαδικασία αυτή. Αν παραμείνει 3 χρόνια
θα εμφανιστεί το φαινόμενο μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό και αίτησης απαλλαγής από τις
οφειλές

σε

χώρα

που

θα

προσφέρει

ταχύτερη

διαδικασία

απαλλαγής.

Προφανώς δε η ρύθμιση περι Απαλλαγής θα πρέπει να ισχύσει ως έχει και για τις αιτήσεις πτώχευσης που ειναι
σε

διαδικασία.

Περαιτέρω ρύθμιση θα πρέπει να γίνει για όσους έχουν πρακτικά πτωχεύσει εδώ και πολλά χρόνια, έχουν πχ
αδρανή την εταιρεία για 10 χρόνια. Γενικά εφόσον εκλείπεο ο δόλος δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο να
ενταχτούν στην ρύθμιση της Απαλλαγής όλοι και να ξεκινήσουν για την 2η Ευκαιρία.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται στο αναμορφωμένο σχέδιο να ισχύει και για εκκρεμείς πτωχεύσεις

1. Βαρεια αμελεια ειναι ορος που απανταται κυριως στο αστικο δικαιο…αδικοπρακτικη ενοχη δεν υφισταται στην
περιπτωση μη καταβολης ΦΠΑ ή και χρεων αφου υφισταται σχεση δημοσιου δικαιου(βλ.αντιστοιχο γερμανικο
πτωχευτικο

νομο

και

γερμανική

νομολογία:Steuerhinterziehung

ist

keine

die

Restschuldbefreiung

ausschließende vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung i.S. des § 302 Nr. 1 InsO». ).Ωστόσο δεδομένης
της συγχυσης που μπορει να προκύψει λογω και μη εξοικειωσης των πολιτικων δικαστων με το φορολογικο και
εν γένει δημόσιο δίκαιο πρέπει να διευκρινιστει ότι αφορα ξεκαθαρα αστικες αδικοπρακτικες ενοχές και οχι
ποινικα αδικηματα…

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει διευκρινισθεί στο αναμορφωμένο σχέδιο

1. Αναφορικά με την παράγραφο 8, εάν ο νόμος δεν προβλέψει απαλλαγή απ’ όλα τα επιχειρηματικά χρέη τα
οποία κατά την έννοια του νόμου στοιχειοθετούν «αδίκημα» και στην απόλυτη πλειοψηφία των περιπτώσεων
καταδικάζονται, θεωρούνται δηλαδή κατά τεκμήριο ότι τελέστηκαν με δόλο, (ενδεικτικά μη πληρωμή επιταγής,
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μη καταβολή μισθών και αποζημιώσεων, μη καταβολή στο δημόσιο κτλ) δεν παρέχεται στην πραγματικότητα
δεύτερη ευκαιρία. Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα φυσικά πρόσωπα θα
απαλλάσσονται από όλα τα χρέη εκτός από τις περιπτώσεις καταδίκης τους για δόλια χρεοκοπία. Διαφορικά
δεν θα μπορούν να επιχειρούν ή να αποκτούν περιουσία εφόσον θα εμφανίζονται εσαεί οφειλέτες.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε παραπάνω απαντήσεις

1. Το ΒΕΑ προτείνει η απαλλαγή του οφειλέτη εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης, θα πρέπει να επεκταθεί και στους οφειλέτες που πληρούν τους όρους της «μικρής οντότητας».
Επίσης προς αποφυγή δυσχερειών στην ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου το ΒΕΑ προτείνει να προστεθεί
ο όρος «αυτοδίκαιη» απαλλαγή, ώστε να είναι σαφές ότι μόνο η παρέλευση του οριζομένου στο νόμο χρονικού
διαστήματος επαρκεί για την απαλλαγή του οφειλέτη και ότι αυτός δεν οφείλει να προβεί σε κάποια περαιτέρω
ενέργεια.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προκύτει από τη διατύπωση

1. Η κατάργηση του θεσμού της πτωχευτικής αποκατάστασης, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή του οφειλέτη
κατόπιν δεκαετίας, με τους ν.4336/2015, ν.4446/2016 και ν.4549/2018, που περιόρισαν το χρονικό αυτό
διάστημα σε διετία για τους λεγόμενους «συγγνωστούς», ήτοι τους μη δόλιους, πτωχεύσαντες, ήταν μία κίνηση
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τούτο διότι, μέχρι τότε, η αποδεικνυόμενη από την καθημερινή εμπειρία
παραδεδεγμένη αλήθεια ήταν ότι η πτώχευση ήταν για τον έμπορο μία πραγματική όχι απλώς οικονομική, αλλά
και επαγγελματική, καταστροφή. Εν τοις πράγμασι, ο επιχειρηματίας αποστερούνταν του δικαιώματος να κάνει
μία δεύτερη αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα, αφού η δεκαετία ήταν όχι απλώς εξουθενωτική, αλλά απλώς
αποτρεπτική. Διότι, τότε, το σύστημα ήταν ξεκάθαρα τιμωρητικό, και αποσκοπούσε, δίχως να το ορίζει ρητώς,
στο στιγματισμό του πτωχεύσαντα, στην έμπρακτη επίδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτόν και στην
απομάκρυνσή του από την αγορά. Η ανωτέρω όμως νομοθετική επιλογή να περιορίσει αυτό το διάστημα στα
δύο χρόνια, με την τροποποίηση του σχετικού άρθρ. 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προέβλεπε μία πραγματική
δεύτερη

ευκαιρία.

Το νέο νομοσχέδιο, όμως, κάνει ένα βήμα πίσω, αφού τρέπει την διετία σε τριετία, για τους μη δόλιους ούτως ή
άλλως οφειλέτες, επεκτείνοντας αδικαιολόγητα κατά έναν χρόνο την απαλλαγή του οφειλέτη και τη δυνατότητά
του να κάνει επανέναρξη, με μόνη πρόφαση το γεγονός ότι η τριετία συνιστά «εύλογο» διάστημα. Εύλογο όμως
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για ποιον; Διότι, παρά τις εξαγγελίες και τις ελπίδες για μία επιταχυμένη δικαστική διαδικασία πτώχευσης, που
μόνον η πρακτική θα αποδείξει, η αλήθεια είναι ότι η τριετία, που μετρά από την κήρυξη της πτώχευσης, μπορεί
πολύ εύκολα να ξεπεράσει την τετραετία, αφού μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της πτώχευσης θα
έχει παρέλθει σχεδόν ένα έτος. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως ο έμπορος, ο επαγγελματίας κι όποιος ιδιώτης
θα βρίσκεται μετέωρος, αδρανής και άνευ εργασίας. Μάλιστα, εάν ο πτωχεύσας είναι σε κάποια πιο
προχωρημένη ηλικία, αυτή η τριετία (ή και περισσότερο) θα σημαίνει αντικειμενικά τον αποκλεισμό του από την
αγορά εργασίας, ώστε η εξαγγελλόμενη δεύτερη ευκαιρία να ισοδυναμεί με ολοσχερή οικονομική καταστροφή,
τώρα

και

για

το

μέλλον.

Ο περιορισμός της δεκαετίας σε διετία ήταν μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίστροφα, η αύξηση της
διετίας σε (τουλάχιστον) τριετία, αποτελεί μία κακή επιλογή, αφού το «εύλογο» χρονικό διάστημα του
νομοσχεδίου πρακτικά μπορεί να αποδεικνύεται εντελώς καταστρεπτικό για τον πτωχεύσαντα, κάτι που ο
νομοθέτης θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη. Για αυτό και προτείνουμε τη στροφή στην πραγματικά εύλογη
ρύθμιση, ήτοι ή τον περαιτέρω περιορισμό του χρόνου απαλλαγής ή έστω τη διατήρηση της προϊσχύουσας
διετίας. Η αύξηση του χρονικού διαστήματός της είναι μία ανεπίτρεπτη παλινδρόμηση σε ένα καταργηθέν πια
τιμωρητικό σύστημα και σε μία ευνομούμενη κοινωνία όπως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να αποτελέσει νομοθετική
επιλογή.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλεπετε παραπάνω σχόλια περί διετίας και τριέτίας (δεν πρόκετιται για αύξηση αφού είναι αυτοδίκαιη στην
τριετία)

Άρθρο 104: Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου
Αιτιολογική:
Η προσωπική ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων σε περίπτωση πτώχευσης του νομικού προσώπου
λειτουργεί ανασχετικά για την επιχειρηματικότητα, ενώ αποτρέπει ικανούς διαχειριστές από την ανάληψη της
διαχείρισης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Με το άρθρο 104 επιχειρείται η
άρση των προβλημάτων αυτών με την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικών προσώπων που ενήργησαν
καλόπιστα. Ως ειδική η διάταξη αυτή υπερισχύει του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλων
διατάξεων που προβλέπουν αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων.

Άρθρο 104
1.

Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής ή διοικητικής
του σχέσης με οφειλέτη νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του πτωχού που
προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή και εντός των έξι μηνών που προηγήθηκαν αυτής με την
πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου

Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός
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εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά
της απαλλαγής του.
2.

Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της
πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν
παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται υπέρ της
απαλλαγής, εάν το φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο
και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, δεν ευθύνεται για πράξη ή
παράλειψη του άρθρου 54 και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν απαλλάσσονται
πλήρως αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις του ενάτου κεφαλαίου του παρόντος ή για
κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του
Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη ή αστική αγωγή για κάποια από αυτές τις πράξεις
ή παραλείψεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη
περάτωση της διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί
την ανάκληση.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης λόγω της απαλλαγής φυσικού προσώπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Σχόλια:
1. Η διάταξη είναι νεωτερική σε σχέση με τον παλαιότερο πτωχευτικό κώδικα αλλά εμφανίζεται φειδωλή ως προς
το χρόνο γέννησης των υπό διαγραφή οφειλών (ήτοι εντός της ύποπτης περιόδου και προ 6 μηνών αυτής). Με
αυτόν τον τρόπο φαίνεται να τιμωρείται ο επιχειρηματίας που προσπάθησε να διασώσει την επιχείρησή του. Εν
πάση περιπτώσει η ρύθμιση περιορίζεται όχι μόνον χρονικά αλλά και ποιοτικά λαμβάνοντας υπόψη το
ρυθμιστικό πλαίσιο που εισάγει το άρθρο 103. Μια ουσιαστικά παρέμβαση θα ήταν η απαλλαγή των
εκπροσώπων να επεκταθεί σε όλες τις πτωχευτικές υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο κήρυξης
της πτώχευσης δίχως απώτερο χρονικό όριο.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η περίοδος έχει αυξήθεί σε 12 μήνες

2. Η απαλλαγή του εκπροσώπου πρέπει να αφορά σε ΟΛΕΣ τις οφειλές του Νομικού προσώπου για να έχει
αντικείμενο η διάταξη και να αποτελεί «Δεύτερη ευκαιρία»όπως διατυμπανίζεται. ΟΧΙ μόνο σε αυτές που
προέκυψαν κατά την ύποπτο περίοδο ή 6 μήνες νωρίτερα ,καμία επιχείριση δεν πτωχεύει από χρέη που
δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο πριν τη πτώχευση.Τα χρέη που οδηγούν μία επιχείρηση στη πτώχευση
συσσωρεύονται από χρόνια ,γίνεται πάντοτε επί σειρά ετών προσπάθεια εξυγίανσης και διάσωσης .Συνεπώς η
απαλλαγή των εκπροσώπων μόνο για τα πρόσφατα χρέη της επιχείρησης καθιστά κενή ουσία και περιεχομένου
τη

διάταξη

αυτή

και

στην

ουσία

δεν

δίνεται

καμία

δεύτερη

ευκαιρία

στους

εκπροσώπους.

Πρέπει να γίνει απαλοιφή της σχετικής πρόλεψης και η διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής:
¨
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«Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής ή διοικητικής του
σχέσης με οφειλέτη νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του πτωχού με την πάροδο
τριάντα έξι (36) μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την
κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 3, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά,
εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά
της απαλλαγής του.»
Η δυνατότητα άσκησης Προσφυγής από τρίτο που έχει έννομο συμφέρον καλύπτει κάθε τυχόν αντίθετη θέση
.ΜΟΝΟ έτσι δίνεται πραγματικά Δεύτερη ευκαιρία
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αποτελεί κατ’ ουσία κατάργηση άλλου νομοθετήματος, η παρέμβαση του νέου σχέδίου περιοριζεται στο ότι
αφορά την αφερεγγυτότητα και τις συνέπειές της

1. Ορίζει το νομοθέτημα ότι η απαλλαγή αφορά «για οφειλές του πτωχού που προέκυψαν εντός της ύποπτης
περιόδου ή και εντός των έξι (6) μηνών που προηγήθηκαν αυτής». Αυτό είναι εκτός πραγματικότητας καθώς τα
χρόνια της κρίσης πολλές οφειλές ανακυκλωνόντουσαν με διαφόρους τρόπους έως ότου η εταιρεία «έσκασε»
και πτώχευσε. Τι νόημα έχει άραγε να απαλλαχθεί κάποιος για οφειλές 2 ετών και όχι για τις οφειλές προ των 2
ετών της πτωχευσης? Σε τελική ανάλυση θα κάνει προσωπική αίτηση πτώχευσης και θα απαλλαγεί.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπέτε απαντήσεις παραπάνω

1. Η πολύ σωστή παρούσα ρύθμιση αφορά το μέλλον. Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις δεν αφορά τρέχουσες
διαδικασίες πτώχευσης αλλά ούτε το παρελθόν. Δηλαδή για μια πτώχευση που ολοκληρώθηκε το 2019 δεν θα
επωφεληθεί ο νόμιμος εκπροσωπος ενώ θα επωφεληθεί αναλόγως ο αιτών το 2021. Η παρούσα διάταξη θα
πρέπει να ισχύσει για όλους που έχουν εμπλακεί στην διαδικασία της πτώχευσης, ως νόμιμοι εκπρόσωποι
εταιρειών.
Η παρούσα ιδάταξη αποδεικνύει το λάθος της παρ. 8 του άρθρου 103. Τα φυσικά πρόσωπα δεν απαλλάσονται
από τις «εκ δόλου» οφειλές αλλά οι νόμιμοι εκπρόσωποι απαλλάσονται. δεν μπόρεί να ισχύουν δυο μέτρα και
δυο σταθμά για τους Πολίτες με ίσα δικαιώματα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται στο αναμορφωμένο σχέδιο η εφαρμογή σε υφιστάμενες πτωχεύσεις
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1. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επιχειρηματικά χρέη δημιουργούνται και ανάγονται πολλά
έτη πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Συνεπώς, η διάταξη που προβλέπει τον χρονικό περιορισμό της
απαλλαγής έως και έξι μήνες πριν την πτώχευση είναι άνευ αντικειμένου και πρέπει να γίνει απαλοιφή ή έστω
διεύρυνση του σχετικού χρονικού ορίου. Διαφορετικά και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει στην
πραγματικότητα δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες και νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε απαντήσεις παραπάνω

1. Το ΒΕΑ προτείνει η απαλλαγή του οφειλέτη εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης, θα πρέπει να επεκταθεί και στους οφειλέτες που πληρούν τους όρους της «μικρής οντότητας»
Επίσης προς αποφυγή δυσχερειών στην ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου το ΒΕΑ προτείνει να προστεθεί
ο όρος «αυτοδίκαιη» απαλλαγή, ώστε να είναι σαφές ότι μόνο η παρέλευση του οριζομένου στο νόμο χρονικού
διαστήματος επαρκεί για την απαλλαγή του οφειλέτη και ότι αυτός δεν οφείλει να προβεί σε κάποια περαιτέρω
ενέργεια.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επαναλαμβανόμενο σχόλιο – έχει απαντηθεί

Άρθρο 106: Χρεοκοπία
Αιτιολογική:
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 171 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με μικρές αλλαγές στις παρ. 1 και 5 (όπου
προστίθεται η μη υποβολή φορολογικών ή άλλων δηλώσεων) του άρθρου 1, ενώ προστίθεται και παρ.4
(απαριθμούμενης της πρώην παρ.4 σε παρ.5) με την οποία ποινικοποιείται και η παράλειψη παροχής συνδρομής
των απαιτούμενων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τους εκπροσώπους
του, προς τα όργανα της πτώχευσης.
Άρθρο 106:
1.

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά την ύποπτη
περίοδο ή και έξι (6) μήνες πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε:
α.

εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτουν
στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής
διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε, ματαιώνει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία,
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2.

β.

καταρτίζει ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα και
επί χρηματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής
οικονομικής διαχείρισης, ή διαθέτει υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήματα ή σε
αντιοικονομικές δαπάνες ή συνάπτει χρέη για τους σκοπούς αυτούς,

γ.

προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα πράγματα που
κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά τρόπο
που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης,

δ.

παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων,

ε.

παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα
μεταβάλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή δεν
υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ή άλλες δηλώσεις περιουσίας (π.χ. πόθεν έσχες) σύμφωνα με
το νόμο,

στ.

εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη
εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία,
η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά το νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει
να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του,

ζ.

αντίθετα προς το νόμο, i) παραλείπει την κατά το νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της
απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η
διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, ή

η.

ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις
αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.

Τιμωρείται επίσης, με τις ποινές της παραγράφου

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

αναφοράς δεν βρέθηκε. και αυτός που με κάποια από τις πράξεις της παραγράφου 1 προκάλεσε
την παύση των πληρωμών του.
3.

Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των περιπτώσεων ε` και ζ` της παραγράφου

Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή.
4.

Παράλειψη παροχής συνδρομής και των απαιτουμένων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση
νομικού προσώπου, από τους εκπροσώπους του, στο πλαίσιο διαδικασίας του παρόντος κώδικα
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή χρηματική ποινή.

5.

Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η
αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου Σφάλμα! Το αρχείο

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

Σχόλια
2. Προτείνω και πρέπει να το εφαρμόσετε να μπορούν να χρεοκοπήσουν και τα φυσικά πρόσωπα γιατί έχουν
χτυπηθεί τα νοικοκυριά από την κρίση που πέρασε την οικονομική η χώρα μας και από την Πανδημία την
παγκόσμια που διανύουμε το 2020. Αν οι τράπεζες δώσανε χρήματα στα φυσικά πρόσωπα και τηρούσαν τις
προδιαγραφές πριν 10 χρόνια καλως ,αλλά τώρα δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 10 χρόνια και έτσι
πρέπει να ρίξουν νερό στο κρασί τους και οι τράπεζες εκτός από αυτό έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από το
ελληνικό κράτος τρεις φορές. Προτείνω Εάν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία το φυσικό πρόσωπο για
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ρευστοποίηση και με βάση τα εισοδήματα του του οικογενειακού του προϋπολογισμού με τα παιδιά του και τα
εξοδα και δεν βγαίνει για να αποπληρώσει τις δόσεις να γίνει χρεοκοπία. Στη ζωή όλοι δικαιούμαστε μία δεύτερη
ευκαιρία γιατί χτυπήθηκα με και οικονομική κρίση χώρα μας και από παγκόσμια Πανδημία τώρα άρα πρέπει να
ρίξουμε πολύ νερό στο κρασί μας όλοι και να δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα να
ανασάνουν τα νοικοκυριά φτάνει πια
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εισάγεται πτώχευση μη εμπόρων με τα σχέδιο νόμου

1. Το ΒΕΑ προτείνει Ο Σύνδικος, άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του, να έχει ως πρώτο καθήκον την
διαπίστωση του δόλου στην πτώχευση και να κάνει σχετική εισήγηση, στον αρμόδιο Δικαστή. Η μη διαπίστωση
δόλου, θα έχει ως συνέπεια την άμεση αναγνώριση του πτωχεύσαντα ως μη δόλιου (υπό μελλοντική αίρεση αν
βρεθούν άλλα στοιχεία). Η διαπίστωση του δόλου, θα έχει ως συνέπεια το άμεσο αίτημα στις δικαστικές αρχές,
για δέσμευση της περιουσίας του δολίως πτωχεύσαντα και τυχόν παρένθετων προσώπων, ή άλλων
συνεργατών

στην

δόλια

πτώχευση.

Οι δολίως πτωχεύσαντες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα, τις προβλεπόμενες ποινές. Πέραν των ποινικών
και αστικών ευθυνών, οφείλει η Πολιτεία να διατάζει με δικαστική απόφαση, για εύλογο χρονικό διάστημα, την
απαγόρευση διοίκησης επιχείρησης (εμφανώς, αφανώς, άμεσα, έμμεσα) από τους δολίως πτωχεύσαντες (στα
πρότυπα άλλων χωρών, όπως π.χ η Μεγάλη Βρετανία).

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Τα θεματα δολιότητας καλύπτονται επαρκώς

1. Ιδίως τα τελευταία έτη, από τον καιρό της κρίσης κι εντεύθεν, έχουν σημειώσει εκθετική αύξηση οι ποινικές
διώξεις των οφειλετών του δημοσίου, βασιζόμενες κυρίως στο άρθρο 25 του Ν. 1882/1990. Στο πλαίσιο των
πολλαπλών και διάφορων εργαλείων ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο που έχουν εισφερθεί στη σύγχρονη
ελληνική νομική πραγματικότητα κατά καιρούς, όπως, μεταξύ άλλων, οι περιοδικές ρυθμίσεις των 120 δόσεων
ή η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου είχαν πρόσβαση οι εν λόγω οφειλέτες, δημιουργούνταν
το αξιοπερίεργο θέαμα οι οφειλέτες να προσέρχονται στα δικαστήρια με εκτυπώσεις από τις εν λόγω
πλατφόρμες-ρυθμίσεις, ώστε να αποδείξουν στον ποινικό δικαστή ότι βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης, σε
διάφορες φάσεις αυτής μάλιστα, δημιουργώντας σύγχυση συχνά στον ίδιο τον δικαστή, που, ανεξαρτήτως του
αξιώματος ότι iura novit curia, βρισκόταν περιπεπλεγμένος, όχι εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο νομικό κόσμο,
ενώπιον των διαφόρων και συχνά πολύπλοκων νομικών εργαλείων ρύθμισης οφειλών, που περιέπλεκε
περαιτέρω το καθεστώς της οφειλής ως τέτοιας και της ποινικής της αντιμετώπισης. Το συνηθέστερο

420

456
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

αποτέλεσμα είναι να δίδονται αναβολές στις δικασίμους, ώστε να μπορέσει ο οφειλέτης να επιστρέψει αργότερα,
με μία νέα εκτύπωση της κατάστασης ρύθμισης της οφειλής του, για να αποδείξει ότι αυτή συνεχίζεται ή ότι
περατώθηκε (ή και ότι δυστυχώς απέτυχε). Συνέβη δε άλλοτε να καταδικαστεί ο οφειλέτης και στο Εφετείο να
προσκομίσει τα αντίστοιχα έγγραφα για να απαλλαχθεί από την ποινή του στο δεύτερο βαθμό.
Όλη αυτή η διαδικασία όμως απάδει της χρηστής εικόνας για την ποινική δικαιοσύνη, μιας και δημιουργούνταν
όχι μόνον ένα μακροχρόνιο καθεστώς αβεβαιότητας, άγχους, πίεσης και ψυχολογικής φθοράς του οφειλέτη,
που έπρεπε να περιμένει ακόμη και μήνες για την τακτοποίηση των οφειλών του και για τον παράλληλο κίνδυνο
της αμαύρωσης του ποινικού του μητρώου, αλλά και μία διάχυτη αμηχανία στους δικαστές που εκ των
πραγμάτων δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν την πορεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων ρυθμίσεων, των
σταδίων

και

των

φάσεών

τους

κ.ο.κ.

Σημειώνεται δε ότι η ποινική δίωξη εκκινεί κατόπιν αίτησης Προϊσταμένων των κατά τόπον αρμόδιων Δ.Ο.Υ.,
των Ελεγκτικών Κέντρων ή των κατά τόπους Τελωνείων, τουτέστιν εκκινεί από πρόσφατες, μηχανογραφημένες
εγγραφές των οφειλετών. Η απόπειρα διακανονισμού των οφειλών όμως αυτών θα μπορούσε επίσης να
μηχανογραφηθεί και να φαίνεται με τον επισημότερο δυνατό τρόπο στις ίδιες τις εγγραφές των οφειλετών, το
οποίο θα μπορούσε είτε να εμποδίσει την εξ αρχής δίωξη του οφειλέτη μεσούσης της διαδικασίας ρύθμισης είτε
να αναστείλει μία ήδη αρχθείσα δίωξη είτε σε κάθε περίπτωση να παρέχει στον οφειλέτη και τον δικαστή επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία για το καθεστώς της ρύθμισης της οφειλής. Στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, την
οποία ούτως ή άλλως ρητώς αξιοποιεί ο νέος πτωχευτικός κώδικας, μία τέτοια «τακτοποίηση» δεν φαντάζει
μόνον

επαρκής,

αλλά

και

αναγκαία.

Μολονότι είναι εξαιρετικά απίθανο να παύσει ο νομοθέτης να αξιοποιεί ως φόβητρο για τους οφειλέτες του
δημοσίου την ποινική τους δίωξη για τον λόγο ακριβώς αυτό, ο νέος πτωχευτικός κώδικας που επιχειρείται να
εισαχθεί στην ελληνική νομική πραγματικότητα θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην αποσυμφόρηση όσο και
στην διευκόλυνση των ποινικών δικαστηρίων, παρεμποδίζοντας, μέσω της σωστής μηχανογράφησης, την
έναρξη ποινικών διώξεων οφειλετών που ρυθμίζουν τις οφειλές τους, ενώ για τις ήδη εκκινηθείσες διώξεις, να
προβλέπει αναστολή ή έστω να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναστολή ή την παύση της ποινικής δίωξης
στον οφειλέτη και στον δικαστή. Το επιπρόσθετο όφελος είναι η ψυχική ηρεμία των οφειλετών, η δε πρόταση
του γραφείου μας, που θυμίζει δυστυχώς ευχή, έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου, λόγω και πάλι
αντικειμενικών αιτιών, ήτοι της πανδημίας του Covid-19 που πλήττει μέχρι σήμερα τη Χώρα μας, είναι σχεδόν
βέβαιη η δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού οφειλετών δημοσίου, η ποινική δίωξη των οποίων, παρά τις όποιες
εξαγγελίες γίνονται κατά καιρούς, θα επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη, είτε ρυθμίζουν είτε όχι.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Όπως παρατηρείτε το νέο σχέδιο εισα΄γει προστασία για διοικήσεις νομικών προσώπων που βρίσκονται σε
εξελισσόμενη αδυναμία

Άρθρο 113: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (Σκοπός/Ορισμοί)
Αιτιολογική:
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Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως η πρώτη
ευκαιρία αποτροπής της οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέωσης. Δεν αποτελεί διαδικασία υπό δικαστικό έλεγχο
αλλά πλαίσιο για πολυμερή διαπραγμάτευση του οφειλέτη με τους πιστωτές του που είναι χρηματοδοτικοί φορείς,
το δημόσιο και Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αποδοχή αιτήματος του οφειλέτη εναπόκειται αποκλειστικά στην
προαίρεση αποδοχής της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών του, με την εξής διευκρίνιση: η πλειοψηφία
των πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται να δεσμεύσει τους
λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς πιστωτές του οφειλέτη αλλά και το Δημόσιο και τα Ταμεία Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει στους οφειλέτες και τους θεσμικούς πιστωτές την ευχέρεια
διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση οφειλών σε πολυμερή βάση, και κατά την έννοια αυτή λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τις διμερείς διαπραγματεύσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών του ν. 4224/2013
και στα προγράμματα ρυθμίσεων που θεσπίζονται κατά περίπτωση από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Ο μηχανισμός βασίζεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες πιστωτές. Η
πρόσβαση αυτή προϋποθέτει την προσχώρησή τους σε σύμβαση που καθορίζεται με υπουργική απόφαση σε
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 120. Είναι δυνατή η ανάθεση της διαχείρισης της διαδικασίας σε
εξειδικευμένους παρόχους, ενδεικτικά εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.
Κάθε πληροφορία που αφορά την διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι
εμπιστευτική. Δεδομένου ότι οι πιστωτές που δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό δεν επηρεάζονται αρνητικά από
τυχόν ρυθμίσεις (δεδομένου ότι επιτρεπόμενες ρυθμίσεις αφορούν την μείωση των απαιτήσεων των
συμμετεχόντων ή /και τον διακανονισμό τους, άρα καθιστούν τους οφειλέτες ικανότερους να αντιμετωπίσουν τις
συνολικές τους οφειλές) δεν τίθεται θέμα βλάβης των πιστωτών που δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία.
Ο προτεινόμενος εξωδικαστικός μηχανισμός αντικαθιστά την διαδικασία του ν. 4469/2017, ο οποίος καταργείται.
Ορισμένα στοιχεία του καταργούμενου νόμου διατηρούνται στην προτεινόμενη διαδικασία, αλλά μεταβάλλεται
άρδην τόσο η λογική του εξωδικαστικού μηχανισμού όσο και η λειτουργία του, ειδικότερα, καθίσταται πλήρως
εξωδικαστικός, όντας διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης που επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των
πιστωτών ως προς την υποβολή τους και του οφειλέτη ως προς την αποδοχή τυχόν υποβληθείσας πρότασης.

Άρθρο 113:
1.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών
προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός
μηχανισμός αποσκοπεί στο να παράσχει στους συμμετέχοντες πιστωτές σε ανταπόκριση προς σχετικό
αίτημα του οφειλέτη ή και με δική τους πρωτοβουλία, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων
ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του. Οι χρηματοδοτικοί
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε κάθε περίπτωση που τους απευθύνεται σχετική
αίτηση και διατηρούν την διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης και το περιεχόμενο της,
διευκρινίζεται όμως ότι εφόσον η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων συναινεί στην διατύπωση
συγκεκριμένης πρότασης, η αποδοχή της παράγει αποτελέσματα ως προς το σύνολο των
χρηματοδοτικών φορέων (και υπό προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω, το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης).

2.

Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου:
α.

Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 115.

β.

Ως «ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητα που υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 21 ή 47 του ν. 4172/2013.

γ.

Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοούνται τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ αυτών
και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α` 176), ενεργώντας για λογαριασμό
προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, εφόσον
τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,
καθώς και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.
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δ.

Ως «πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

ε.

Η «πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών» σχηματίζεται με βάση ποσοστό 60% επί του συνόλου
των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων που είναι συμμετέχοντες πιστωτές.

στ.

Το «ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο» σχηματίζεται με βάση 40% των
χρηματοδοτικών φορέων που είναι συμμετέχοντες πιστωτές που σχηματίζεται επί του συνόλου
των απαιτήσεων των προσώπων αυτών που εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσημείωση
υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 του Κ.Πολ.Δ..

ζ.

Ως «σύμβαση αναδιάρθρωσης» νοείται η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του οφειλέτη και
των συμμετεχόντων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και
έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση των οφειλών του οφειλέτη.

η.

Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 120 του παρόντος.

θ.

Ως «συμμετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που έχει συμβληθεί στην σύμβαση
συμμετοχής στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το
Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν αυτοδικαίως στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα και καταλαμβάνονται από τον ορισμό του «συμμετέχοντα πιστωτή».

ι.

Ως «συναινούντες πιστωτές» νοούνται οι συμμετέχοντες πιστωτές που συγκροτούν την
πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών.

κ.

Ως «καταλαμβανόμενοι πιστωτές» νοούνται τα πρόσωπα και φορείς που δεσμεύονται από
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

λ.

Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90), του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α` 265) με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.

μ.

Ως «οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα» νοούνται οι οφειλές του οφειλέτη προς
χρηματοδοτικούς φορείς από κάθε αιτία στο ύψος που διαμορφώνονται κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 115.

ν.

Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες
βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90), με τις προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

ξ.

Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης, με τις
προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής.

ο.

Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων
που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή ως
συνέπεια καθολικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μεταβιβάζουσα επιχείρηση δεν
συμπεριλαμβάνεται στην έννοια του συνοφειλέτη της περίπτωσης β`.

Σχόλια
2. Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ενός χρηματοδοτικού φορέα-πιστωτή να έχει την πρωτοβουλία ή να
διεξάγει απευθείας μόνος του την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, σε περίπτωση που έχει έχει
σαφώς

μεγαλύτερο

ύψος

απαιτήσεων

έναντι

του

οφειλέτη.

Δεν μπορεί για παράδειγμα σε ένα σύνολο οφειλών 100.000 ευρώ ενός οφειλέτη σε τρεις τράπεζες κατά την
εξής σχέση: τράπεζα Α 85000 και τράπεζα Β 10000 και τράπεζα Γ 5000 να μην δίνεται ένας πρωταγωνιστικός
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ρόλος στην Α, η οποία θα είναι αυτή που θα κάνει την εξωδικαστική ρύθμιση ενημερώνοντας και τις υπόλοιπες.
Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που υπάρχει μόνο μια τράπεζα που έχει εμπράγματη ασφάλεια
ενέγγυου δανειστή σε βάρος του οφειλέτη λόγω χρεών σημαντικού ύψους, ενώ οι τυχόν άλλες δεν έχουν
εμπράγματη

ασφάλεια,

διότι

οι

απαιτήσεις

τους

ήταν

πολύ

μικρές.

Είναι πολύ δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό όταν αναμιγνύονται πολλές 3 διαφορετικές τράπεζες, για
διαφορετικά χρέη, πολύ δε περισσότερο όταν για τα χρέη αλλού υπάρχουν ή αλλού δεν υπάρχουν συνοφειλέτες
και εγγυητές. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα είδος leading bank. Και αυτό όχι μόνο εδώ στον Κώδικα
αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις το κώδικα δεοντολογίας, τα θέματα συντονισμού ρυθμίζονται από τους
χρηματοδοτικούς φορείς σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του σχεδίου

Άρθρο 114: Πεδίο εφαρμογής
Αιτιολογική
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα εκτός από παρόχους
επενδυτικών υπηρεσιών και οργανισμούς επενδύσεων. Ο νόμος θέτει πρόσθετες εξαιρέσεις για την αποφυγή
κατάχρησης της διαδικασίας ή την διαγραφή ορισμένων κατηγοριών υποχρεώσεων. Ειδικά αναφέρεται ότι η
διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη σε οφειλέτες εφόσον τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε
χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό
φορέα, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή είναι αποτελεσματικότερη για τους συνεργάσιμους οφειλέτες η
προσφυγή στην διμερή διαπραγμάτευση με τον χρηματοδοτικό φορέα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των
απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013. Για την αποφυγή της υπέρμετρης
επιβάρυνσης της διαδικασίας εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η συνολική οφειλή προς καταλαμβανόμενους
πιστωτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ.
Άρθρο 114
1.

2.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική
ρύθμιση οφειλών, εκτός από:
α.

τους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων
επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα, και

β.

τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και τους
Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και τους διαχειριστές αυτών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών εφόσον:
α.

τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα ή δεν υπερβαίνει το
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ.

β.

έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή σε άλλες διαδικασίες του
παρόντος κώδικα ή του ν. 3588/2007, ή στην διαδικασία του νόμου 3869/2010 ή στην διαδικασία
των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014, ή στο ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη
παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ή

γ.

έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση, ή
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δ.

έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην
περίπτωση α` διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση
υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν
έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες από την απόρριψη σχετικής αίτησης, εκτός
εάν έχει υπάρξει ουσιώδης μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, ή

ε.

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των
νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και
κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση αυτών από το νόμο, ή από ιδιωτική βούληση, ή με
δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
i.

φοροδιαφυγή,

ii.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών,
χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών
είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό
πλημμελήματος.

Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω φυσικών
προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε κατά την δραστηριότητα του
νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών.
3.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών
ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α` 90), και οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό
της και αποδίδονται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο και οφειλές υπέρ
τρίτων.

Σχόλια
3. Προτείνεται

η

παράγραφος

2α

να

διαμορφωθεί

ως

εξείς:

α. τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00
ευρώ

ή

δεν

υπερβαίνει

το

ποσό

των

δέκα

χιλιάδων

(10.000)

Ευρώ,

συνολικά.

Για μεγάλα ποσά οφειλής πάνω από 50.000,00 ευρώ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η διμερής διαπραγμάτευση
και μεγάλος αριθμός ευάλωτων οφειλετών θα παραμείνει εκτός προστασίας από τις διατάξεις του Νόμου.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουμε επιδιώξει να επιτρέψουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στη διαδικασία

4. Προτείνεται στην εξαίρεση της παραγράφου 2α να προστεθεί – ποσό οφειλής μέχρι 50.000,00 Ευρώ σε ένα
χρηματοδοτικό φορέα. Η πρόταση βασίζεται στη σκέψη ότι για μεγάλα ποσά οφειλής η διμερής διαπραγμάτευση
καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής και μεγάλος αριθμός οφειλετών θα παραμείνει ακάλυπτος από τις διατάξεις του
Νόμου.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλεπετε αμέσως παραπάων

5. Η παρ. 2 περ. δ προφανώς θα πρέπει να αναφέρεται στην περ. β της ίδιας παραγράφου και όχι στην περ. α.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχουν γίνει διορθώσεις στις παραπομπές

6. Να απλουστευθούν και να ελαφρυνθούν οι προυποθέσεις υποβολής αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική
διαδικασία, ιδίως στα σημεία α, β και δ της παραγράφου 2 ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και να γίνει
πιο

αποτελεσματική.

Στο σημείο α το ποσοστό 90% ενώ στο σημείο δ το χρονικό διάστημα της παρόδου 15 μηνών είναι υπερβολικά.
Αλλά και στο σημείο β θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο παράλληλο στάδιο, ώστε να υπάρξει μια
απόλυτα καθαρή απεικόνιση του εξωδικαστικού αποτελέσματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραίτηση
από

τις

υπόλοιπες

νόμιμες

διαδικασίες.

Γενικά πρέπει να υπάρξει πνεύμα ενθάρρυνσης και όχι αποθάρρυνσης προσφυγής στον εξωδικαστική ρύθμιση.
Για τον ίδιο λόγο η διαδικασία δεν μπορεί να είναι απόλυτα αυτοματοποιημένη, γιατί κάθε περίπτωση είναι
διαφορετική και εξατομικευμένη.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Συμφωνούμε με την προσέγγιση

7. Στις εξαιρέσεις για την υποβολή αίτησης στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, να συμπεριληφθει
και η δυνατότητα της υποβολής εφόσον δεν έχουν παρελθει δωδεκα (12) μήνες από έκδοση δικαστικής
απόφασης, σχετικής με τις αναφερόμενες διαδικασίες στο εδάφο 2(β).
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
σημειώνεται

Άρθρο 115: Υποβολή αίτησης
Αιτιολογική:
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Ο μηχανισμός έχει ως εκκίνηση αίτηση του οφειλέτη, που μπορεί να υποβληθεί και σε ανταπόκριση σε σχετική
πρόσκληση πιστωτή που συμμετέχει στον μηχανισμό. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Άρθρο 115:
1.

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
άρθρου 120. Τα δεδομένα του οφειλέτη τηρούνται στη βάση δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) έτη από
τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Αν η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύμβαση
αναδιάρθρωσης, τα δεδομένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) έτη μετά
την υποβολή τους. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και την επεξεργασία
των ανωτέρω δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων).

2.

Το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν ως πιστωτές να
κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη με ηλεκτρονική
επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική
επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση
αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των
οφειλών του θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 έως 30 ημερολογιακές
ημέρες. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται με επιμέλεια του πιστωτή και στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η μη υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής αίτησης
του παρόντος άρθρου από τον οφειλέτη.

3.

Η υποβολή πρόσκλησης της παραγράφου 2 ανήκει στην διακριτική ευχέρεια κάθε φορέα.

Σχόλια
8. Τι
Η

σημαίνει
διατύπωση

«η

μη
αυτής

υποβολή
της

αξιολογείται

διάταξης

σε

αποπνέει

περίπτωση
άρωμα

μεταγενέστερης
εκδικητικότητας

αίτησης»
και

;

τιμωρίας.

Η κάθε απόφαση λαμβάνεται μια δεδομένη στιγμή υπό δεδομένες συνθήκες. Όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν
εύκολα.
Εδώ το κράτος έχει αλλάξει 100 φορές αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα για τον COVID-19, ακριβώς γιατί
αλλάζουν τα δεδομένα
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
ΚΣ/ΦΔ: Το σχόλιο αναφορικά με την έννοια της φράσης αποτελούσε και σχόλιό μας στο παρελθόν (σχόλια
ΕΓΔΙΧ 14-7-20). Δεν γίνεται κατανοητό σε τι αναφέρεται η αξιολόγηση αυτή (από ποιον, τρόπος, διαδικασία).
Λαμβάνεται υπόψη από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά τη διαμόρφωση πρότασης – συνδέεται με την πιθανή
κατάχρηση της διαδικασίας

Άρθρο 116: Περιεχόμενο της αίτησης
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Αιτιολογική: Άρθρο 116
1.

2.

3.

Η αίτηση οφειλέτη που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
α.

πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική
διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή
της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της
δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας
και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β.

κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ.
προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή, της ημερομηνίας, αναφορικά με
την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,

γ.

κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία
τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,

δ.

πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης,
πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση)

Η αίτηση οφειλέτη φυσικού προσώπου περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
α.

Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση
οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης,
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

β.

Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

γ.

Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από οποιαδήποτε
πηγή και αιτία.

δ.

Κατάλογο του συνόλου των πιστωτών και του συνόλου των οφειλών του αιτούντος ο οποίος
περιλαμβάνει την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται έκαστη οφειλή, καθώς και
την ημερομηνία γέννησης εκάστης οφειλής.

ε.

Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) του αιτούντος, της συζύγου και
των εξαρτώμενων μελών του στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

στ.

Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης,
πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην ακίνητη
περιουσία του αιτούντος.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:
α.

δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός
των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή
μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των
τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από
την υποβολή της αίτησης,

β.

στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα
συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης,

γ.

κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν
συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους
δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

428

464
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

δ.

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α` 251) των τελευταίων πέντε
(5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη
υποχρέωση, και

ε.

προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμιων
λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η
κατάρτισή του.

4.

Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία,
την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

5.

Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα,
λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
σύμφωνα με τον Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού
φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως
αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41Α του Ν.
1249/1982 (Α΄43) και της υπ’ αριθμ. 144814/26361/ΠΟΛ./1310/1998 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών (Β΄ 1328), η οποία καταχωρίζεται κατά δήλωση του οφειλέτη. Για τα ακίνητα που βρίσκονται
στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη, όπου υπάρχει, η αντικειμενική αξία, εκτός εάν δεν υφίσταται σύστημα
καθορισμού αντικειμενικής αξίας κατά το δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, οπότε λαμβάνεται
υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία
συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.

6.

Με την αίτηση παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στους συμμετέχοντες πιστωτές, στο
Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των
δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, των δεδομένων του που προσδιορίζονται στην
παράγραφο 3, των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7, όσο και
άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της
διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση
του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του
φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α` 170). Επίσης, με την αίτηση υπαγωγής
παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές, το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του περιεχομένου και των συνοδευτικών και υποστηρικτικών
στοιχείων και εγγράφων της αίτησης.

7.

Ειδικότερα, η άδεια της παραγράφου 6 καταλαμβάνει και τα εξής στοιχεία και έγγραφα:
α.

δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5)
φορολογικών ετών,

β.

κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε
(5) φορολογικών ετών,

γ.

δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) των τελευταίων πέντε (5) ετών, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της,

δ.

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου
φορολογικού έτους,

ε.

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του
τελευταίου φορολογικού έτους,

στ.

καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης,

ζ.

αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού
συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων
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εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες και των φυσικών προσώπων που είναι
αλληλέγγυα με τον οφειλέτη εκ του νόμου για την παράλειψη καταβολής οφειλών,
η.

πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και
κάθε άλλο στοιχείο που αφορά τον οφειλέτη και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας.

θ.

πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό
πρόσωπο

ι.

στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, το οφειλόμενο ποσό ανά
πιστωτή,

κ.

στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους, και

λ.

τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του
αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή των χρηματοδοτικών φορέων και η εμπορική αξία των
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία και έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία
διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης
νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων,
εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής,
8.

Σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχεται επιπλέον της άδειας της παραγράφου 6, η άδεια
ανάκτησης η οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν τον ή την σύζυγο του αιτούντα
και τα εξαρτώμενα μέλη.

9.

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την
πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο αιτών ενημερώνεται κατά
την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται
στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.

10.

Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι τα κατά την παράγραφο 9 δηλούμενα είναι ανακριβή, τότε
ρύθμιση που τυχόν επιτευχθεί σύμφωνα με το παρόν θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει
όλων των δικαιωμάτων που απέκτησε βάσει της ρύθμισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την προ
ρυθμίσεως οφειλή μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να
επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το ανώτατο
παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες
μονάδες.

11.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων μπορεί να τροποποιούνται το περιεχόμενο της αίτησης, ο κατάλογος των στοιχείων,
εγγράφων και δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένα από τα στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε
κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς και ότι ορισμένα δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την
αίτηση, αλλά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης. Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου εισάγεται πρότυπη κατάσταση για την αποτύπωση των βασικών στοιχείων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

12.

Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016
απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β` 2376)
που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013. Αν για οποιονδήποτε λόγο η
διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης
καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

13.

Η υποβολή αίτησης δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων.
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Σχόλια
1. Χρειάζεται απλοποίηση και αριθμητικός περιορισμός των προαπαιτουμένων όσον αφορά φυσικά πρόσωπα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το έχουμε κάνει

Άρθρο 117 Διαδικασία και αποτελέσματα αναδιάρθρωσης οφειλών - Υποχρεώσεις εχεμύθειας και
ειλικρίνειας
Αιτιολογική:
Για την αναδιάρθρωση οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού απαιτείται συναίνεση σε συγκεκριμένη
πρόταση πιστωτών από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία (ως προς την αξία των σχετικών τους απαιτήσεων) των
χρηματοδοτικών φορέων. Η συναίνεση αποτυπώνεται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης που μπορεί να καταρτισθεί
και ηλεκτρονικά. Αν όμως ο οφειλέτης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την πρόταση του παρέχεται η δυνατότητα, εντός
10 ημερών από τη λήψη της να ζητήσει την υποβολή της διαμόρφωσής της σε διαμεσολάβηση και παρέχεται
περαιτέρω αποσβεστική προθεσμία 30 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας.
Αντιστοίχως αποσβεστική προθεσμία 2 μηνών τίθεται για την επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση οφειλών
από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα 15 ημερών μόνο
στην περίπτωση που ζητείται από τους δημόσιους πιστωτές μεταβολή σύμβασης αναδιάρθρωσης για την τήρηση
των όρων της αυτοματοποιημένης λύσης που ο νόμος προβλέπει ως επιλογή στους συμμετέχοντες
χρηματοδοτικούς φορείς.
Το αυτοματοποιημένο εργαλείο παραγωγής λύσης καθορίζεται βάσει υπουργικής απόφασης. Εφόσον επιλεγεί η
χρήση του από χρηματοδοτικούς φορείς, τότε το εργαλείο θα παράγει λύση βάσει των οικονομιών στοιχείων που
υπέβαλε ο οφειλέτης ή που είναι διαθέσιμα στα αρχεία στα οποία επιτρέπει πρόσβαση με την αίτησή του. Η λύση
αυτή προσδιορίζει το αναπροσαρμοσμένο ποσό οφειλής του, τον χρόνο εξόφλησής του ως προς κάθε
καταλαμβανόμενο πιστωτή.
Άρθρο 117
1.

Αν πρόταση εξασφαλίσει την συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών
απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του
ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων
πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές
διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). Η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης με μηχανικό
μέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκής και υπέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής. Εφόσον υπάρχουν
οφειλές προς το Δημόσιο ή / και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την
αίρεση της συναίνεσής τους. Οι συναινούντες πιστωτές αποδέχονται (ή τεκμαίρεται ότι αποδέχονται,
καθόσον αφορά το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 118)
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ότι η ρύθμιση καθιστά την επιχείρηση του οφειλέτη βιώσιμη ή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
που δεν αρκεί επιχείρηση, αποτρέπει την αφερεγγυότητά του.
2.

Σε περίπτωση που εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήψη πρότασης ο οφειλέτης υποβάλει
αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση και το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των
χρηματοδοτικών φορέων που αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ
μικρής οντότητας του ν. 4308/2014, την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε
πιστοποιημένος μεσολαβητής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει πιστοποιημένος
τραπεζικός μεσολαβητής. Σε περίπτωση που παρά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της πλειοψηφίας των
πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης.

3.

Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και
στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε περίπτωση που τίθεται
από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά το εδάφιο δ της παραγράφου 5 του άρθρου 118, η
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 15 εργάσιμες ημέρες.

4.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου
διενεργείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των συμμετεχόντων
πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

5.

Ο οφειλέτης, οι συμμετέχοντες πιστωτές καθώς και οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, φέρουν υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση
ειλικρίνειας και συμμετέχουν στη διαδικασία με καλή πίστη. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε
τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται.

6.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων μπορούν να ρυθμίζονται τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Με
την απόφαση αυτή μπορεί ιδίως:
α.

να καθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των
σφαλμάτων της,

β.

να ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται
στον νόμο,

γ.

να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η μη
τήρησή της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει το μέρος που ζητά την
παράταση,

δ.

να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν
υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να
διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,

ε.

να καθορίζονται θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τον συντονισμό των συμμετεχόντων
πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την συμμετοχή τους
στην διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενδεικτικά να
ορίζεται συντονιστής των συμμετεχόντων πιστωτών βάσει της κατάταξής του ως προς ειδικό
προνόμιο ή του ύψους των απαιτήσεών του κατά του οφειλέτη,

στ.

να προβλέπεται ως επιλογή κατά τη διακριτική ευχέρεια των χρηματοδοτικών φορέων η χρήση
υπολογιστικού εργαλείου για τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης, το
οποίο:
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i.

ii.

θα καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής καθώς και την χρονική περίοδο
αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή λαμβάνοντας υπόψη,
1.

την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας,

2.

την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και

3.

την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης
δεδομένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο
πιστωτή,

θα παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωμής εφαρμόζοντας τους ακόλουθους κανόνες:
1.

δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή σε χειρότερη
οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής
κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση.

2.

ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν μετά την κατά προτεραιότητα
κατανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση 1,
κατανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών
τους που απομένει ανεξόφλητο.

3.

Δεν θα παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 118.

4.

Για τον υπολογισμό των ποσών διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις
των πιστωτών αφαιρούνται προηγουμένως:

5.

ζ.

(α)

το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

(β)

ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου
από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και
ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής.

(γ)

Tα αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις α` και β` ποσά συνυπολογίζονται
στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η
ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν
μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των
πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται μετά
την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης.

Θα βασίζεται σε στοιχεία διαθέσιμα σε συμμετέχοντες πιστωτές και παρεχόμενα από
τον οφειλέτη (σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων αυτών επιλέγονται τα
στοιχεία που προέρχονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές) ως προς τα
ακόλουθα:
(α)

Συνολικό ύψος υποχρεώσεων του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο,

(β)

Συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη,

(γ)

Ετήσιο εισόδημά του, και

(δ)

Τρέχουσες υποχρεώσεις του προς πιστωτές εκτός των καταλαμβανομένων
πιστωτών.

να καθορίζονται θέματα που αφορούν την παροχή βεβαίωσης για την επίτευξη σύμβασης
αναδιάρθρωσης του παρόντος κεφαλαίου, και
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η.

να καθορίζεται το κόστος συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το πρόσωπο ή πρόσωπα
που ευθύνονται για την κάλυψή του καθώς και για τυχόν σχετικά έξοδα ή δαπάνες.

7.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 235, 236, 237 και 237β του Π.Κ. για τη δωροδοκία, ουδείς
υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 Π.Κ. υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη
για την αποδοχή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα
ως προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την
ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται σύμφωνα με την αμέσως
προηγούμενη πρόταση εφόσον έχει λάβει σχετική δήλωση χρηματοδοτικών φορέων ή του συντονιστή
χρηματοδοτικού φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) (Α) της υποπαραγράφου β της
παραγράφου 5 του άρθρου 118 ή/και, κατά περίπτωση, γνωμοδότηση διαχειριστή αφερεγγυότητας.

8.

Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το παρόν, δεν επιτρέπεται σε καταλαμβανόμενο
πιστωτή, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που
ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τήρησής της.
Αν κατά το χρόνο επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το παρόν, εκκρεμεί εναντίον
του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που ρυθμίστηκε, επισπευδόμενη από
ρυθμισμένο πιστωτή, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα
εκτέλεσης του πιστωτή της βεβαίωσης του εδαφίου ζ της παραγράφου 6.

9.

Σχόλια

1. Αναφορικά με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου κρίνονται αναγκαίες οι κατωτέρω διευκρινήσεις :

– Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος «πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων.» Εν προκειμένω, εάν αφορά
την αριθμητική τους πλειοψηφία ή το ποσοστό κάθε φορέα επί του συνολικού χρέους του οφειλέτη

– Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος «πιστοποιημένος τραπεζικός μεσολαβητής». Ποιοι είναι οι όροι
εκπαίδευσης και πιστοποίησής του, καθώς επίσης και από ποιον νόμιμο φορέα γίνεται αυτή η πιστοποίηση.

– Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαδικασία της Διαμεσολάβησης διενεργείται από τους τους Διαπιστευμένους
Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ν.4640/ 2019 ως εκάστοτε ισχύει.)

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Διευκρινίζονται
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2. Σε περίπτωση προσφυγής στη διαμεσολάβηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τόσο στις αιτήσεις
πολύ μικρών οντοτήτων όσο και στις λοιπές αιτήσεις, χρειάζεται πρωτίστως να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον
από την περίοδο ισχύος του Ν. 4469/2017 «για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων» ΜΗΤΡΩΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο
αποτελείται από Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει
εμπειρία και τεχνογνωσία με την επί τρία και πλέον έτη, ήτοι από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα,
καθημερινή τριβή και ενασχόλησή τους με την διαμεσολάβηση μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και τον εν γένει
Συντονισμό αιτήσεων εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ατομικών ή όχι, μικρών ή μεγάλων και
δη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι Συντονιστές αυτοί του εν λόγω Μητρώου έχουν ήδη επιμορφωθεί και
καταρτισθεί με πολύωρα σεμινάρια και έχουν ασχοληθεί στην πράξη ενδελεχώς με το αντικείμενο της
διαμεσολάβησης μεταξύ των πιστωτών (Τραπεζών και Δημοσίου) και των οφειλετών, ενώ έχουν, ταυτόχρονα,
εξοικειωθεί με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
καθώς με τον Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, δόθηκε ως
γνωστόν η δυνατότητα για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις (και μετέπειτα στους ελεύθερους
επαγγελματίες και αγρότες) να ρυθμίσουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικά το σύνολο των
χρηματικών υποχρεώσεων τους, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών τους με την
πλειοψηφία των πιστωτών τους, εφόσον υπήρχαν στοιχεία βιωσιμότητας σε αυτές. Κατά συνέπεια, το Μητρώο
Συντονιστών αυτό χρειάζεται να αποτελέσει κατά προτεραιότητα την πηγή άντλησης των Διαπιστευμένων
Διαμεσολαβητών και στο πλαίσιο των αιτήσεων του παρόντος άρθρου του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει ληφθεί υπόψη στις διευκρινίσεις στο αναμορφωμένο κείμενο

1.
Το ΒΕΑ και το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΒΕΑ προτείνουν, με δεδομένο ότι το Δημόσιο/Ασφαλιστικοί
Φορείς δεν μπαίνουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους οφειλέτες, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης να
ενταχθεί, στο στάδιο των διαπραγματεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης του οφειλέτη με τους πιστωτές του,
με την προϋπόθεση βεβαίως, ότι θα είναι εκ των προτέρων σαφώς προσδιορισμένες οι αναπροσαρμοσμένες
απαιτήσεις του Δημοσίου/Ασφαλιστικών φορέων έναντι του οφειλέτη, ώστε τόσο ο τελευταίος όσο και οι
πιστωτές του, να γνωρίζουν το περιθώριο ρευστότητας του πρώτου και συνακόλουθα το περιθώριο
διαπραγμάτευσης.
– Βήματα που προτείνουμε να ακολουθηθούν:
– Ο οφειλέτης ενημερώνεται εγκαίρως για την πιθανή του αφερεγγυότητα
– Επαγγελματίας στον τομέα της αναδιάρθρωσης (βλ. ανωτέρω) αναλαμβάνει να συνδράμει τον οφειλέτη
τόσο στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του, όσο και στην εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης
– Το δημόσιο γνωστοποιεί τις αναπροσαρμοσμένες απαιτήσεις του τις οποίες λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ο
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οφειλέτης και οι ιδιώτες πιστωτές, ώστε να γνωρίζουν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης
– Στις περιπτώσεις που τα μέρη (οφειλέτης-ιδιώτες πιστωτές) μπορούν να συμφωνήσουν απευθείας, η
συμφωνία αυτή περιλαμβάνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο επικυρώνεται από το αρμόδιο
Δικαστήριο, εντός συγκεκριμένης και σύντομης προθεσμίας.
– Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία και το ποσοστό των πιστωτών που
συμμετέχουν στο σχέδιο δεν είναι το απαιτούμενο από το νόμο, να προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής
στη Διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019), μεταξύ του οφειλέτη και ενός ή περισσότερων πιστωτών του, ώστε να
αποφευχθεί το «άνοιγμα» της πτωχευτικής διαδικασίας για την επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό της διαδικασίας
θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατάρτιση της συμφωνίας, όλες οι προβλέψεις του νόμου για την
αναδιάρθρωση, αναφορικά με τον τρόπο ικανοποίησης των δανειστών.
– Τα Επιμελητήρια μπορούν να συστήνουν Κέντρα Διαμεσολάβησης με αντίστοιχους καταλόγους
Διαμεσολαβητών, ή να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνουν τα μέλη τους στην επιλογή του
Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα συνδράμει τα μέρη κατά την προσπάθεια επίτευξης της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης. Για το πρακτικό της Διαμεσολάβησης, ισχύουν τα ισχύοντα, αναφερόμενα στον ν.
4640/2019.
– Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του τρόπου επίτευξής του, είναι δεσμευτικό για όλα τα θιγόμενα
μέρη.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αποτελεί εναλλακτική πρόταση που δεν μπορεί να υιοθετηθεί στη παρούσα φάση

1.
Στην περίπτωση της παρ. 2 περί προσφυγής στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αναφερόμαστε
στις διατάξεις του ν. 4640/2019 με τη σύμπραξη των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι στην παρ. 4 η διαμεσολάβηση θα λαμβάνει χώρα διά ζώσης όπως
ορίζεται στις διατάξεις του 4640/2019 και δε θα γίνεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει διευκρινισθεί
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Άρθρο 119: Τήρηση/ Αθέτηση της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης από τον Οφειλέτη- Επίδομα Δανείου για
Στεγαστικά Κύριας Κατοικίας Ευάλωτων Οφειλετών
Αιτιολογική:
Το άρθρο 119 θέτει τις συνέπειες τήρησης και αθέτησης, αντιστοίχως, σύμβασης αναδιάρθρωσης που
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τις προϋποθέσεις λήψης επιδότησης
δόσης για την εξυπηρέτηση δανείων με εξασφάλιση κύρια κατοικία.
Άρθρο 119
1.

Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλει το σύνολο των δόσεων, σύμφωνα με τους όρους
του Σύμβασης Αναδιάρθρωσης. Με την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δόσεων στο σύνολο των
καταλαμβανομένων πιστωτών ολοκληρώνεται επιτυχώς η ρύθμιση και αποσβήνεται το τμήμα της
απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων των πιστωτών
έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη ή δικαιωμάτων των πιστωτών με δικαιώματα επιφύλαξης
κυριότητας.

2.

Στην περίπτωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης κατά την πρώτη παράγραφο, κάθε
καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησής του
σύμφωνα με την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης.

3.

Η πιστοποίηση της παραγράφου 2 αποτελεί τίτλο διαγραφής του συνόλου των απαιτήσεων του πιστωτή
που καταλαμβάνονται από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και υποκαθιστά τη συναίνεση του δανειστή που
προβλέπεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 1330 ΑΚ για την εξάλειψη της προσημείωσης.

4.

Η πιστοποίηση μπορεί να εκδίδεται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 120.

5.

Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, με συνέπεια το
συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία 3 δόσεων είτε την αξία
τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλομένου ποσού σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση,
οποιοσδήποτε καταλαμβανόμενος πιστωτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης.
Καταγγελία από καταλαμβανόμενο πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον πιστωτή
αυτό.

6.

Καταλαμβανόμενος πιστωτής ενημερώνει αμελλητί τους λοιπούς καταλαμβανόμενους πιστωτές
Σύμβασης Αναδιάρθρωσης για την μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού
σύμφωνα με την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας από αυτόν σύμφωνα
με την παράγραφο 5.

7.

Η απώλεια της ρύθμισης ως προς οποιοδήποτε πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του
πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης μείον τυχόν ποσά που
καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

8.

Σε περίπτωση που η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών αφορά δάνειο το οποίο εξασφαλίζεται με την
κύρια κατοικία του οφειλέτη (όπως ορίζεται στο εδάφιο 1(δ) του άρθρου 167), τότε θα παρέχεται επιδότηση
των οφειλομένων δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α.
β.
γ.

9.

πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
και διαθέτει Βεβαίωση Ευάλωτου του άρθρου 167,
ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία ή σε επιδείνωση των εισοδημάτων του και
Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη,
δεν υπερβαίνει το όριο διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά πιστωτή.

Η υποβολή αίτησης για την επιδότηση δόσης συνεπάγεται ως προς το Δημόσιο την παροχή άδειας για
την πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 116.
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10.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού του ακριβούς ύψους της επιδότησης του Δημοσίου
κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, οι προϋποθέσεις περιέλευσης σε οικονομική αδυναμία ή
επιδείνωση εισοδημάτων, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την επιδότηση, η διαδικασία
καταβολής, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και επιβολής συνεπειών, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα σχετικά με αυτήν. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται
προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

11.

Σε περίπτωση καταγγελίας της αναδιαρθρωμένης οφειλής από τον χρηματοδοτικό φορέα παύει
αυτοδικαίως η επιδότηση των δόσεων που οφείλονται μετά την ισχύ της καταγγελίας , και επέρχονται οι
συνέπειες ανάκλησης της επιδότησης, όπως θα καθοριστούν με την Απόφαση της παραγράφου 10.

12.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που
αφορά την διαδικασία αίτησης για την παροχή της επιδότησης δόσης της παραγράφου 8, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τη διασταύρωση στοιχείων, την επικοινωνία με τον δικαιούχο και τον πιστωτή και την
καταβολή της.

Σχόλια
2.
Να θεωρηθούν και οι ευπαθείς ευάλωτοι, ακόμη και αν δεν επιδοτηθούν.
Τα υπερβολικά χαμηλά για να μην πω σούπερ τσιγγούνικα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να διευρυνθούν γιατί
παρουσιάζουν σαφή αναντιστοιχία με όλες τις υπόλοιπες προυποθέσεις, που είναι πιο ρεαλιστικές. Τα
εισοδηματικά κριτήρια έχουν εμποδίσει ως τώρα πολλές λύσεις. Επί πλέον ακόμη και αυτά σήμερα υπάρχουν
και αύριο δεν υπάρχουν λόγω της εργασιακής αβεβαιότητας.
Τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να συσχετίζονται με το ύψος των δανείων- και των οφειλών και να μην είναι
στείροι απόλυτοι αριθμοί
Ένας μισθωτός που σήμερα βγάζει 20000 ευρώ τον χρόνο, αλλά είχε-έχει μηνιαία δόση δανείου 800 ευρώ
χρήζει μεγαλύτερης προστασίας από έναν που βγάζει 10.000 ευρώ τον χρόνο αλλά έχει δόση 250 ευρώ.
Πρέπει δηλαδή κάποιος να παραιτηθεί από την δουλειά του και να πάρει (όποτε πάρει) μια μικρή σύνταξη
προκειμένου να πετύχει προστασία της στέγης του. Και μετά με τι λεφτά θα πληρώνει τις δόσεις ;
Εξάλλου τα κριτήρια για τις οφειλές στον COVID-19 ήταν πολύ πιο μεγάλα και άνετα, αποδεικνύοντας ότι το
κράτος όταν θέλει μπορεί. Επί πλέον αφορούσαν κυρίως επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που
εδώ και πολλές δεκαετίες δεν θεωρούνται και οι ειλικρινέστεροι των φορολογουμένων, ούτε τα εισοδήματα
τους εδώ και δεκαετίες βρίσκονταν κάτω από προβολείς διαφάνειας όπως των μισθωτών.
Και στο κάτω γιατί η μείωση του τζίρου κατά 30%-50% θεωρήθηκε φέτος χειρότερη (και αντιμετωπίστηκε
ευνοικότερα) από την περικοπή μισθών κατά 30-50% που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η μείωση ήταν
που δημιούργησε στρατιές κόκκινων δανείων.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αποτελεί θέμα κοινωνικής πολιτικής

Άρθρο 120: Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Αιτιολογική:
Το άρθρο 120 ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό
του περιεχόμενου της σύμβασης προσχώρησης για τη συμμετοχή πιστωτών χρηματοδοτικών φορέων στον
εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Άρθρο 120:
1.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα νόμο διεξάγεται μέσω
ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ.) σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., φιλοξενείται και λειτουργεί στις
υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ. και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
α.

αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β.

υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή,

γ.

πρόσβαση οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

δ.

σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ οφειλέτη και
συμμετεχόντων πιστωτών,

ε.

έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,

στ.

υπολογιστικές εφαρμογές,

ζ.

διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση
στοιχείων

η.

παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για το σχεδιασμό της
εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την προϋπόθεση
ψευδωνυμοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων.

2.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται οι
διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές
προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, καθορίζεται το
περιεχόμενο της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί φορείς
προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές. Η σύμβαση αυτή θα προβλέπει ιδίως:
α.

Την διαδικασία επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, έγκρισης και κοινοποιήσεων που αφορούν τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ενδεικτικά των στοιχείων οφειλών του αιτούντα,

β.

την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των παρεχομένων στοιχείων,

439

475
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

γ.

ότι για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και της
πλειοψηφίας συμμετεχόντων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού
συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο,

δ.

την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους μη συναινούντες συμμετέχοντες πιστωτές που
είναι χρηματοδοτικοί φορείς, εφόσον δεν περιέρχονται σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι σε περίπτωση
πτώχευσης (το οποίο δεν απαιτείται εφόσον η πρόταση προκύπτει βάσει του υπολογιστικού
εργαλείου της παραγράφου 5 του άρθρου 117) και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του
παρόντος κεφαλαίου,

ε.

την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους συμμετέχοντα
πιστωτή,

στ.

τα γεγονότα καταγγελίας, τα δικαιώματα καταγγελίας των συμμετεχόντων πιστωτών και τις
συνέπειες καταγγελίας από και ως προς καταλαμβανόμενο πιστωτή και τον οφειλέτη,

ζ.

την αποχή από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έχουν λάβει ως
εξασφάλιση και την ικανοποίηση απαίτησης μέσω συμψηφισμού κατά την χρονική περίοδο που
εξετάζεται τυχόν αίτησή του ή πρόταση προς αυτόν για την συναινετική αναδιάρθρωση των
οφειλών του (συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας διαμεσολάβησης κατά του όρους της
παραγράφου 2 του άρθρου 117). Σημειώνεται ότι αποχή δεν θα καταλαμβάνει την διενέργεια
πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης
και της κατάσχεσης), ενώ η αποχή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της
απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης,

η.

την εξέταση αιτήματος οφειλέτη για την υποβολή των όρων συμβιβασμού σε διαμεσολάβηση, και

θ.

την επεξεργασία κοινά αποδεκτής μεθόδου για την διάγνωση της βιωσιμότητας οφειλέτη και την
ευθύνη της παροχής σχετικής δήλωσης προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, κατά περίπτωση.

Σχόλια
1. 1.Θα συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν πουληθεί από τις τράπεζες, σε εταιρίες είσπραξης?
2. Θα δίνεται αυτόματα μια επιλογή αποπληρωμής ή θα υπάρχουν εναλλακτικές?

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η πρόταση διαμορφώνεται από την πλειοψηφία των χρηαμτοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία περιλαβμάνονετια
οι εταιρίες διαχειίρισης απαιτήσεων

2.

Αφήνω στην άκρη και ούτε θέλω να σκέπτομαι την περίπτωση να είναι τελικά το μίσθωμα υπέρογκο

Παρατηρήσεις /Απάντηση
Γενικού χαρακτήρα σχόλιο:
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3. Πως θα μπαίνει στην πλατφόρμα ή σε ρύθμιση κάποιος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και θα πάρει
σύνταξη μετά από 2-3 χρόνια ; Δεν μπορεί να κριθεί με τα προηγούμενα εκκαθαριστικά, γιατί τότε δούλευε ενώ
τώρα όχι. Αν συνεχίσει να εργάζεται και να παίρνει κάτι μπορεί να χάσει το σπίτι του γιατί θα έχει κάποια
εισοδήματα οπότε δεν θα πληροί τα κριτήρια, εκτός αν τα δώσει στην τράπεζα και πεθάνει της πείνας. Αν δεν
εργαστεί και περιμένει την σύνταξη θα πάρει κάποια στιγμή κάποια ανεπαρκή προσωρινή και δεν θα έχει να
φάει και να πληρώσει τίποτε. Πώς θα αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις το σύστημα ; Ήδη εκκρεμούν χιλιάδες
αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα πολλαπλασιαστούν
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο

4. Αν τα πάντα βγαίνουν αυστηρά αυτοματοποιημένα δεν θα γίνει τίποτε σωστό και θα επικρατήσουν αδικίες και
ανισότητες. Καμία περίπτωση δεν είναι όμοια με την άλλη. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων και όχι για αλγόριθμους
και

υπολογιστικές

προσομοιώσεις

και

προβολές.

Αν το μοντέλο δεν μπορεί να δώσει δυνατότητα εξατομίκευσης να ληφθούν υπόψη κάποιοι καθοριστικοί ειδικοί
παράγοντες οφειλετών (ηλικία, κατάσταση υγείας κλπ) τότε τουλάχιστον ας προβλεφθεί ένας συντελεστής
(βαρύτητας) για τέτοιες ευαίσθητες και ειδικές περιπτώσεις, που να συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα
και

να

λαμβάνεται

υπόψη

στο

αποτέλεσμα.

Δεν είναι πανάκεια οι απρόσωπες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ειδικά φέτος η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών
συστημάτων έχει βγάλει τέρατα με το ρεκόρ στον e-EFKA.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Επιφυλαξη για αυτοματοποιημένες λύσεις

1. Πως εντάσσεται η πρόβλεψη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης της αποχής στην §3ζ; Μήπως είναι ορθότερο
νομοτεχνικά να οριστεί ξεχωριστά στην §4 δεδομένου αφορά αποχή ρευστοποίησης στη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων και όχι περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει αναδιατυπωθεί

Άρθρο 122: Διαδικασία εξυγίανσης
1. Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του
στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων
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χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης
συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 123. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να
υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν
υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.
2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση,
αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται
στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών.
Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη
συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία
θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
3. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του
παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το
άρθρο 5. Παράλειψη συνυποβολής αίτησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφαλαίου, είναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους
πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5. Το
άρθρο 54 εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την απόφαση με την
οποία επικυρώνει τη συμφωνία. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίψει την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης, προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης.
4. Οι διατάξεις της παρ. 3 εφαρμόζονται αναλόγως σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα
πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμούν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφαλαίου και σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα
πρωτοδικών οι οποίες κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην
περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε
συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.
5. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών μετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης και δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της
αίτησης πτώχευσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως επικυρώσεως.
6. Aν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2
του άρθρου 45 του ν. 3190/1955, αναστέλλεται από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 126 μέχρι την έκδοση
απόφασης επ’ αυτής, η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.
7. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό
δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι
αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
8. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος κώδικα εφαρμόζονται στις διαδικασίες του παρόντος
κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές.
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1. Στο παρόν άρθρο που αφορά στην διαδικασία εξυγίανσης παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα. Ο
παρακάτω πρόταση – σχολιασμός αφορά τόσο στα νομικά όσο
και στα φυσικά πρόσωπα:

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Καρατάσου αρ. 7, Τ.Κ. 546 26
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310522126
e-mail: danioliptesgr@gmail.com
Αθήνα Καβάλα
Γαμβέτα 12, Τ.Κ. 106 77 Φιλελλήνων 13, Τ.Κ. 654 03

Επειδή, η υποχρέωση του Κράτους να λειτουργεί με διαφάνεια είναι συνυφασμένη με την έννοια της
Δημοκρατίας μας.
Επειδή, θα ήταν άδικο κοινωνικά να μην δοθεί μία τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν ή να
εξαγοράσουν το δάνειό τους,
Επειδή κρίνεται αναγκαία η εξακολούθηση της προστασίας της α’ κατοικίας αλλά και η προστασία εκείνων των
περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την συνέχιση της επαγγελματικής εμπορικής, βιοτεχνικής ή
επαγγελματικής δραστηριότητας των οφειλετών – εγγυητών, φυσικών και νομικών προσώπων,
Επειδή και η 1023/2019 Κοινοτική Οδηγία ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, αλλά την
εμπερικλείει στις ρυθμίσεις της περί απαλλαγής των οφειλετών από τα χρέη τους (βλ. άρθρο 23 παρ. 3),
σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση που εγκρίνονται ή διατάσσονται μέτρα προστασίας από δικαστική ή
διοικητική αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρια κατοικία του αφερέγγυου επιχειρηματία και κατά
περίπτωση της οικογενείας του ή τα βασικά περιουσιακά στοιχεία για τη συνέχιση της εμπορικής, βιοτεχνικής ή
επαγγελματικής δραστηριότητας του επιχειρηματία το κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο
απαλλαγής».
Επειδή η κρίση που διήλθε η χώρα μας από το 2010 και εντεύθεν αναμφίλεκτα μετέβαλλε απρόοπτα και βίαια
τόσο την εισοδηματική όσο και την περιουσιακή κατάσταση των δανειοληπτών με συνέπεια η δεύτερη ευκαιρία
που πρέπει να τους παρασχεσθεί από ένα κράτος δικαίου είναι αδήριτη.
Επειδή τα πιστωτικά ιδρύματα και η επιθετική πρακτική που υιοθέτησαν προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια
και πιστώσεις, έγινε αναντίρρητα με τρόπο που δεν προσήκει στις επιταγές περί υπευθύνου δανεισμού,
παρασύροντας το μεγαλύτερο τμήμα των δανειοληπτών σε υπερχρέωση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Επειδή τα λειτουργούντα πιστωτικά ιδρύματα διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, αφού
ανακεφαλαιοποιήθηκαν πολλάκις, λαμβάνοντας ποσό άνω των ογδόντα δισεκατομμυρίων ευρώ.

443

479
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Επειδή από το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει πλειστάκις κριθεί, ότι οι τράπεζες, με την συμπερίληψη
καταχρηστικών όρων αλλά και υψηλών επιτοκίων που διαμορφώνονταν με αδιαφανή κριτήρια, διόγκωναν την
απαίτηση που είχαν έναντι των δανειοληπτών – εγγυητών, πλουτίζοντας εις βάρος τους παράνομα.
Επειδή στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, δόθηκε η
δυνατότητα, με την θέσπιση του ν. 4354/2015, να μεταβιβάσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε Εταιρείες
Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.
Επειδή οι απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν ή πρόκειται να μεταβιβαστούν στις ως άνω εταιρείες είναι αφενός
ανεκκαθάριστες (διαλαμβάνουν δηλαδή και χρεώσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει όρων της σύμβασης που
κρίθηκαν με αμετάκλητες αποφάσεις καταχρηστικοί) και αφετέρου το τίμημα, που καταβλήθηκε από τις
αποκτώσες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εταιρείες, δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 30% τις εμπράγματως
εξασφαλισμένες απαιτήσεις και σε ποσοστό 5% τις ανέγγυες πιστώσεις.
Επειδή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4354/2015: «Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται
δυνατή η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δημιουργία μίας τέτοιας αγοράς
θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί
να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο
αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από
την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης,
απ’ ό,τι θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε
τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το
πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα. Παράλληλα
θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης και μεταβίβασης των απαιτήσεων και
υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση
δεν θα χειροτερεύσει η νομική ή πραγματική θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο λόγω της μεταβίβασης της οφειλής
του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση».
Επειδή, ως προκύπτει, από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4354/2015 βούληση του εθνικού νομοθέτη, είναι
οι δανειολήπτες να ευνοούνται από τις διατάξεις του νόμου, αφού εικάζει ότι «ο δανειολήπτης θα μπορεί να
λάβει από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ’ ό,τι θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό
ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας και
επομένως μία πρόταση ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα μπορούσε να
προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα»

Γι αυτό προτείνεται στην διαδικασία εξυγίανσης να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα:

Το πιστωτικό ίδρυμα ή σε περίπτωση πώλησης – μεταβίβασης – τιτλοποίησης της απαίτησης, η αποκτώσα
εταιρεία ειδικού σκοπού, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εγγράφως στον δανειολήπτη και στον εγγυητή
(εφόσον υπάρχει), πρόταση ρύθμισης του δανείου του, ακολουθώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών
(4224/2013). Η πρόταση ρύθμισης του δανείου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και εισοδηματικές
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συνθήκες του δανειολήπτη – εγγυητή και την αγοραία – εμπορική αξία του υπό προστασία ακινήτου,
προσαυξημένη κατά 10%, η οποία εξάλλου θα αποτελεί και το τελικό ποσό που θα καλείται να αποπληρώσει ο
δανειολήπτης και ο εγγυητής (εφόσον υπάρχει).
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ρύθμιση επιτευχθεί δεν θα αποτελεί ταυτόχρονα και αναγνώριση της οφειλής.
Ο δανειολήπτης ή ο εγγυητής, σε περίπτωση που δεχθεί την προταθείσα ρύθμιση, θα δύναται να επιδιώξει
δικαστικά την απομείωση του ποσού της απαίτησης. Η υποχρέωση περί έγγραφης πρότασης ρύθμισης της
οφειλής, ισχύει τόσο για τα δάνεια και τις πιστώσεις που είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια όσο και
για τα δάνεια και τις πιστώσεις που δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια. Προκειμένου να
διασφαλισθεί η διαφάνεια της όλης διαδικασίας, οι προτάσεις ρύθμισης προς τους οφειλέτες – εγγυητές, θα
πρέπει να γίνονται μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως αυτή λειτουργεί σήμερα, δυνάμει των διατάξεων
του Ν. 4605/2019. Η υποχρέωση, του πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρίας ειδικού σκοπού που απέκτησε την
απαίτηση, να προτείνει στον εκάστοτε οφειλέτη ρύθμιση της οφειλής του είναι ανεξάρτητη από το ποσό της
απαίτησης.
Η υποχρέωση έγγραφης πρότασης ρύθμισης του δανείου κατά τα ανωτέρω, είναι ανεξάρτητη από το εάν η
μεταβιβασθείσα απαίτηση είναι επίδικη ή εάν ο δανειολήπτης ή ο εγγυητής έχουν κριθεί μη συνεργάσιμοι κατά
την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Ο δανειολήπτης και ο εγγυητής θα
πρέπει να απαντήσουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών εάν αποδέχονται την προταθείσα
ρύθμιση. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε εργασίμων ημερών ή ο
δανειολήπτης και εγγυητής δεν αποδεχθούν την πρόταση τότε το πιστωτικό ίδρυμα η αποκτώσα εταιρεία ειδικού
σκοπού έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την δικαστική είσπραξη της απαίτησης και να ξεκινήσει ή να συνεχίσει την
εκτέλεση.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αφορά διμερείς διαπραγματεύσεις με πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες διαχέιρισης απαιτήσεων

Άρθρο 123: Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών
Αιτιολογική:
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα, τα θιγόμενα μέρη θα πρέπει
να διαχωρίζονται σε χωριστές κατηγορίες, προκειμένου να εγκριθεί σχέδιο αναδιάρθρωσης. Στο ισχύον ελληνικό
δίκαιο, προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης, αρκεί η υπογραφή της συμφωνίας από πιστωτές του
που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το
σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.
Επομένως, εξαιρώντας την απαίτηση υπερψήφισης και από ορισμένο ποσοστό των εμπραγμάτως ή με
προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, το ελληνικό δίκαιο δεν προνοεί για την ύπαρξη
ξεχωριστών κατηγοριών πιστωτών. Με την προτεινόμενη διάταξη, δημιουργούνται κατ’ αρχήν οι εξής δύο
κατηγορίες πιστωτών: όσοι έχουν ειδικό προνόμιο (κατά την έννοια του άρθρου 96 και των οικείων διατάξεων του
ΚΠολΔ), και όλοι οι υπόλοιποι πιστωτές (δηλ. όσοι είναι ανέγγυοι). Συνεπώς εισάγεται η εύλογη διάκριση των
πιστωτών μεταξύ αυτών που αποβλέπουν ειδικότερα σε συγκεκριμένα εξασφαλιστικά στοιχεία και αυτών των
οποίων η ικανοποίηση θα προέλθει από το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Απαιτείται συναίνεση του 50%
(βάσει ύψους απαίτησης) κάθε κατηγορίας.
Η κατηγοριοποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 129 παρ. 2. Δεδομένου
ότι η νέα διάταξη του άρθρου 123 παρ. 1 θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες στην έγκριση συμφωνιών
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εξυγίανσης (ιδίως, όταν δεν συναινούν οι ανέγγυοι πιστωτές) προβλέπεται στο άρθρο 129 παρ. 2, στο πλαίσιο και
της πρόβλεψης του άρθρου 11 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα περί διακατηγοριακής
παράκαμψης των διαφωνιών, ένας εναλλακτικός τρόπος αποδοχής της συμφωνίας εξυγίανσης: αρκεί η αποδοχή
αυτής από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο από
πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, σε συνδυασμό με την πλήρωση των λοιπών
προϋποθέσεων του άρθρου 129 παρ. 2 (βλ. και Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 129).
Επομένως, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη οι πρόνοιες της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την
αφερεγγυότητα, χωρίς να δημιουργούνται δυσανάλογα ή αχρείαστα εμπόδια για την αποδοχή των συμφωνιών
εξυγίανσης από τους πιστωτές.
Ένας ακόμη νεοτερισμός είναι η δυνατότητα παροχής της συναίνεσης των πιστωτών μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, έχει συνταχθεί σχέδιο συμφωνίας εξυγίανσης, και τίθεται σε ψηφοφορία, οι
λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν σε σχετική Υπουργική Απόφαση.
Άρθρο 123
1.

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον οφειλέτη
και από πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των
απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των
λοιπών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Θεωρείται ότι δεν
θίγεται η απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεάζεται η νομική
κατάσταση που είχε πριν από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η συναίνεση των πιστωτών σε
συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να παρασχεθεί και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξάγεται όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 5.

2.

Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές, που συγκεντρώνουν το ποσοστό
του παραπάνω εδαφίου, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται,
κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών ή, εφόσον πρόκειται για κεφαλαιουχική
εταιρία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του οφειλέτη καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του
μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσοστό αυτό εντός της διαχειριστικής
χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία αναφοράς του ετήσιου ισολογισμού στον οποίο διαπιστώνεται το
ανωτέρω έλλειμμα, ή αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονομικές καταστάσεις δυο
(2) τουλάχιστον διαδοχικών διαχειριστικών χρήσεων, ή, εφόσον πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 45 παράγραφος 2 του ν. 3190/1955.

3.

Τα ποσοστά της παραγράφου 1 υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη
συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των
τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην
κατάσταση των πιστωτών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών
προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω
και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου μέχρι τη
συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των ποσοστών της
παραγράφου 1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσης απαιτήσεις υπό αίρεση.

4.

Οι απαιτήσεις των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση της παραγράφου 3 θα πρέπει να
προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή να έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί με απόφαση
δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Στην περίπτωση της συμφωνίας της παραγράφου 2, η κατάσταση των πιστωτών της παραγράφου 3
συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, τα
βιβλία και στοιχεία που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, και αποφάσεις δικαστηρίων οποιουδήποτε
βαθμού δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που εκδίδονται με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων.
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5.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας από
τις απαιτούμενες κατά περίπτωση πλειοψηφίες και κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια που αφορά την
ψηφοφορία αυτή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σχόλια
2. Η προτεινόμενη τροποποίηση, όχι μόνο δεν διευκολύνει την διαδικασία της συναινέσεως, αντίθετα επικυρώνει
αυτό που συμβαίνει τα τελευταία έτη. Ότι δηλαδή επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς συναίνεση
τραπεζών

είναι

αδύνατη.

Η αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού συναινέσεως των ειδικών προνομίων στο 50% (από το 40%), όταν η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν πιστωτές Τράπεζες που είναι εξασφαλισμένες με προσημειώσεις
υποθήκης, καθιστά κενό γράμμα την μείωση του ποσοστού της απαιτούμενης συναίνεσης του συνόλου των
απαιτήσεων από 60% στο 50%.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αποτελεί ελάχιστη προσαρμογή στην Οδηγία

Άρθρο 124: Συναίνεση οφειλέτη - Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων - Σύμπραξη τρίτων Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
Αιτιολογική:
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Η παρούσα διάταξη αντιστοιχεί στα άρθρα 101 και 102 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένες
προσθήκες σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου και δημοσίων φορέων στη διαδικασία εξυγίανσης.
Η διάταξη προσθέτει, αρχικά, ότι την κατ’ αρχήν αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης επί συμφωνιών εξυγίανσης
έχει, επί νομικών προσώπων, ο διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης (ενδεικτικά, επί ανωνύμων εταιρειών, το
διοικητικό συμβούλιο). Περαιτέρω η διάταξη ρυθμίζει κατά τρόπο ρητό ένα θέμα που είχε απασχολήσει την νομική
θεωρία ιδίως ως προς τις «άγραφες» αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων ή των μετόχων, αν δηλαδή η
μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη ή μέρους αυτής ή σημαντικών περιουσιακών του στοιχείων σε εφαρμογή
συμφωνίας εξυγίανσης προϋποθέτει την συναίνεση των μετόχων ή εταίρων του μέσω της γενικής τους συνέλευσης
ή άλλως κατά τις σχετικές καταστατικές προβλέψεις του οφειλέτη. Η διάταξη αναφέρει ότι σε παρόμοιες
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή σχετική διάταξη νόμου που να παρέχει σχετική αρμοδιότητα στους μετόχους,
εταίρους ή τα συλλογικά τους όργανα, κατά περίπτωση, δεν απαιτείται η συναίνεσή τους και αρκεί η δέσμευση του
οφειλέτη από το όργανο διοίκησής του. Αυτό μάλιστα ισχύει ακόμα και αν υφίσταται αντίθετη πρόβλεψη στο
καταστατικό του οφειλέτη εφόσον προκύπτει ότι οι μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα περιέλθουν σε χειρότερη θέση λόγω
της συμφωνίας εξυγίανσης από την θέση στην οποία θα περιέλθουν σε περίπτωση πτώχευσης (όταν π.χ. στο
σενάριο της πτώχευσης δεν θα απέμενε καμία αξία για τους μετόχους). Τούτο θα πιστοποιείται στην έκθεση του
εμπειρογνώμονα.
Συνεπώς, συναίνεση από την συνέλευση των εταίρων ή των μετόχων απαιτείται μόνο κατά ρητή διάταξη του
εταιρικού δικαίου (ιδίως για την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την παραίτηση από δικαίωμα
προτίμησης) διατηρείται όμως η δυνατότητα του δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 2 του
υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα να διορίσει εντολοδόχο για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μετόχων ή
εταίρων υπέρ της απαιτούμενης για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης ενέργειας, εφόσον η άρνησή τους
είναι καταχρηστική.
Η πρόβλεψη αυτή είναι σύμφωνη και με το άρθρο 12 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα, κατά
το οποίο οι μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα πρέπει αδικαιολόγητα να εμποδίζουν ή να αποτρέπουν την εφαρμογή
σχεδίου αναδιοργάνωσης, ενδεικτικά, όπως σχετικά αναφέρεται στο Προοίμιο της Οδηγίας αυτής, μπορεί να
προβλεφθεί ότι οι μέτοχοι/εταίροι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί σχεδίων αναδιάρθρωσης και η αποσύνδεση της
έγκριση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης από τη συμφωνία των μετόχων/εταίρων που σε περίπτωση πτώχευσης
εκτιμάται ότι δεν θα συμμετείχαν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.
Ακόμη, ένα από τα προβλήματα της συμφωνίας εξυγίανσης κατά την εφαρμογή της είναι ότι το Δημόσιο και γενικά
οι δημόσιοι φορείς δεν παρείχαν σχεδόν ποτέ τη συναίνεσή τους σε συμφωνίες εξυγίανσης, ακόμη και όταν
προέκυπτε ότι το σενάριο της εξυγίανσης είναι καλύτερο από αυτό της πτώχευσης για το Δημόσιο ή τους
δημόσιους φορείς. Προς το σκοπό της διευκόλυνσης της σύναψης των συμφωνιών εξυγίανσης, ορίζεται αφενός
ότι το Δημόσιο ή οι δημόσιοι φορείς συναινούν σε συμφωνίες εξυγίανσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι φορείς αυτοί αναμένεται να βρεθούν σε καλύτερη θέση σε σχέση
με το σενάριο της πτώχευσης, αφετέρου δε ότι οι φορείς αυτοί δεν χρειάζεται να εξετάσουν αν συντρέχουν αυτές
οι συνθήκες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6. Βάσει αυτής, εφόσον οι οφειλές του
Δημοσίου ή των δημοσίων φορέων δεν ξεπερνούν ορισμένο ύψος και δεν υπερβαίνουν κατ’ ύψος τις απαιτήσεις
των λοιπών πιστωτών (ιδιωτών), οι φορείς αυτοί συναινούν, στο βαθμό που η έκθεση του εμπειρογνώμονα
επιβεβαιώνει ότι οι φορείς αυτοί δε θα βρεθούν σε χειρότερη θέση σε σχέση με το σενάριο της πτώχευσης του
οφειλέτη (δεν χρειάζεται, δηλαδή, να προβούν οι ίδιοι οι φορείς σε αυτή την αξιολόγηση). Έτσι, διευκολύνεται η
σύναψη συμφωνιών εξυγίανσης, ενόψει και των νέων ποσοστών απαιτήσεων που απαιτούνται για τη σύναψή
τους κατά τα άρθρα 123 παρ. 1 και 129 παρ. 2.
Άρθρο 124:
1.

Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο αποκλειστική αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης σε συμφωνία
εξυγίανσης για λογαριασμό του έχει ο διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης του, ενδεικτικά, επί ανωνύμων
εταιρειών, το διοικητικό συμβούλιο.

2.

Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και ο εμπειρογνώμων κρίνει στην έκθεση του της παραγράφου 5
του άρθρου 126 ότι η υπολειμματική αξίωση κατά της εταιρίας των εταίρων ή μετόχων, κατά περίπτωση,
δεν θίγεται από την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης, ιδίως ως προς την μεταβίβαση εταιρικής
περιουσίας ή κλάδου εκμετάλλευσης, η εφαρμογή της συμφωνίας δεν προϋποθέτει την με οποιοδήποτε
τρόπο συναίνεση των μετόχων ή εταίρων κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετης καταστατικής διάταξης του
οφειλέτη, εκτός εάν παρόμοια συναίνεση απαιτείται κατά ρητή διάταξη της κείμενης εταιρικής νομοθεσίας.

3.

Εφόσον απαιτείται κατ’ εξαίρεση παρόμοια σύμπραξη ή συναίνεση, εφόσον κατά τα λοιπά ικανοποιούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφασή του που επικυρώνει τη
συμφωνία εξυγίανσης δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο με την εξουσία να συγκαλέσει γενική
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συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου εκείνων των μετόχων ή εταίρων του
οφειλέτη που δεν συμπράττουν. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στην εταιρία υποκαθιστά
την κατά το νόμο διαδικασία νομιμοποίησης του ειδικού εντολοδόχου για τη συμμετοχή του στη
συνέλευση. Στο πλαίσιο της συνέλευσης που συγκαλείται για τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1,
πρώτα δίδεται ο λόγος στους μετόχους ή εταίρους οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να
υπερψηφίσουν ή καταψηφίσουν την προβλεπόμενη στη συμφωνία εξυγίανσης απόφαση ή να απέχουν
από την σχετική ψηφοφορία. Εφόσον από την καταμέτρηση των ψήφων δεν συγκεντρώνεται η
απαραίτητη απαρτία ή πλειοψηφία για την έγκριση της ως άνω απόφασης, τότε ο ειδικός εντολοδόχος
ασκεί το δικαίωμα ψήφου (ακόμα και αναφορικά με μετόχους που δεν παρίστανται) στην έκταση που αυτό
απαιτείται για την έγκρισή της. Οι μη συμπράττοντες μέτοχοι ή εταίροι διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης
έναντι της εταιρίας και των πιστωτών, σε περίπτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής δίκης αποδειχθεί ότι
μετά την εκκαθάριση θα απέμενε σχετικό προϊόν.
4.

Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισμένων όρων της συμφωνίας απαιτείται η σύμπραξη τρίτων
προσώπων που δεν συμβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται με σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 ή βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συμφωνία είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη συμφωνία για
τη θέση της σε ισχύ.

5.

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς
κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη
συμφωνία με τους ίδιους όρους και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που θα συναινούσε υπό τις αυτές
συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης
παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως καθώς και από ένδικα
μέσα ή βοηθήματα. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, το Δημόσιο δεν συναινεί σε
περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης θα περιερχόταν σε χειρότερη θέση ως
προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εξυγίανσης, από την θέση
στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση πτώχευσης ή σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι κατά το νόμο
λόγοι μη επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

6.

Τα πρόσωπα και φορείς της παραγράφου 5 θεωρείται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και
αν δεν την υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις,
χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή της ανάκτησης από
πλευράς του αντιστοίχου φορέα ή των λοιπών προϋποθέσεων της παραγράφου 5:
α.

7.

η βεβαιωμένη βασική οφειλή το οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα κατά το χρόνο
υπογραφής της σύμβασης εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000) Ευρώ,·
β.
σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της παραγράφου 5 του άρθρου 126, το πρόσωπο ή
φορέας της παραγράφου 4 δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης σε
χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης
εξυγίανσης, από την θέση στην οποία θα περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης, και
γ.
σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της παραγράφου 5 του άρθρου 126, οι βεβαιωμένες
απαιτήσεις του συνόλου των προσώπων και φορέων της παραγράφου 4 κατά το χρόνο
υπογραφής της σύμβασης εξυγίανσης είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων
των ιδιωτών πιστωτών.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 235, 236, 237 και 237β του Ποινικού Κώδικα για τη
δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε
αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης ή τη θετική ψήφο σε
ηλεκτρονική ψηφοφορία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Σχόλια:
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3. Στην παράγραφο 6 γ προφανώς εκ παραδρομής αναφέρει «οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του συνόλου των
προσώπων και φορέων της παρ. 4» Να διορθωθεί στο ορθό «της παρ.5» για να μη δημιουργηθούν ερμηνευτικά
προβλήματα
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το αναμορφωνένο σχέδιο έχει διορθώσεις στις παραπομπές

Άρθρο 126 - Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
Αιτιολογική:
Μεταφέρονται βασικά οι προβλέψεις του άρθρου 104 του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα. Το περιεχόμενο της
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης προσαρμόζεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και
την αφερεγγυότητα. Επίσης, μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 106στ του υφιστάμενου Πτωχευτικού
Κώδικα, ειδικά ως προς τους εμπειρογνώμονες, ενώ πλέον οι εμπειρογνώμονες θα προέρχονται από το Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 168. Τέλος, ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, όπως και η λήψη προληπτικών μέτρων, δεν συνιστούν λόγους λύσης/καταγγελίας εκκρεμών
συμβάσεων ακόμα και στην περίπτωση που υφίστανται συμβατικά δικαιώματα καταγγελίας αποκλειστικά και μόνο
λόγω της υπαγωγής του οφειλέτη στην διαδικασία εξυγίανσης. Έτσι, διαφυλάσσεται η δυνατότητα εξυγίανσης της
επιχείρησης, σε αρμονία και με την παρ. 5 του άρθρου 7 της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την
αφερεγγυότητα.
Άρθρο 126
1.

Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, η αίτηση
επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή συμβαλλόμενο πιστωτή.
Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, η
αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται από οιονδήποτε από τους συμβαλλομένους πιστωτές.

2.

Η αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α.
β.

γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

την ταυτότητα του οφειλέτη·
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην
αίτηση και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ενεργητικού,
καθώς και περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και της θέσης των εργαζομένων,
και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης των δυσχερειών του οφειλέτη·
τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, με βάση το αν τα χρέη
έχουν γενικά ή ειδικά προνόμια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα συμμετοχικά δικαιώματα των εν
λόγω μερών που καλύπτονται από τη συμφωνία εξυγίανσης·
κατά περίπτωση, τις κατηγορίες στις οποίες ομαδοποιούνται κατά το άρθρο 123 οι πιστωτές για
τους σκοπούς της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, και τις αντίστοιχες αξίες των απαιτήσεων
και των συμμετοχικών δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας·
κατά περίπτωση, τα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα οποία δεν
θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, με περιγραφή των λόγων για τους οποίους προτείνεται να
μη θιγούν τα εν λόγω μέρη·
την ταυτότητα του ειδικού εντολοδόχου που τυχόν προτείνεται να διοριστεί·
τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:
i.της προτεινόμενης ρύθμισης του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη·
ii.διάρκειας των προτεινομένων μέτρων εξυγίανσης, ανάλογα με την περίπτωση·
iii.των τρόπων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο μέτρο
που απαιτείται σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
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iv.ενδεχομένως, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά την απασχόληση, όπως απολύσεις, μερική
απασχόληση ή παρόμοιες·
v.κάθε νέας χρηματοδότησης η οποία αναμένεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης και του
σκεπτικού της αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για την εφαρμογή του σχεδίου
εξυγίανσης·
vi.σκεπτικού στο οποίο εξηγείται γιατί η συμφωνία εξυγίανσης διαθέτει εύλογη προοπτική
εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων
για την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης.
3.

Αν ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι γνωστά εν όλω ή εν μέρει σε εκείνον που
υποβάλλει την αίτηση, ιδίως αν την αίτηση υποβάλλει πιστωτής, η αίτηση περιλαμβάνει τους λόγους για
τους οποίους δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις σχετικές εκτιμήσεις εκείνου που υποβάλλει την
αίτηση έστω και κατά προσέγγιση ή κατά πιθανολόγηση.

4.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καταρτίζεται ολοκληρωμένος κατάλογος ελέγχου για τις αιτήσεις
επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην
ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Ο κατάλογος ελέγχου περιλαμβάνει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με το πώς θα πρέπει να καταρτισθεί η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

5.

Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση
επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από τα ακόλουθα έγγραφα:
i.

Την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης.

ii.

Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία
χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι
ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες
από γενική συνέλευση.

iii.

Την κατάσταση πιστωτών της παραγράφου 3 του άρθρου 123.

iv.

Έκθεση εμπειρογνώμονα, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο.

v.

Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφάλισης η
οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης..

6.

Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα στοιχεία,
βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του
λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του οφειλέτη. Τα έγγραφα
του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να προσκομισθούν και με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της
αίτησης επικύρωσης.

7.

Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη,
συνυποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου αίτηση για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης,
καθώς και έκθεση εμπειρογνώμονα που συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Τα
υπόλοιπα έγγραφα της παραγράφου 2 συνυποβάλλονται με την αίτηση, εφόσον έχουν παρασχεθεί από
τον οφειλέτη στους πιστωτές ή τον ορισθέντα εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση ελλείψεων, το πτωχευτικό
δικαστήριο δύναται να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατάξει να χορηγηθούν από τον
οφειλέτη στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αίτησης
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της μη οριστικής του απόφασης. Με τη συμπλήρωση
της προθεσμίας αυτής ο αιτών ή οι αιτούντες πιστωτές επαναφέρουν με κλήση τη συζήτηση της αίτησης
επικύρωσης, η οποία προσδιορίζεται εντός διμήνου από την υποβολή της. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο
δεχθεί την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με
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την απόφαση με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίψει την αίτηση
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης.
8.

Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα της παραγράφου 5 πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του ως προς τη
συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ειδικότερα των παραγράφων 1 ή
2 του άρθρου 129 και των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου. Στην έκθεση του
προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται επίσης βεβαίωση του εμπειρογνώμονα για την ακρίβεια και
εγκυρότητα της κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία των
ενέγγυων πιστωτών και επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

9.

Ο εμπειρογνώμονας επιλέγεται από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές του από κοινού στην
περίπτωση της αίτησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και από τους συμβαλλόμενους πιστωτές
στην περίπτωση της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, μεταξύ των προσώπων που είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 168.

10.

Δεν διορίζεται ως εμπειρογνώμων πρόσωπο που έχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 144.
Δεν επιτρέπεται ο ορισμός δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες ως
εμπειρογνωμόνων.

11.

Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και
αμεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο εμπειρογνώμονας ευθύνεται για δόλο και βαριά
αμέλεια.

12.

Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν κεφάλαιο συμφωνείται με τους αιτούντες την επικύρωση
της συμφωνίας εξυγίανσης.

13.

Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποχρέωση να μην γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.

14.

Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004, η υποβολή της αίτησης του παρόντος άρθρου, η αποδοχή της, καθώς
και η υποβολή αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων και η αποδοχή τους κατά το άρθρο 128 δεν
συνιστούν λόγους λύσης, καταγγελίας ή τροποποίησης εκκρεμών συμβάσεων κατά τρόπο επιζήμιο για
τον οφειλέτη, δυνάμει σχετικών συμβατικών ρητρών.

Σχόλια

1. Στην παράγραφο 9 προφανώς εκ παραδρομής αναφέρει «μεταξύ των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 168» αντί του ορθού «του άρθρου 167»

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει διορθωθεί

Άρθρο 128 : Αυτοδίκαιη αναστολή – προληπτικά μέτρα
Αιτιολογική:
Μεταφέρονται οι προβλέψεις των άρθρων 106 και 106α του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένους
εμπλουτισμούς και προσαρμογές στην Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (ιδίως, το άρθρο 6
αυτής). Ειδικότερα, διατηρείται η αυτόματη αναστολή διώξεων με την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης, διάρκειας τεσσάρων μηνών, όπως και η πρόβλεψη ότι, μετά την πάροδο του διαστήματος
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αυτού, μπορούν να διατάσσονται προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με την παρ. 4. Η παρ. 4 παραπέμπει στο άρθρο
12 περί προληπτικών μέτρων, προβλέπει, όμως, επιπρόσθετα, ως δυνατό προληπτικό μέτρο το διορισμό ειδικού
εντολοδόχου με αρμοδιότητα να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης της επιχείρησης του
οφειλέτη. Αυτή η δυνατότητα θα έχει ιδιαίτερη αξία όταν εκτιμάται ότι ο οφειλέτης δεν θα διοικήσει την επιχείρηση
κατά σύννομο τρόπο μέχρι την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (π.χ. όταν
πιθανολογείται ότι θα προβεί σε καταδολιευτικές ενέργειες εις βάρος των πιστωτών). Εφόσον τα μέτρα
χορηγούνται χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, θα πρέπει να συντρέχει περίπτωση παράβασης του άρθρου 54,
καταδολιευτικών μεταβιβάσεων από τον οφειλέτη ή καταχρηστικής άρνησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για
συμφωνία εξυγίανσης του οφειλέτη. Ως προς τη δυνατότητα μεταρρύθμισης ή παράτασης της διάρκειας των
προληπτικών μέτρων, αυτές διατηρούνται, με την προσθήκη, όμως, ότι η ανώτατη διάρκεια ισχύος των
προληπτικών μέτρων είναι 12 μήνες.
Τέλος, διατηρείται η δυνατότητα χορήγησης προληπτικών μέτρων, άπαξ, κατά το χρονικό διάστημα των
διαπραγματεύσεων πριν την σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106α παρ. 6 του υφιστάμενου
Πτωχευτικού Κώδικα). Διευκρινίζεται ότι η ανώτατη διάρκειά τους είναι τέσσερις μήνες, οι οποίοι άρχονται από την
από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χορήγησή τους (π.χ. με προσωρινή διαταγή). Ωστόσο, η παρ. 11 εισάγει τη
δυνατότητα κατ’ εξαίρεση παρατάσεώς τους, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη, οι οποίες
αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα στις παραγράφους παρ. 7 και 8 του άρθρου 6 της Οδηγίας για την εξυγίανση και
την αφερεγγυότητα.
Περιλαμβάνεται επίσης η εξαίρεση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των εργαζομένων από κάθε αναστολή
επιμέρους ατομικών διώξεων, ανεξάρτητα από το αν οι απαιτήσεις αυτές έχουν γεννηθεί πριν ή μετά τη χορήγηση
της αναστολής.
Άρθρο 128
1.

Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το
πτωχευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α.

αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί μέχρι την
έκδοση της απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης,

β.

αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη,
συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης
υποθήκης, συναινετικής ή κατ` αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή
εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη,

γ.

απαγορεύεται η διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης το οφειλέτη, εκτός και
αν αντικαθίσταται με άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός και αν η διάθεση αφορά χρήση τους ως
εξασφάλιση στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία αναφέρεται στη συμφωνία
εξυγίανσης,

δ.

αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες
τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και
συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών
πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών των ενδίκων μέσων., και

ε.

απαγορεύεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν την κατάθεση καθώς και η
παρακράτηση τρεχουσών οφειλών προς τον οφειλέτη λόγω απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν
την κατάθεση, συμπεριλαμβανομένων και παρακρατήσεων από δημόσια αρχή για την έκδοση
αποδεικτικών ή βεβαιώσεων.

2.

Η αναστολή της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Η ως
άνω αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μία (1) φορά ανά οφειλέτη. Στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 163 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης
αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

3.

Μετά την πάροδο της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 7, δύναται να
διαταχθεί η αναστολή λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης
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κατά του οφειλέτη, καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτικού μέτρου, κατά τα προβλεπόμενα στην
επόμενη παράγραφο. Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
4.

Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν
αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διορίζει ειδικό
εντολοδόχο με αρμοδιότητα να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης του οφειλέτη.
Ορισμένες ή και όλες της αρμοδιότητες της διοίκησης μπορεί να αναθέσει το δικαστήριο στον ειδικό
εντολοδόχο χωρίς την συναίνεση του οφειλέτη και στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 54, σε
περίπτωση καταδολιευτικών μεταβιβάσεων από τον οφειλέτη ή σε περίπτωση καταχρηστικής άρνησης
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για συμφωνία εξυγίανσης του οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση μπορεί το
αρμόδιο όργανο να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 προληπτικά
μέτρα. Ο ειδικός εντολοδόχος διορίζεται μεταξύ των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

5.

Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά μέτρα
μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη.

6.

Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση
του έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατά
τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα, και να διατάζει την παράταση της διάρκειας κάθε
προληπτικού μέτρου των προηγουμένων παραγράφων εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια
της αναστολής, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεών της, δεν υπερβαίνει του 12
μήνες.

7.

Η αυτοδίκαιη αναστολή της παραγράφου 1 και τα προληπτικά μέτρα της παραγράφου 3 δεν μπορούν να
θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α` 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας
διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής
ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον
πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Επίσης, δεν θίγεται το
δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης
είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων ή να επιτρέψει
την καταβολή ποσών άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη
λειτουργία της επιχείρησης. Το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την καταγγελία συμβάσεων τις οποίες
κρίνει ουσιώδεις για την λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας
εξυγίανσης.

8.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει
συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που προβλέπονται
στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ.

9.

Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι
αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής
άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά
μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για
ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

10.

Τα προληπτικά μέτρα του παρόντος άρθρου, δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10, εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που
εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του
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οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι
προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων
682 επ. Κ.Πολ.Δ.. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν
προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε
περίπτωση κατ` ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
χορήγησή τους, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος τους.
11.

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 10, παράταση της διάρκειας αναστολής ατομικών
διώξεων ή νέα αναστολή ατομικών διώξεων μπορεί να χορηγηθεί σε περίπτωση που είναι δεόντως
αιτιολογημένη, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
β.
γ.

έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης,
η συνέχιση της αναστολής δεν θίγει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα οποιουδήποτε θιγόμενου μέρους,
και δεν έχει συζητηθεί αίτηση πτώχευση σε βάρος του οφειλέτη, και
η συνολική διάρκεια της αναστολής με χρονικό σημείο εκκίνησης την ημερομηνία της αίτησης της
παραγράφου 10, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεών της, δεν υπερβαίνει
τους 12 μήνες.

Σχόλια

2. Από τη στιγμή που ήδη έχει επιληφθεί το Δικαστήριο της επικύρωσης για ποιο λόγο να τίθεται από το νόμο
προθεσμία αναστολής των ατομικών διώξεων διάρκειας 4 μηνών; Είναι ιδιαίτερα σύνηθες στην πράξη να μη
δημοσιεύεται απόφαση στο τετράμηνο και να απαιτείται η κατάθεση νέων αιτήσεων αυτοτελούς χορήγησης
προσωρινής διαταγής για παράταση της προστασίας. Αυτό όμως συνεπάγεται συσσώρευση δικογράφων στα
δικαστήρια και περαιτέρω απασχόληση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων δίχως ουσιαστικό λόγο. Τη στιγμή
που ζητάμε αποσυμφόρηση των δικαστηρίων να επιτείνουμε τη δικαστηριακή γραφειοκρατία δεν φαίνεται να
εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτερο στόχο.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Παρέχεται δυνατότητα παράτασης

3. Η ρύθμιση της παρ. 10, που προβλέπει ότι η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες, αρχής γενόμενης
και από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, αφενός μεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις που ήδη έχουν
εκδοθεί, (43/2020 Μον.Πρωτ.Άμφισσας, 839/2019 Μον.Πρωτ. Πατρών κ.λ.π ) αφετέρου είναι εξαιρετικά μικρή
για

να

ολοκληρωθεί

το

σχέδιο,

συναινέσουν

οι

τράπεζες,

υπογραφούν

οι

συμφωνίες

κ.λ.π

Ορθότερο θα ήταν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 έως 8 μηνών, με αυτοδίκαιη παράταση της αναστολής
σε περίπτωση καταθέσεως της συμφωνίας επικύρωσης στο Πτωχευτικό Δικαστήριο έως την έκδοση
αποφάσεως.
Ούτως ή άλλως, χωρίς την συναίνεση των Τραπεζών δεν θα υπάρξει σχέδιο εξυγίανσης για σχεδόν καμία
επιχείρηση, ως εκ τούτου αδυνατώ να καταλάβω την επιμονή του νομοθέτη για τήρηση των άνω ασφυκτικών
προθεσμιών.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Βλέπετε παραπάνω απάντηση

Άρθρο 130: Αποτελέσματα της επικύρωσης- ακύρωση της συμφωνίας μετά την επικύρωση
Αιτιολογική:
Μεταφέρονται οι προβλέψεις των άρθρων 106γ και 106ε του υφιστάμενου Πτωχευτικού Κώδικα, με ορισμένες
μερικότερες τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται, ότι η συμφωνία μπορεί να ρυθμίζει απαιτήσεις εφόσον γεννήθηκαν
μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Διατηρείται ο κανόνας, ότι ο πιστωτής μπορεί να μην συναινέσει
στον περιορισμό της υπέρ του εγγύησης ή συνοφειλής στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη. Ο ίδιος
κανόνας ισχύει και όταν εγγυητής είναι το Δημόσιο. Στις συνέπειες της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης,
διασαφηνίζεται ότι τυχόν κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν ως αιτία ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία
εξυγίανσης οφειλές αίρονται, εφόσον το προβλέπει η συμφωνία. Το δικαίωμα έναντι όλων ακύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης διατηρείται, διαγράφεται όμως ως λόγος η ουσιώδης μη εκπλήρωση των όρων της
συμφωνίας εξυγίανσης (αφού η μη τήρηση της συμφωνίας μπορεί να τίθεται ως λόγος καταγγελίας της συμφωνίας
κατά την παρ. 2 του άρθρου 125). Τέλος, διευκρινίζεται ότι η τυχόν ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει τα
δικαιώματα καλόπιστου τρίτου που απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακά στοιχεία από τον οφειλέτη.
Άρθρο 130
1.

Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των
οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης.

2.

Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμίσει απαιτήσεις που γεννώνται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της επικυρωτικής απόφασης.

3.

Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς
και τα υφιστάμενα δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με
την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο πιστωτής. Η διάταξη αυτή ισχύει και σε σχέση
με τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο εφόσον περιορίζεται με τη συμφωνία το ποσό του
εγγυημένου από τον άνω φορέα κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συναινεί ο πιστωτής, οι άνω εγγυήσεις
δεν θίγονται στο σύνολό τους ως προς το εκάστοτε ανεξόφλητο εγγυημένο κεφάλαιο. Η παραγραφή των
δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η τυχόν οριζόμενη στις
οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης και για όσο χρονικό διάστημα η συμφωνία είναι σε ισχύ,
και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης, τα δε
εκκρεμή αιτήματα κατάπτωσης θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντα. Η μη συναίνεση πιστωτή
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στον οφειλέτη, στους εγγυητές και τους συμβαλλόμενους
πιστωτές εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής
απόφασης.

4.

Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφειλέτη εις ολόκληρον, ο οφειλέτης ευθύνεται
έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγωγής, με τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά τη
συμφωνία έναντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.

5.

Με την επικύρωση της συμφωνίας:
α.
β.

Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον
οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (άρθρο79
ν.5960/1933), της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 του ν. 1882/1990), καθώς και
της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (άρθρο 1 Α.Ν. 86/1967),
εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου
126.Η αναστολή δεν υπόκειται στο χρονικό περιορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του

456

492
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της
εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.
γ Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι αρμόδιες
αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης και
δ. εφόσον προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης, αίρονται τυχόν υφιστάμενες κατασχέσεις
(συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων) που έχουν ως αιτία ρυθμιζόμενες με
τη συμφωνία οφειλές.
6.

Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν
από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο
5.

7.

Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες
με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.

8.

Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει
έννομο συμφέρον, εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι η συμφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου
του οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης
του παθητικού του.

9.

Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους
όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στην πριν από την επικύρωση της συμφωνίας
νομική θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των απαιτήσεών τους κατά
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών, εφόσον είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά στη συμφωνία
εξυγίανσης, μετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά τη συμφωνία. Η απόφαση που
ακυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση ακύρωσής της δημοσιεύεται αμελλητί σε
περίληψη με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να
προβλέπεται η αυτεπάγγελτη δημοσίευση από το δικαστήριο.

10.

Η ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτου που απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακά
στοιχεία από τον οφειλέτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς να γνωρίζει τον δόλο ή
τη συμπαιγνία του τελευταίου.

11.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε πιστωτής, συμβαλλόμενος ή μη, κατά το κοινό δίκαιο
για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή
διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρωσης,
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της
αποδέσμευσής τους από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και της επαναφοράς των απαιτήσεων
στο αρχικό τους ύψος αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάμεσες καταβολές.

1. Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 διευκρινίζεται ο χρόνος εναντίωσης του πιστωτή στην
απομείωση απαιτήσεων κατά εγγυητή και εις ολόκληρον συνοφειλετών κατά τρόπο ανάλογο της απομείωσης
που επιτυγχάνει ο πρωτοφειλέτης. Ωστόσο, τίθεται προθεσμία εναντίωσης 60 ημέρες μετά την έκδοση της
επικυρωτικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που περιουσία του εγγυητή
περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για ικανό χρονικό διάστημα (60 ημέρες) η σχετική ρύθμιση θα είναι
υπό την αίρεση συναίνεσης τρίτων πιστωτών. Για ποιο λόγο να μην τεκμαίρεται η συναίνεσή τους εφόσον δεν
άσκησαν κύρια παρέμβαση στη δίκη της επικύρωσης;
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Μπορεί να μην είχαν κληθεί

2.
Η άρση διασφαλιστικών μέτρων και δεσμεύσεων δυνάμει διατάξεων ανακριτή που προβλέπεται στο αρ. 26
αναφορικά με την πτώχευση θα μπορούσε να προστεθεί και ως συνέπεια της επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, πρόβλεψη η οποία θα διευκολύνει τις επιμέρους μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στις
περιπτώσεις συμφωνιών εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση η υλοποίηση των
συναλλαγών θα καταστεί προβληματική αν όχι ανέφικτη.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Είναι εύλογο αλλά απαιτεί παρέμβαση σε άλλα νομοθετήματα
Άρθρο 133 Ορισμοί
Αιτιολογική (-)
Άρθρο
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
κ.
λ.

Ως «πιστοποίηση διαχείρισης αφερεγγυότητας» ή «άδεια» ορίζεται η πράξη της αρμόδιας αρχής, η κατοχή
της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων που προβλέπονται στο
άρθρο 134.
Ως «αρμόδια αρχή» ορίζεται η «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας».
Ως «αρμόδιο όργανο» ορίζεται το όργανο που διορίζει, αντικαθιστά και παύει το διαχειριστή σε
συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την
άσκηση των καθηκόντων του.
Ως «βαθμίδα» ορίζεται κάθε μία από τις δύο βαθμίδες, Α και Β, του μητρώου διαχειριστών
αφερεγγυότητας.
Ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται κάθε διαδικασία η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του
παρόντος κώδικα.
Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο
μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας.
Ως «δικηγορική εταιρεία» ορίζεται επαγγελματική εταιρία με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208).
Ως «δικηγόρος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208).
Ως «ελεγκτική εταιρία» νοείται η ούτως οριζόμενη στο άρθρο 2 του ν.4449/2017.
Ως «έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που ασκείται στις περιπτώσεις των άρθρων 31 έως 36 του ν. 4308/2014
(Α 251).
Ως «εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις» νοούνται οι εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α` 176), εφόσον τελούν υπό την
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.
Ως «κράτος μέλος» ορίζεται κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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μ.

ν.
ξ.
ο.

π.
ρ.
σ.

Ως «λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει επαγγελματική
ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2515/1997 «Άδεια λογιστή
φοροτεχνικού - φορολογικές κ.λπ. διατάξεις» (Α 154) και του π.δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του
Λογιστή - Φοροτεχνικού και της επαγγελματικής ταυτότητάς του» (Α 228).
Ως «μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας» ή «μητρώο» ορίζεται το Δημόσιο μητρώο που τηρείται από
την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 142.
Ως «μητρώο πιστοποιημένων προσώπων» ορίζεται το Δημόσιο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια
αρχή και στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση διαχείρισης αφερεγγυότητας
σύμφωνα με το άρθρο 140.
Ως «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει την επαγγελματική άδεια
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού
έργου και λοιπές διατάξεις» (Α 7).
Ως «πιστοποιημένο πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ την
πιστοποίηση του άρθρου 137.
Ως «συμβολαιογράφος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την συμβολαιογραφική ιδιότητα
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2830/2000, «Κώδικα Συμβολαιογράφων».
Ως «συμβουλευτική εταιρεία» ορίζεται κάθε εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών και απασχολεί λογιστές φοροτεχνικούς με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως.

Σχόλια
1. Το ΒΕΑ προτείνει ως αφερεγγυότητα να ορίζεται η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ή/και τις υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον (test
χρηματοροών). Οι υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον εξαρτώνται από διάφορες καταστάσεις και
ειδικά

από

την

φύση

της

επιχείρησης

(π.χ

εποχικές).

Αφερέγγυα θεωρείται μια επιχείρηση όταν η αξία της περιουσίας της είναι μικρότερη από την αξία των
υποχρεώσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις προοπτικές της (test ισοζυγίου).
Αν η απόφαση περί αφερεγγυότητας πρέπει να υπολογίσει περισσότερα στοιχεία από το άμεσο «λογικό»
μέλλον, τότε το test χρηματοροών, δεν έχει ιδιαίτερη αξία και τότε το test ισοζυγίου γίνεται το αξιόπιστο τεστ για
την απόφαση περί πτώχευσης. Για το test ισοζυγίου πρέπει να συγκριθεί η παρούσα περιουσία με τις παρούσες
και μελλοντικές υποχρεώσεις, αφήνοντας περιθώριο για ετεροχρονισμένες και απρόβλεπτες πληρωμές. Το
συμπέρασμα, πρέπει να είναι κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση λογικά να περιμένει ότι θα εξυπηρετήσει τις
υποχρεώσεις της.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν αφορά τη συγκεκριμένη διάταξη – το θέμα της αφερεγγυότας καλύπτει με το τεστ ρευστότητας του σχέδιου,
τα τεστ ισοζυγίου βαθμιαία εγκαταλείπονται
Άρθρο 136 – Διαχειριστές αφερεγγυότητας – Προϋποθέσεις διορισμού
Αιτιολογική: (-)
Άρθρο 136
1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να διορισθεί
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α. φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα πιστοποίηση, ατομικά ή ως κοινοπραξία
πιστοποιημένων προσώπων, ή
β. δικηγορική εταιρία ή ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί
τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.
2. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγγράφονται στη βαθμίδα Β` του μητρώου
διαχειριστών αφερεγγυότητας του άρθρου 142. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α του μητρώου, εφόσον
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, απαιτείται η άσκηση του επαγγέλματος του
δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου,
καθώς και η απασχόληση με οιαδήποτε σχέση, είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας ή, εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η απασχόληση ενός τουλάχιστον προσώπου που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
ένταξης στην βαθμίδα Α για τα φυσικά πρόσωπα.
3. Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.
4. Η περ. α` του άρθρου 8 του ν. 4194/2013 ισχύει και για τον δικηγόρο που κατέχει πιστοποίηση του άρθρου
137 και απασχολείται σε ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, του οποίου το έργο δεν είναι
ασυμβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού. Για
τις ανάγκες του άρθρου 49 του ν. 4194/2013 η απασχόληση ως διαχειριστή αφερεγγυότητα νοείται ως δικηγορική
υπηρεσία. Για την παροχή υπηρεσιών διαχειριστή αφερεγγυότητας, δικηγορική εταιρία δύναται να απασχολεί και
πιστοποιημένα πρόσωπα μη δικηγόρους.

Σχόλια
1. Η εισηγητική έκθεση για να δικαιολογήσει τη διάταξη 136 το σχεδίου νόμου, με την οποία εγγράφονται στο
μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας και νομικά πρόσωπα αναφέρει.
“Άλλωστε, πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Φερεγγυότητας προέρχονται από αυτά τα νομικά
πρόσωπα, και επιλέγονται και λόγω της απασχόλησής τους σε αυτά, οπότε δεν κρίθηκε αναγκαία η διατήρηση
του περιορισμού ότι ο διοριζόμενος διαχειριστής αφερεγγυότητας πρέπει να είναι υποχρεωτικά φυσικό
πρόσωπο.”
Προφανώς η αιτιολογία είναι ανεπαρκέστατη για άλλη μία φορά όπως συνέβη και στην κρίσιμη διατάξη του
άρθρου 96 του παρόντος σχεδίου.
Η πολιτεία εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο δημιούργησε ένα νέο επάγγελμα αυτό του διαχειριστή
αφερεγγυότητας. Αυτοί ήσαν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι και λογιστές . Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι επαγγελματίες αφερεγγυοτητας ήσαν και παραμένουν φυσικά πρόσωπα ακριβώς για να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρικών σχημάτων μεταξύ των επαγγελματιών
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αφερεγγυότητας, με εταίρους αμιγώς επαγγελματίες αφερεγγυοτητας. Το παρόν σχέδιο νόμου διαφοροποιείται
και επιτρέπει την εγγραφή στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας και νομικών προσώπων, τα οποία είναι
ελεγκτικές συμβουλευτικές και δικηγορικές εταιρείες. για ποιο λόγο γίνεται αυτό. η δικαιολογία που αναφέρει η
αιτιολογική έκθεση είναι ανεπαρκέστατη. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι τα εξής.
επιτρέπεται η υπάλληλοποίηση του διαχειριστή αφερεγγυότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ανεξαρτησία
του, και την διαπλοκή του με εταιρίες οι οποίες εκπροσωπούν τελείως διαφορετικούς στόχους από αυτές που
διαχειριστής αφερεγγυότητας. Αυτό προφανώς εξαλείφει και την όποια ανεξαρτησία του. Το δεύτερο είναι ότι η
εργασία του διαχειριστή αφερεγγυότητας, είναι αντιληπτή ως μία νέα αγορά η οποία επιχειρείται να ελεγχθεί
από νομικά πρόσωπα τα οποία πολλαπλώς συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα, τραπεζικά συμφέροντα.
Βεβαίως κανείς δεν πρόσεξε ότι η συμμετοχή νομικών προσώπων στην” αγορά” της αφερεγγυότητας ούτε
αύξηση των θέσεων εργασίας θα φέρει, ούτε νέες επενδύσεις, ούτε κάποια άλλη οποιοδήποτε οποιαδήποτε
προώθηση της οικονομίας. Αντιθέτως θα φέρει μείωση των αμοιβών των υπαλλήλων διαχειριστών
αφερεγγυότητας και μεταφορά των υπερβαλλόντων χρημάτων στα οποία νομικά πρόσωπα, καθώς εξάρτηση
του υπαλλήλου διαχειριστές αφερεγγυότητας από τον εργοδότη νομικό πρόσωπο.
Η μόνη ορθή λύση είναι να επιτραπεί στους διαχειριστές αφερεγγυότητας να συστήνουν μεταξύ τους εταιρείες,
οι οποίες θα δύνανται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ελεγκτικών δικηγορικών και συμβουλευτικών
εταιρειών.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν αποκλειεται η δημιουργία τέτοιων εταιριών ως «συμβουλευτικών» - ο νόμος το επιτρέπει
Άρθρο 140 – Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων
Αιτιολογική: (-)
Άρθρο 140

1.

Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο πιστοποιημένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

2.

Σε κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου
αντιστοίχως πιστοποιημένου προσώπου).

3.

Για κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α.

β.
γ.
δ.
ε.

Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον
αριθμό μητρώου διαχειριστή που είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, την
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή με
την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου,
κάθε διορισμό του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου (μέσω του ιδίου
ή και άλλου διαχειριστή αφερεγγυότητας), κατά περίπτωση, σε διαδικασία του παρόντος κώδικα,
του ν. 4307/2014, του ν 3869/2010 ή της αναγκαστικής διαχείρισης του Κ.Πολ.Δ..
τη συμμετοχή του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή πιστοποιημένου προσώπου που απασχολεί σε
πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης,
ποινές που του έχουν επιβληθεί για πειθαρχικές παραβάσεις, και
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στ.

κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.

Σχόλια
1. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το υπάρχον σήμερα και τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2016. Δεν υπάρχει διάταξη που να καθορίζει την
αυτοδίκαιη μεταφορά των ήδη εγγεγραμμένων Δ/Α και πρέπει νομοτεχνικά να καθοριστεί.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει προστεθεί
Άρθρο 142 - Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
Αιτιολογική:
Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας. Διατηρείται η διάκριση των
διαχειριστών σε δύο βαθμίδες, με προσαρμογές οφειλόμενες στην θέσπιση διαχειριστών-νομικών προσώπων,
αλλά και στον εισαγόμενο ορισμό των διαδικασιών μικρού αντικειμένου.
Άρθρο 142
1. Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου προσβάσιμου στο κοινό, το οποίο
περιλαμβάνει
δύο
βαθμίδες,
Α
και
Β.
2. Στη βαθμίδα Β εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 136. Στη βαθμίδα Α
εγγράφονται: α) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 136, β) οι
εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β, οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας
διάρκειας πέντε (5) ετών και γ) στην περίπτωση νομικού προσώπου εφ’ όσον απασχολεί ένα τουλάχιστον
πιστοποιημένο πρόσωπο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθμίδα Α για τα φυσικά πρόσωπα.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται από
νομικά πρόσωπα με οιασδήποτε μορφής σχέση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απασχόλησή τους από
αυτά, δεν δύνανται να διορισθούν αυτοτελώς σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και για το λόγο αυτό εγγράφονται
αποκλειστικά
στο
μητρώο
του
άρθρου
140.
3. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β διαχειριστές διορίζονται σε διαδικασίες μικρού αντικειμένου, ως αυτές
ορίζονται
στην
παρ.
2
του
άρθρου
4.
4. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α διαχειριστές διορίζονται σε κάθε διαδικασία του παρόντος κώδικα.
5. Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου).
6. Για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας το μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό
μητρώου διαχειριστή που είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση
διαχειριστή
που
είναι
νομικό
πρόσωπο,
β. βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου που είναι εγγεγραμένο ως διαχειριστής αφερεγγυότητας
ή του πιστοποιημένου προσώπου ή των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολεί, και
γ. στην περίπτωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 136 του
παρόντος, τα πιστοποιημένα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά με οιαδήποτε σχέση.
δ. κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στο όργανο που τον διορίζει σε διαδικασία του
παρόντα κώδικα σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από
την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της τέλεσης των
πειθαρχικών παραπτωμάτων του παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας, νομικό πρόσωπο,
προσκομίζεται σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που αφορά το νομικό πρόσωπο και το καλύπτει
και για τους σκοπούς του παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, που
απασχολείται από νομικό πρόσωπο με οιαδήποτε σχέση, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αυτού καλύπτεται
από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο όργανο βεβαίωση ασφάλισης
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επαγγελματικής ευθύνης του νομικού προσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι καλύπτεται και ο διαχειριστής
αφερεγγυότητας
φυσικό
πρόσωπο,
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις
του
παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης
επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, οι κίνδυνοι έναντι των οποίων ασφαλίζονται, η
χρονική διάρκεια των συμβάσεων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής στο αρμόδιο όργανο κάθε διαδικασίας
και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ανάλογα με το εάν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας είναι φυσικά ή
νομικά
πρόσωπα
και
εάν
ανήκουν
στην
Βαθμίδα
Α’
ή
Β’.
9. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ως άνω σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν επιτρέπεται ο
διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, χωρίς όμως να συνιστά λόγο ανάκλησης της
χορηγηθείσης αδείας.

Σχόλια
1.

Είναι εύστοχη και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η ρητή απαίτηση για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για
τον κάθε πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (έμπειρος Δικηγόρος ή Ελεγκτής Λογιστής), για τις
οικονομικές συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις του .
Ίσως δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει, επί του θέματος, κάποια ειδική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
(παράγραφος 8).
Η Ασφάλιση αυτή εμπίπτει στην ευρύτερη κάλυψη που ενδεχόμενα διαθέτει ο επαγγελματίας Δικηγόρος ή
Ελεγκτής Λογιστής ως Φυσικό Πρόσωπο ή ανήκων σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο και είναι σχετικά εύκολο να
προκύψει στα πλαίσια της αγοράς.
Αυτό που θα πρέπει απλά να μνημονευθεί για τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής
κάλυψης της Επαγγελματικής Ευθύνης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας που, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 150,000€ ανά αξίωση αποζημίωσης και 300,000€ αθροιστικά ανά έτος για τη Βαθμίδα Α και
300,000€ ανά αξίωση αποζημίωσης και 600,000€ αθροιστικά ανά έτος, αντίστοιχα για τη Βαθμίδα Β.
Επίσης στην παράγραφο 9 προτείνεται να διαγραφεί η τελευταία φράση “χωρίς όμως να συνιστά λόγο
ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας”, καθόσον αντιστρατεύεται στο πνεύμα του Νομοθέτη που επιβάλλει στον
πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας να διαθέτει σε ισχύ μια τέτοια ασφαλιστική κάλυψη όσο αυτός
λειτουργεί με τη συγκεκριμένη ιδιότητα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προσπαθούμε να καλύψουμε την ανάγκη προσαρμογής του επαγγέλματος στις συνθήκες αγοράς και με τις δύο
διατάξεις

Άρθρο 148 - Πειθαρχικό Δίκαιο - Γενικές Αρχές
Αιτιολογική:
Άρθρο 148
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.
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2. Οι πειθαρχικές ποινές στους διαχειριστές αφερεγγυότητας επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Σε
περίπτωση που διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι νομικό πρόσωπο, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί τόσο
στον διαχειριστή αφερεγγυότητας όσο και σε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί. Η ευθύνη του διαχειριστή
και του απασχολούμενου πιστοποιημένου προσώπου στην περίπτωση αυτή ελέγχονται διακριτά.
3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δύνανται να διατάξουν την
αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, εωσότου περατωθεί η ποινική. Σε περίπτωση αθώωσης στην ποινική
δίκη, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται αν έχει τιμωρηθεί ο διωχθείς. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται
σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα, για την ύπαρξη ή όχι ορισμένων
γεγονότων, δεσμεύουν τα πειθαρχικά όργανα.
4. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται μόνο μια
πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Διαφορετική νομική υπαγωγή
των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά νέα την πειθαρχική δίωξη.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο,
η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.
6. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων συνεκδικαζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων, μετά τον
προσδιορισμό της κύρωσης για καθένα από τα συρρέοντα παραπτώματα, επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η
οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από αυτές που προσδιορίστηκαν, επαυξανόμενη κατά την κρίση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου έως το ανώτατο όριό της, αν συντρέχει περίπτωση. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του
αυτού είδους, ή αν οι ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από μια από αυτές, που
προσαυξάνεται μέχρι το ανώτατο όριό της.
Σχόλια
1.

Διακριτή ευθύνη του υπαλλήλου και του εργοδότη !!. ΝΑ δόυμε πως θα αποδεικνύει ο υπάλληλος ότι υπάκουσε
στις προφορικές εντολές του εργοδότη. Εάν θέλουμε να μπορεί να αντιστέκεται ο Διαχειριστής πρέπει να είναι
επαγγελματικά ανεξάρτητος και όχι υπάλληλος, ο οποίος απολύεται σε ένα λεπτό. Το Σχέδιο νόμου πρέπει να
προφυλάξει την ανεξαρτησία των διαχειριστών.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Η σχέση δεν είναι υποχρεωτικά υπάλληλου και εργοδότη – είναι θέμα μεταξύ τους συμφωνίας

Άρθρο 158 Ευθύνη διαχειριστή αφερεγγυότητας
Αιτιολογική:
Μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 27 του π.δ. 133/2016. Περιορίζεται η έναντι τρίτων (πέραν των πιστωτών
και του οφειλέτη) ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας σε περιπτώσεις δόλιας πράξης. Σημαντική είναι η
διευκρίνιση ότι δεν δημιουργείται ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας ως εκπρόσωπο του οφειλέτη για οφειλές
προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή εργαζομένους, ώστε να μην υπάρχει αντικίνητρο στην
ανάληψη σχετικών καθηκόντων.
Άρθρο 158:
Έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, ευθύνεται για κάθε πταίσμα, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κώδικα. Κατά την άσκηση
των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια του συνετού διαχειριστή αφερεγγυότητας. Στο ίδιο μέτρο
ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται έναντι των ανωτέρω προσώπων και για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο
χωρίς δικαίωμα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ενώ, αν είχε το δικαίωμα
ανάθεσης, ευθύνεται μόνο για πταίσμα ως προς την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδωσε.
1.
Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται
προσωπικώς μόνο για δόλο.
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1.

Αν από τη δράση διαχειριστή αφερεγγυότητας που ασκεί καθήκοντα συνδίκου δημιουργήθηκε ομαδικό
χρέος το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την πτωχευτική περιουσία, αυτός υποχρεούται να
αποζημιώσει τον ομαδικό πιστωτή αν διέγνωσε ότι η περιουσία δεν προβλέπεται να επαρκέσει για την
εκπλήρωση του ομαδικού χρέους τούτου αλλά με δόλο αδιαφόρησε. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει
ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, αν αυτοί ικανοποιηθούν σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, η
ομάδα των πιστωτών δικαιούται να αναζητήσει από το σύνδικο το ποσό απομείωσης της πτωχευτικής
περιουσίας από την αιτία αυτή.

2.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν ευθύνεται ως εκπρόσωπος του οφειλέτη για οφειλές προς το Δημόσιο,
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή εργαζομένους. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας (αν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο) και εκπρόσωπος του διαχειριστή αφερεγγυότητας (αν πρόκειται για διαχειριστή
αφερεγγυότητας) δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη του οφειλέτη,
ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3).

2.

Η ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν αποκλείεται.

3.

Κάθε αξίωση κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο τριών (3) ετών από τότε
που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση
κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο τριετίας από τη λήξη των καθηκόντων
του.

4.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α του Ποινικού
Κώδικα.

5.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας έχει την ειδική δωσιδικία των δικηγόρων σε ποινικές διαδικασίες.

Σχόλια
2. πρόβλεψη ότι ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται ως υπάλληλος σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο
13α). Αυτό συνιστά ανεπίτρεπτη επαύξηση της ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν όταν με το νέο ποινικό κώδικα τα
τραπεζικά στελέχη να μη χαρακτηρίζονται υπάλληλοι κατά τον ΠΚ να χαρακτηρίζεται ο σύνδικος. Γνωρίζω ότι
αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρχε και με το ΠΔ για το διαχειριστή αφερεγγυότητας αλλά η σχετική διάταξη είχε
σιωπηρώς καταργηθεί από το μεταγενέστερο Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το 2019. Τώρα ξαναγυρνάνε σε
μια υπερβολική ευθύνη δίχως να δικαιολογείται ούτε από το εύρος των καθηκόντων ούτε των απολαβών του
διαχειριστή αφερεγγυότητας. Είναι παράλογο να έχει μεγαλύτερη ευθύνη από τον τραπεζίτη!Κατά τον ισχύοντα
νόμο (ήτοι του Νέου Ποινικού Κώδικα, που ισχύει από την 01 Ιουλίου 2019 και ψηφίστηκε στη Βουλή την
06.06.2019 και κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ, Τεύχος Α’ 95/11.06.2019)), η έννοια του υπαλλήλου
ορίζεται πλέον αποκλειστικά και με σαφήνεια στο αρθρ. 13 στοιχ. α’ ΠΚ και περιλαμβάνει μόνον τα πρόσωπα,
που ασκούν υπηρεσία δημόσια, δημοτική ή κοινοτική ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Υπό το προγενέστερο καθεστώς την έννοια του υπαλλήλου είχαν και τα στελέχη νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου που ανήκαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πχ ΟΤΕ ΑΕ) όπως επίσης και των τραπεζών. Ο σύνδικος
ΔΕΝ είναι δημόσιος υπάλληλος. Συνεπώς είναι παράλογο να του αποδίδεται – ιδίως υπό το καθεστώς του νέου
ΠΚ – το status του υπαλλήλου και η συνεπακόλουθη αυξημένη ποινική ευθύνη

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Συμφωνούμε – ‘εχει διαγραφεί
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1. Η ευθυνη πρπει να περιοριστει σε δολο και βαρεια αμελεια αλλιως μονο ελεγκτικες θα αναλαμβανουν
καθηκοντα. Η ευθυνη για καθε πταίσμα ακομα και για ελαφρα αμελεια επαυξανει δυσαναλογα και καθιστα μη
ελκυστικό το επάγγελμα του διαχειριστη αφερεγγυότητας

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αποτελεί υφιστάμενη ρύθμιση του πτωχευτικού ως προς τους πιστωτές

Άρθρο 159 / Έγκαιρη προειδοποίηση και πρόσβαση σε πληροφορίες
Σκοπός-Εργαλεία
Αιτιολογική
Η Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα αναδεικνύει την κρίσιμη συνεισφορά της έγκαιρης
προειδοποίησης και πρόσβασης σε πληροφορίας στη πρόληψη και αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας.
Ειδικότερα ορίζει ότι «[θ]α πρέπει, συνεπώς, να παρέχονται σαφείς, επικαιροποιημένες, ευσύνοπτες και
εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης, καθώς και ένα ή
περισσότερα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να δίνονται κίνητρα στους οφειλέτες που αρχίζουν να
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να αντιδρούν εγκαίρως. Τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, υπό
μορφή μηχανισμών ειδοποίησης όταν ο οφειλέτης δεν έχει κάνει ορισμένες πληρωμές, μπορούν να
ενεργοποιηθούν, για παράδειγμα, από την υπερημερία περί την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Τα ίδια τα κράτη μέλη δύνανται είτε να αναπτύξουν τέτοια εργαλεία είτε να αφήσουν στον ιδιωτικό
τομέα να το πράξει, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν
διαθέσιμες διαδικτυακά τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, παραδείγματος χάριν
σε ειδικό ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προσαρμόζουν τα εργαλεία έγκαιρης
προειδοποίησης ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις έγκαιρης προειδοποίησης
για μεγάλες εταιρείες και ομίλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Η παρούσα οδηγία δεν δημιουργεί
ευθύνη των κρατών μελών για ενδεχόμενες ζημίες που γεννώνται από διαδικασίες αναδιάρθρωσης που
ενεργοποιούνται από τέτοια εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης.»
Τα προτεινόμενα άρθρα 159 έως και 162 θεσπίζουν μηχανισμούς και εργαλεία προειδοποίησης και υποστήριξης,
που ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτει η Οδηγία. Σημειώνεται ότι οι μηχανισμοί δεν δημιουργούν
πρόσθετες διαδικαστικές ή πληροφοριακές επιβαρύνσεις στους πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων και των
χρηματοδοτικών φορέων).

Άρθρο 159
1.

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου είναι η ίδρυση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε
σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που
δύνανται να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης
αντίδρασης.

2.

Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του
οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς (Επιμελητήρια Επαγγελματικούς Συλλόγους).

3.

Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα ανωτέρω
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και
απαλλαγής από το χρέος, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σχόλια
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2. Πρόβλεψη και Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση διαγραφή όλων των οικ. δεδομένων από την Τειρεσίας α.ε».
Στα πλαίσια της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα δάνεια
τους

πρέπει

να

υπάρξει

πρόβλεψη

για

τον

επονομαζόμενο

«λευκό

Τειρεσία».

Στην Πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία.
Τα Νοικοκυριά που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, αν και έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια αυτά με Δικαστικές
Αποφάσεις με βάση τον Ν 3869/2010 , καταγγέλθηκαν από τις Τράπεζες στην Τειρεσίας α.ε.
Τα νοικοκυριά αυτά για πολλά πλέον χρόνια (πέραν των 20, δηλαδή όσο κρατά η ρύθμιση…) δεν έχουν πλέον
την δυνατότητα π.χ να αγοράσουν αναγκαίο οικιακό εξοπλισμό ή να αντικαταστήσουν τον παλιό (ζωτικής
σημασία

θέματα),

με

δόσεις

και

οι

αιτήσεις

τους

απορρίπτονται!!!!!!!!

Πως θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά αυτά αφού δεν έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν τα είδη αυτά πρώτης
ανάγκης σε μετρητά με όλο το ποσό ;;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν αφορά αμέσως το σχέδιο νόμου

1. Το ΒΕΑ θεωρεί ότι με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ΔΕΝ ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας που
προβλέπουν

στο

Άρθρο

3

περί

Έγκαιρης

προειδοποίησης

και

πρόσβασης

σε

πληροφορίες:

«1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οφειλέτες να έχουν πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα σαφή και διαφανή
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που δύνανται να οδηγήσουν
σε αφερεγγυότητα και επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Για τους σκοπούς του
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ΤΠ για τις κοινοποιήσεις και
την

επικοινωνία.

2. Τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να περιλαμβάνουν: α) μηχανισμούς ειδοποίησης όταν ο
οφειλέτης δεν έχει εκτελέσει ορισμένα είδη πληρωμών· β) συμβουλευτικές υπηρεσίες από δημόσιους ή
ιδιωτικούς οργανισμούς· γ) παροχή υπό την εθνική νομοθεσία κινήτρων προς τους τρίτους που διαθέτουν
πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη, όπως λογιστές, φορολογικές διοικήσεις και οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης,

για

να

επισημαίνουν

στον

οφειλέτη

τυχόν

αρνητική

εξέλιξη.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οφειλέτες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε
ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και
τις

διαδικασίες

και

τα

μέτρα

αναδιάρθρωσης

και

απαλλαγής

από

χρέος.

4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
πληροφορίες

αυτές

είναι

ευπρόσιτες

και

εύχρηστες,

ιδίως

για

τις

ΠΜΜΕ.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στους εκπροσώπους των εργαζομένων για την αποτίμηση
της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση

Άρθρο 160 Χρήση νέων τεχνολογιών
Αιτιολογική
Ειδικότερα το άρθρο 160 εισάγει ηλεκτρονικό μηχανισμό προειδοποίησης και κατηγοριοποίησης ενδιαφερομένων
οφειλετών που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Άρθρο
1.

Θεσπίζεται ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων κινδύνου
(χαμηλό-μέτριο-υψηλό) για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εποπτευόμενος από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου θα υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του άρθρου 120 του παρόντος Νόμου, έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2.

Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο άδεια προς την εποπτεύουσα
αρχή για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν
για το σκοπό του προσδιορισμού του επιπέδου κινδύνου στον οποίο αυτός κατατάσσεται και την
αποτύπωση προτροπών ή προτάσεων. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική
Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο της αίτησης, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές
λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης
προειδοποίησης οφειλετών.

Σχόλια
1. Το άρθρο αυτό, αντίκειται στο άρθρο 3 της Οδηγίας που αναφέρεται σε αυτεπάγγελτη έγκαιρη προειδοποίηση
με κριτήρια όπως «α) μηχανισμούς ειδοποίησης όταν ο οφειλέτης δεν έχει εκτελέσει ορισμένα είδη πληρωμών»
ή «παροχή υπό την εθνική νομοθεσία κινήτρων προς τους τρίτους που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον
οφειλέτη, όπως λογιστές, φορολογικές διοικήσεις και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, για να επισημαίνουν
στον οφειλέτη τυχόν αρνητική εξέλιξη.»
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν συμφωνούμε με την εκτιμηση

Άρθρο 161 Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών – Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών
Αιτιολογική
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Συμπληρωματικά, τα άρθρα 161 και 162, προβλέπουν την σύσταση κέντρων και γραφείων εξυπηρέτησης
οφειλετών αλλά και την ενεργοποίηση επαγγελματικών επιμελητηρίων και συλλόγων για την ανταπόκριση σε
σχετικές ανάγκες επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.

Άρθρο 161
1.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 160 κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν αποκτά
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α`167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 160 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό δύναται να απευθυνθεί στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)
της περιφέρειας της μονίμου κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες που
αφορούν: α. Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και
των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη, β.
Συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες, γ. Συνδρομή αναφορικά με
την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής
οφειλών, δ. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την οικονομική διαχείριση των
νοικοκυριών τους.

2.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τον
ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς το Κ.Ε.Υ.Δ. ή Γ.Ε.Υ.Δ. για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή,
επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία
των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η διαδικασία του παρόντος
άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στα
πλαίσια της λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ.

Σχόλια
2. Τα κευδ γραφεία είναι χρήσιμα κ εξυπηρετικά αλλα θα ηθελα να έχουν κι άλλες αρμοδιότητες όπως πχ να
συμπληρώνουν αιτησεις και να βοηθούν πιο ενεργά τους πολίτες που δεν έχουν εξοικειωση με η/υ.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αφορά διοικητικά θέματα

Άρθρο 162. Επαγγελματικά Επιμελητήρια και Σύλλογοι
Αιτιολογική: Άρθρο
1.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 160 κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο
αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α`167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5
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του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό δύναται να απευθυνθεί στο οικείο γι’ αυτόν
Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες
υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση,
εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, με σκοπό
την άρση των δυσκολιών. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο εξειδικευμένες υπηρεσίες δε
υποκαθιστούν κάθε είδους υπηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες,
εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές
συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και
υγιεινή στον χώρο εργασίας κλπ.
2.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τον
ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή,
επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για ανάκτηση και επεξεργασία
των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η διαδικασία του παρόντος
άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στα
πλαίσια της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

Σχόλια

2. Το ΒΕΑ προτείνει τη διαγραφή από το συγκεκριμένο άρθρο του όρου «επαγγελματικό» ώστε να
καταλαμβάνονται

τα

εμποροβιομηχανικά,

τα

βιοτεχνικά

και

τα

επαγγελματικά

επιμελητήρια.

Επίσης δεν γίνεται αντιληπτό πως η κυβέρνηση επιβάλει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών από ένα ΝΠΔΔ όπως
τα επιμελητήρια, χωρίς να προβλέπει αντίστοιχη χρηματοδότηση τους από την κρατικό προϋπολογισμό, όπως
όμως κάνει με τις υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ!

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Το ν/σ επιδιώκει ισορροπημένη αντιμετώπιση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα

Άρθρο 163. Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας
Αιτιολογική:
Μία από τις κρίσιμες καινοτομίες του νέου κώδικα είναι η εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας
μέσω του οποίου διενεργείται επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και η διεκπεραίωση διαδικαστικών
σταδίων, όπως η υποβολή αιτήσεων, η αναγγελία απαιτήσεων, η ψηφοφορία επί θεμάτων που αφορούν την
συνέλευση των πιστωτών αλλά και η δημοσίευση κάθε σχετικής απόφασης και η παροχή ανακοινώσεων για κάθε
διαδικαστική ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διασφαλίζεται η πρόσβαση των πιστωτών στην διαδικασία,
ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα η δημοσιότητα και
διαφάνεια της διαδικασίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός βασίζεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του άρθρου 120, προκύπτει ότι σε σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της
οικονομικής αδυναμίας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την βελτίωση της διαφάνειας, δημοσιότητας και
ταχύτητας υλοποίησής τους.
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Άρθρο 163
[Άρθρο 28 της Οδηγίας]
1.

Οι διαδικασίες του παρόντος νόμου υποβοηθούνται, ως ειδικότερα ορίζεται, από ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα είναι τα εξής: α) Το Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας, β) Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου
120 του παρόντος και γ) Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής &
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)».

2.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επιτρέπει την εκτέλεση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών καταστάσεων, τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:
α.

Την αναγγελία απαιτήσεων,

β.

Την υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης,

γ.

Την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπου προβλέπεται κατά τις διαδικασίες του παρόντα κώδικα

δ.

Κοινοποιήσεις προς πιστωτές,

ε.

Προσβολή και άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων,

στ.

Τη δημοσίευση αποφάσεων και διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες του παρόντα κώδικα,

ζ.

Την καταχώρηση των στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα.

3.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) διαλειτουργούν και ανταλλάσουν πληροφορίες με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου φορέα ή
υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών.

4.

Τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είναι δημόσια διαθέσιμα. Οι διαδικασία τήρησης
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα δικαιώματα, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσβασης,
περιεχόμενο και δικαιολογητικά αιτήσεων και άλλων επικοινωνιών, η διασύνδεσή του με ψηφιακό σύστημα
ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή και ενσωμάτωσή του σε αυτό, και κάθε ειδικό θέμα και απαραίτητη
λεπτομέρεια που αφορά τη σύσταση και λειτουργία του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Σχόλια
1.
Το ΒΕΑ θεωρεί ότι η δημιουργία Μητρώου Αφερεγγυότητας, θα εξυπηρετήσει πολλαπλά την διαδικασία της
πτώχευσης, αλλά και θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία του επιχειρείν στο μέλλον.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στον Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων ή την ΕΓΔΙΧ. Στο
Μητρώο Αφερεγγυότητας, γίνεται καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε
καθεστώς αφερεγγυότητας.
Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας καταγράφονται ανά επιχείρηση:
– η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
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– το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει
– το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε
– το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη
– το όνομα και η διεύθυνση του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, αν υπάρχει
– η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων
– η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας
– η απόφαση περί διορισμού Διαχειριστή Αφερεγγυότητας,
– η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας και
– γενικά κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί ως απαραίτητο από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων.
2. Μητρώο Αφερεγγυότητας – πρόσβαση
– έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.
– δημιουργείται ένα mini-site για κάθε διαδικασία Αφερεγγυότητας που ξεκινάει, και πάντοτε υπό την
προϋπόθεση τήρησης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στο mini-site αναρτώνται από τον
Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας,
καθώς και τα μηνύματα προς τους πιστωτές και τους οφειλέτες της αφερέγγυας εταιρείας. Πρόσβαση στο
mini-site έχουν μόνο οι πιστωτές και οι οφειλέτες της εταιρείας, με κωδικούς που τους παρέχονται από τον
Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων. Κάθε είσοδος στο mini-site καταγράφεται και ελέγχεται, ώστε να
αντιμετωπιστεί η πιθανότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτό. Μέσω της διαδικασίας
αυτής μπορούν να γίνονται επίσημες πράξεις (π.χ αποδοχή προτάσεων Διαχειριστή Αφερεγγυότητας κ.λπ) με
την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάθε άλλου σχετικού μέσου.
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΜΗ-TAXISNET

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προτάσεις που αφορούν τη φάση υλοποίησης

Άρθρο 165. Μεταβατικό δίκαιο
Αιτιολογική: Άρθρο 165
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν
μετά την ημερομηνία του άρθρου 171.
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2. Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις των άρθρων 92 έως και 98, εφαρμόζονται αναλόγως σε πτωχεύσεις ή διαδικασίες
ειδικής εκκαθάρισης που έχουν ήδη κηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης
Ευκαιρίας ή κηρύσσονται βάσει αίτησης που έχει υποβληθεί πριν από αυτήν, εφόσον δεν έχει αρχίσει η
ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος
προκηρυχθείς πλειστηριασμός. Με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία ή
διαδικασία ειδικής διαχείρισης μπορεί να τραπεί σε πτωχευτική διαδικασία του Κώδικα Φερεγγυότητας και
Δεύτερης Ευκαιρίας στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία.
3. Εφόσον η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με βάση τα στοιχεία προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες,
διαπιστώσει ότι ο διαθέσιμος αριθμός διαχειριστών αφερεγγυότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
που προκύπτουν, για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ως σύνδικος θα μπορεί να διορισθεί, πέραν των
διαχειριστών αφερεγγυότητας, δικηγόρος, λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης ή συμβολαιογράφος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 136. Η θέση σε ισχύ του δωδέκατου κεφαλαίου δεν θίγει την ανάθεση καθηκόντων διαχειριστών
αφερεγγυότητας την οποία έχουν αναλάβει σε εκκρεμείς διαδικασίες.
4. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 136 παρ. 2 του παρόντος δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο διαχειριστών
αφερεγγυότητας, εφ’ όσον απασχολούν με οιασδήποτε μορφής σχέση τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο κάτοχο
άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας εγγεγραμμένο κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στο υφιστάμενο
μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας του π.δ. 133/2016, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς την
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του άρθρου 138 του παρόντος, με απόφαση της οποίας θα καθορισθεί η
μορφή της σχετικής αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σχόλια
1. Η έλλειψη διεξόδου για επιχειρήσεις που μπορούν να ανακάμψουν αλλά έχουν υπαχθεί ήδη σε κάποια
διαδικάσία δεν συμβιβάζεται με την αγωνία σας να διασώσετε κάποιες άλλες όπως η CRETA FARM.
Χρείαζεται ίση μεταχείρηση και όχι «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Εναπόκειται στον Πρωθυπουργό και στους
αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εκτός πλαισίου νομοσχεδίου

2. Εφόσον η συνέλευση των πιστωτών της εταιρίας συναινεί, εκκρεμείς διαδικασίες (πτωχευτικές ή ειδικής
διαχείρισης) πρέπει να μπορούν να τραπούν σε κάθε διαδικασία του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης
Ευκαιρίας. Η παρ.2 το προβλέπει στο τελευταίο εδάφιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί ρητά, π.χ. με
τη χρήση του λεκτικού «πτωχευτική, προπτωχευτική ή παραπτωχευτική». Γιατί άραγε να ανακύπτει αμφιβολία
ότι μπορεί, έστω και τώρα, μια τέτοια εταιρία να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης προς δικαστική επικύρωση;
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται μετάπτωση

3. Δεδομένου ότι πολλές πτωχεύσεις κατά το προϊσχύσαν καθεστώς λιμνάζουν λόγω αδυναμίας των συνδίκων να
ανταποκριθούν στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 54Α του Ν 4173/2012 (ΕΝΦΙΑ) αλλά και
βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων, δέον όπως δοθεί η δυνατότητα ισχύος του άρθρου 86 του
παρόντος (χωρίς την εξαίρεση προσκόμισης πιστοποιητικού 54Α) και στις ήδη υφιστάμενες πτωχεύσεις, καθώς
έτσι θα δοθεί λύση σε σωρεία πτωχεύσεων που λιμνάζουν στα κατά τόπους Πρωτοδικεία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλεπεται μετάπτωση στο σχετικό στάδιο

8.

Δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ στο σχέδιο νόμου ρύθμιση για το τι γίνεται όταν κάποιος βρεί λύση (π.χ εξέυρεση
επενδυτή) κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και της ειδικής διαχείρησης.Πρέπει και τότε να εκποιηθεί η περιουσία
του;Μήπως αυτό δικαιώνει την κριτική ότι το σχέδιο είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα των funds;αλλάξτε
το για να κερδίσετε σε αξιοπιστία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Καλύπτεται επαρκώς η ευελιξία λύσεων χωρίς όμως να χρονίζουν οι διαδικασίες

Άρθρο 166. Μεταβατικό δίκαιο
Αιτιολογική: Άρθρο 166.
1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου:
α. Ως «Βεβαίωση Ευάλωτου» νοείται η βεβαίωση που εκδίδει η υπηρεσία που ορίζεται στην κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 17 και βεβαιώνει ότι οφειλέτης είναι ευάλωτος κατά την έννοια του εδαφίου γ και ότι
ακίνητό του, το οποίο προσδιορίζεται στη Βεβαίωση συνιστά κύρια κατοικία του κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου. Βεβαίωση παρέχεται κατόπιν αιτήματος φυσικού προσώπου το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, το οποίο δηλώνει ότι έχει κηρυχθεί
σε πτώχευση ή ότι ενυπόθηκος ή προσημειούχος πιστωτής έχει κατάσχει το ανωτέρω ακίνητό του ή ότι έχει
καταρτίσει συμφωνία αναδιάρθρωσης του δεκάτου κεφαλαίου.
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β. «Ενυπόθηκος ή προσημειούχος πιστωτής» είναι ο πιστωτής του οφειλέτη που έχει υποθήκη ή προσημείωση
υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
γ. Ως «ευάλωτος» νοείται κάθε οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4472/2017.
δ. Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18.
ε. Ως «κύρια κατοικία» νοείται το ακίνητο το οποίο έχει δηλώσει ο οφειλέτης ως κατοικία του στην τελευταία
φορολογική δήλωση που προηγείται της αίτησης της παρ. 2 ή όπως προκύπτει από άλλα επαρκή στοιχεία που
αποδεικνύουν την χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία του σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί η κύρια κατοικία
του οφειλέτη από το χρόνο υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Η αντικειμενική αξία της κύριας
κατοικίας περιλαμβάνεται στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη για τις ανάγκες προσδιορισμού της πλήρωσης
των κριτηρίων του εδαφίου γ της παρούσας παραγράφου.
στ. Ως «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» νοείται φορέας που προσδιορίζεται όπως προβλέπεται στην
παρ. 11.
2. Σε περίπτωση που ευάλωτος κηρυχθεί σε πτώχευση σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο του Κώδικα
Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας, ή σε περίπτωση που επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας του
αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, δύναται να υποβάλει αίτημα στον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την μίσθωσή της από
αυτόν. Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω πτώχευσης του δικαιούχου, το τίμημα αποδίδεται στον
σύνδικο για την διανομή στους πιστωτές σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης
Ευκαιρίας. Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, το τίμημα
αποδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Τα πάσης φύσης έξοδα μεταβίβασης καταβάλλονται από τον
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και παρακρατούνται από το τίμημα μεταβίβασης.
3. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι
ψιλός κύριος η επικαρπωτής, η άσκηση του δικαιώματος του παρόντος άρθρου προϋποθέτει την σύμπραξη όλων
των συνιδιοκτητών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ψιλών κυρίων και επικαρπωτών). Ειδικότερα, ο Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου, αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του ευάλωτου υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι λοιποί συγκύριοι
(ή, κατά περίπτωση, ο ψιλός κύριος ή επικαρπωτής) αποδέχονται την μίσθωση του ακινήτου από τον ευάλωτο
υπό τους όρους που καθορίζει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και παραιτούνται ρητά από
οποιοδήποτε δικαίωμα επί του μισθώματος ή από την δυνατότητα να προσβάλλουν τη μίσθωση για οποιοδήποτε
λόγο μέχρι την συμβατική λήξη της. Η παραπάνω αποδοχή δεσμεύει και τους διαδόχους τους ανεξαρτήτως αιτίας.
4. Για την μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματός του επί της κύριας κατοικίας, ο ευάλωτος υποβάλλει στον
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης τα εξής: τα στοιχεία ταυτότητάς του, το κατασχετήριο ή τα στοιχεία της
απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του, κατά περίπτωση, τους τίτλους ιδιοκτησίας που κατέχει και την
Βεβαίωση Ευάλωτου. Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που τον κηρύσσει
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σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο Φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του
δικαιούχου ως προϋπόθεση της αιτούμενης μεταβίβασης.
5. Το τίμημα μεταβίβασης ισούται προς την εμπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του οφειλέτη επί της
πρώτης κατοικίας σύμφωνα με εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Τα έξοδα της εκτίμησης βαρύνουν τον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ο οποίος τον διορίζει. Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω
κατάσχεσης και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή
κατά ποσοστό ανώτερο του 15%, το τίμημα μεταβίβασης καθορίζεται ως το χαμηλότερο της τιμής πρώτης
προσφοράς ή της τιμής εκτίμησης άλλου πιστοποιημένου εκτιμητή που διορίζει ο επισπεύδων πιστωτής.
6. Ο Φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου επί της κύριας κατοικίας του εφόσον καταβάλει το
τίμημα μεταβίβασης στον υπάλληλο πλειστηριασμού το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία του πλειστηριασμού ή στον σύνδικο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου που ακολουθεί
την δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του. Η
καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος
στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και την ματαίωση του πλειστηριασμού σε περίπτωση αναγκαστικής
εκτέλεσης. Ο Φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση
τρίτου.
7. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί
προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο
της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με
επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η
αναθεώρηση του μισθώματος γίνεται ετησίως στην επέτειο της κατάρτισης της μίσθωσης.
8. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και κατά τη λήξη της ο οφειλέτης θα δικαιούται σε μεταβίβαση σε
αυτόν του ιδιοκτησιακού δικαιώματος που απόκτησε ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σύμφωνα με την
παρ. 9. Το δικαιώματα του οφειλέτη από την μίσθωση καθώς και το δικαίωμα επαναγοράς δεν μεταβιβάζονται
εκτός από την περίπτωση καθολικής διαδοχής του.
9. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται
στην μεταβίβαση της κυριότητας της κύριας κατοικίας στον ίδιο ή τους νόμιμους διαδόχους του έναντι τιμήματος
επαναγοράς που θα καθορισθεί σύμφωνα με την Απόφαση της παρ. 14. Σε περίπτωση που το δικαίωμα αυτό
ασκηθεί πριν την συμβατική λήξη της μίσθωσης τότε επιπλέον του ανωτέρω τιμήματος επαναγοράς ο οφειλέτης
θα οφείλει να καταβάλει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που
οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.
10. Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών μισθωμάτων
και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη σχετική όχληση του μισθωτή. Η
καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την άκαρπη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ενός μηνός. Η
μίσθωση καταγγέλλεται επίσης σε περίπτωση που κριθεί από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο ότι ο οφειλέτης
δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές του σύμφωνα με το άρθρο 103. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την
παρέλευση εντός μηνός από την τελεσίδικη απόφαση κατά το άρθρο 103. Σε περίπτωση καταγγελίας ο οφειλέτης
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υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου κατά τις κοινές διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτου. Η καταγγελία της
μίσθωσης αυτοδικαίως προκαλεί και την κατάργηση του δικαιώματος επαναγοράς του παρόντος άρθρου.
11. Το Δημόσιο παραχωρεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε
νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα βάσει σύμβασης παραχώρησης με την οποία ο παραχωρησιούχος
αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Η επιλογή του παραχωρησιούχου
γίνεται κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Για την επιλογή παραχωρησιούχων για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, τα βασικά κριτήρια είναι το ύψος της ανάληψης κινδύνου από πλευράς
του Δημοσίου, το οποίο θα προβλέπεται από την σύμβαση παραχώρησης, ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος
επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και η αξιοπιστία, η ειδική τεχνογνωσία και η εμπειρία
του υποψηφίου παραχωρησιούχου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται οι όροι της σύμβασης παραχώρησης ως προς
τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης πέραν των οριζομένων στον παρόν άρθρο, ιδίως η διάρκεια της
παραχώρησης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης,
ενδεικτικά ως προς την συντήρηση των αποκτουμένων ακινήτων, η τυχόν παροχή κρατικής εγγύησης προς
αυτόν, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την σύσταση, οργάνωσή, διαχείριση και λειτουργία του,
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν.
4354/2015, τα μέτρα διασφάλισης της ακριβοδίκαιης εκπλήρωσης από τον παραχωρησιούχο των υποχρεώσεών
του κατά το νόμο, οι συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης, η δυνατότητα υποκατάστασης του
παραχωρησιούχου για την διασφάλιση της ομαλής εξυπηρέτησης των συμφερόντων που εξυπηρετεί ο Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με ίδια απόφαση ορίζονται
και οι ειδικοί όροι και απαραίτητες λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής παραχωρησιούχου.
13. Με όμοια απόφαση ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα που αφορά την εκπλήρωση από τον Φορέα Απόκτησης
και Επαναμίσθωσης των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του και οι ειδικότεροι όροι και διαδικασία της
μεταβίβασης δικαιωμάτων επί της κύριας κατοικίας σε αυτόν. Στην απόκτηση του ακινήτου από τον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης εφαρμόζονται οι φορολογικές και λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός
δικαιωμάτων και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 86 και 87.
14. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται κάθε θέμα που αφορά την μίσθωση της κύριας κατοικίας στον οφειλέτη,
ιδίως ο προσδιορισμός του μισθώματος και του τιμήματος επαναγοράς από τον οφειλέτη, και λοιπές
υποχρεώσεις και δικαιώματα του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και του οφειλέτη, αντιστοίχως, ως προς
την κύρια κατοικία, την μισθωτική σύμβαση και την υπερημερία του οφειλέτη ως προς τις μισθωτικές του
υποχρεώσεις, το καταβαλλόμενο ποσό κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς, λοιποί όροι
καταβολής του τιμήματος επαναγοράς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και λεπτομέρεια. Το οριζόμενο σύμφωνα με την
Απόφαση αυτή τίμημα επαναγοράς, θα ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άσκησης
του δικαιώματος επαναγοράς και θα διασφαλίζει προς όφελος του Φορέα εύλογη συμμετοχή σε τυχόν υπεραξία
του ακινήτου ή, σε περίπτωση όπου η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί σε σχέση προς το τίμημα που κατέβαλε για
την απόκτησή του ο Φορέας, την εύλογη προσαρμογή του προς όφελος του οφειλέτη.
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15. Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταρτίσει μίσθωση επί της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος άρθρου και δικαιούται στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4472/2017, αυτό καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε μερική εξόφληση του
μισθώματος.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται κάθε
ειδικό θέμα και λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή στεγαστικού επιδόματος σε ευάλωτους του παρόντος
άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017.
17. Με ίδια απόφαση προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία και η διαδικασία διαπίστωσης ότι οφειλέτης είναι
ευάλωτος, η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της Βεβαίωσης Ευάλωτου, η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που
απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου και κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια.
18. Η χρηματοδότηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης δύναται να διασφαλίζεται και με τιτλοποίηση
των μισθωτικών απαιτήσεων σύμφωνα με τον ν. 3156/2003.
19. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα
που αφορούν τον ίδιο και τα μέλη της οικογενείας του κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το
παρόν άρθρο. Η δόλια ή με βαριά αμέλεια παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης, συνεπάγεται την ανατροπή
των δικαιοπραξιών στις οποίες προέβη ο οφειλέτης επικαλούμενος τα ανακριβή ως άνω στοιχεία και την
υποχρέωσή του να αποδώσει κάθε σχετικό ωφέλημα σε αυτόν από τον οποίο το απέκτησε.
20. Καθόσον χρόνο οφειλέτης λαμβάνει επίδομα στέγασης, παραιτείται έναντι του Δημοσίου του τραπεζικού και
φορολογικού απορρήτου για την διαπίστωση ότι οι προϋποθέσεις παροχής του επιδόματος συνεχίζουν να
ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου θέτει προθεσμία για την διακοπή παροχής
του.
21. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο εκκινούν μόνον μετά την έναρξη λειτουργίας του Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτό. Η έναρξη λειτουργίας του Φορέα
πιστοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.

1. Συμφωνώ με την πρόταση που διατυπώνει η σχολιαστής νωρίτερα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί σοβαρά.

-«Δυνατότητα θα πρέπει να δίδεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα υπό πτώχευση να επαναγορόζουν την πρώτη
κατοικία τους βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν με την τελευταία τροποποίηση του ν.3869/2018
(όχι εκείνη του 2019 που ουσιαστικά δεν είναι νόμος Κατσέλη).

Θα πρέπει να ακολουθείται μοντέλο lease 2 buy από την αρχή και μετά την πρώτη 5ετία, δε θα πρέπει να
υφίσταται κανένα extra fee σε όποιον θέλει να επαναγοράσει το ακίνητό του από τον φορεά, ακόμα και μέσω
δανείου από ευρωπαϊκό πιστωτικό ίδρυμα. Ο φορέας δεν πρέπει να επιδιώκει την υπεραξία γιατί δε
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δημιουργείται με γνώμωνα το εμπορικό κέρδος αλλά με ανθρωποκεντρικό / κοινωνικό πρόσωπο ώστε να
απαλύνει το πρόβλημα που ακολουθεί την εκκαθάριση μιας πτώχευσης.

Η συμμετοχή του Δημοσίου θα πρέπει να αξιολογείται αυτόματα σε διετή βάση.

Ειλικρινά, επιμένω να είναι ευθύς εξαρχής μια συνθήκη lease 2 buy και μάλιστα, να φτάνει σε χρονικό ορίζοντα
ακόμα και τα 35 έτη (σκεφτείται μόνο πως πολλά δάνεια έως και το 2010 άγγιζαν τα 40 έτη). Αυτό θα επιτρέψει
και μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου στις δόσεις καθώς αυτές επιμερισμένες σε μεγάλο εύρος θα είναι
μικρότερες και βατές για όλους.

Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό. Βάση τιμής πρέπει να είναι η αντικειμενική αξία (που άλλωστε τείνει να εξισωθεί με
την εμπορική). Συν ότι οι φόροι που πληρώνουμε και ο τρόπος που μας αντιμετωπίζει το Κράτος σχετίζεται με
τις αντικειμενικές τιμές.»
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτική πρόταση ουσίας που δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε

1. Θα πρέπει να ισχύσουν τα κριτήρια ευλόγου διαβίωσης +70%.
Ο πτωχεύσας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη έχων περιουσία. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία μελών
οικογενείας που συνδέονται με αυτόν να μην υπεβαίνουν αθροιστικά τις 140.000 – 200.000 (ανάλογα με τη
σύνθεση του νοικοκυριού). Η πτώχευση φυσικών προσώπων είναι ατομικό γεγονός και τυχόν ύπαρξη μικρής
ακινήτου περιουσίας συγγενών δε συνεπάγεται καμίας μορφής εξασφάλιση στέγης για τον πτωχεύσασα.

Το πρόγραμμα πρέπει να φέρει πολυετή χαρακτήρα χρονομίσθωσης – επαναγοράς. Αυτός μπορεί να
προσπερνά τα τριάκοντα (30) έτη. Η συμμετοχή του Δημοσίου θα είναι πολύ μικρή έτσι και οι δόσεις βατές.

Προ της προσφυγής στο φορέα θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μια απόπειρα διευθέτησης μέσω
αναχρηματοδότησης με τυχόν πιστωτές που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις στην α κατοικία.

Ο φορέας δε θα πρέπει να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτική πρόταση ουσίας που δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε
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2. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι:
Ο νέος πτωχευτικός νόμος για τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχει πιο κοινωνικό χαρακτήρα, ιδίως για το
σοβαρότατο ζήτημα της α’κατοικίας, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα της μέσης και τρίτης
ηλικίας, ή άτομα με μόνιμη αναπηρία (άνω του 50%) για τα οποία η δεύτερη ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη
ικανής να τους δώσει δεύτερη ευκαιρία απόκτησης κατοικίας είναι λόγω ηλικίας και συνθηκών πρακτικά
αδύνατη, επομένως το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά εγκαταλείπει τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους
άστεγους μετά την παρέλευση των 12 ετών!!!
Η οριζόντια και γενικευμενη πρόβλεψη του νόμου για διατήρηση της α’ κατοικίας για 12 έτη έναντι ενοικίου που
αναπροσαρμόζεται με τους νόμους της αγοράς, είναι απεχθής για τα μεσήλικα και ηλικιωμένα άτομα των οποίων
η οικονομική και κοινωνική κατάσταση χρόνο με το χρόνο κατά κανόνα δυσχεραίνει λόγω ηλικίας.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ.
Να υπάρξει πρόβλεψη του πτωχευτικού νόμου, κατ’ εξαίρεση για τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 50 ετών,
να έχουν την επιλογή διατήρησης της επικαρπίας της α’ κατοικίας τους εφ΄όρου ζωής, μετά από οικειοθελη
παραχώρηση της ψιλής κυριότητα του ακινήτου στο πιστωτή ή στον φορέα που θα δημιουργηθεί,
καταβάλλοντας σε μηνιαίες σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με το ελάχιστο σταθερό επιτόκιο της αγοράς, και
σε ποσοστό 70-80% της αξίας της επικαρπίας, η οποία είναι ποσοστό της πλήρους κυριότητας με βάση την
ηλικία του πτωχευμένου επικαρπωτή, όπως ήδη ισχύει (ήτοι στα 5/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό
ετος της ηλικίας του, στα 4/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό ετος της ηλικίας του, στα 3/10 αν ο
επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό ετος της ηλικίας του, στα 2/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της
ηλικίας του και τέλος στο 1/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό ετος της ηλικίας του. Η δε εφ’όρου ζωής
επικαρπία δεν θα παρέχει στον επικαρπωτή το δικαίωμα μεταβίβασής της (με πώληση ή κληρονομιά), σε τρίτα
πρόσωπα και επομένως μετά το θάνατο του επικαρπωτή θα συνεννούται με την ψιλή κυριότητα, όπως
προβλέπεται ήδη από το νόμο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται το κοινωνικό δικαίωμα διαβίου στέγασης
του ηλικιωμένου ατόμου στην κατοικία του, έναντι καταβολής ενός εύλογου ποσού σταθερής μηνιαίας δόσης,
αντί του ανασφαλούς ποσού ενοικίου που θα αυξομειώνεται κατά το δοκούν και ακολούθως με την πάροδο των
ετών θα απειλείται με έξωση στα γεράματά του!!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η πρόβλεψη του νόμου για προσωρινή συνέχιση της στέγασης για 12 έτη έναντι καταβολής ενοικίου, που
αναπροσαρμόζεται με τους νόμους της αγοράς, με ή χωρίς τη συνδρομή της πολιτείας στην καταβολή του
ενοικίου αυτού, είναι απεχθής για πτωχευμένα άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα είτε βρίσκονται στο κατώφλι της
τρίτης ηλικίας, ή πάσχουν από μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Είναι γνωστό ότι η ζήτηση στην αγορά εργασίας
για άτομα άνω των 50-55 ετών είναι σχεδόν μηδενική, εκτός αν πρόκειται για υψηλόμισθους επιστήμονες,
μεγαλογιατρούς και δικηγόρους που ήδη εργάζονται σε κλινικές ή επιχειρήσεις ή διατηρούν γραφείο κλπ, για δε
τους πτωχευμένους συνταξιούχους είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ν’αυξήσουν το
εισόδημά τους στο μέλλον, εκτός αν κερδίσουν το λαχείο ή κληρονομήσουν κάποιο ισάξιο ακίνητο που να
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καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες που κι αυτό μπορεί να προβλέπει ο νόμος ότι θα παραχωρηθεί ή θα
ανταλλαγεί για τη διατήρηση της μίας εκ των δύο κατοικιών.
Τα άτομα ηλικίας άνω 50 ετών, είναι κατά κανόνα πιο ευάλωτα από τους νεότερους με ίδιο μορφωτικό επίπεδο
και με μεγαλύτερη δυσκολία θα είναι σε θέση να εξεύρουν τρόπους ν’αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία από
οικονομικής άποψης, καθώς στις ηλικίες άνω των 50 ετών, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων, η καριέρα του ατόμου
που έχει ανακοπεί είτε λόγω της κρίσης, είτε από άλλη σοβαρή αιτία (προβλήματα υγείας, ανεργία, κλπ ), το
άτομο αυτό δεν δύναται να ανακάμψει με την ίδια ευκολία που θα το κάνουν οι νεότεροι. Η δε αγορά εργασίας
βαίνει συνεχώς πιο ανταγωνιστική, καθώς οι νέες γενιές που εισβάλλουν σ’αυτήν με περισσότερα εφόδια
μορφωτικά, ικανότητες, καινοτομίες κλπ με αμοιβές χαμηλές και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που
εκμηδενίζουν την όποια προσπάθεια του ήδη σε μειονεκτική θέση λόγω πτώχευσης μεσήλικα.
Επειδή τα εισοδήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των οφειλετών που θα υπαχθούν στη διαδικασία
πτώχευσης και 2ης ευκαιρίας, θα είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά έως και μηδενικά και δεδομένου ότι το σύνολο της
ακίνητης περιουσίας των οφειλετών αυτών, θα ρευστοποιηθεί, θα είναι σχεδόν όλοι «ευάλωτοι» με βάση τα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο που έχει ήδη απαντηθεί

3. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Ο ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΤΩΧΕΥΣΗ ,ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ 50000 Η
60000 ΚΛΠ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΣ.ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΕΧΕΙ
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΣ;ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΘΑ
ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΩΣΤΕ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΜΜΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ.ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλιο

4. Δυνατότητα θα πρέπει να δίδεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα υπό πτώχευση να επαναγορόζουν την πρώτη
κατοικία τους βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν με την τελευταία τροποποίηση του ν.3869/2018
(όχι εκείνη του 2019 που ουσιαστικά δεν είναι νόμος Κατσέλη).

481

517
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Θα πρέπει να ακολουθείται μοντέλο lease 2 buy από την αρχή και μετά την πρώτη 5ετία, δε θα πρέπει να
υφίσταται κανένα extra fee σε όποιον θέλει να επαναγοράσει το ακίνητό του από τον φορεά, ακόμα και μέσω
δανείου από ευρωπαϊκό πιστωτικό ίδρυμα. Ο φορέας δεν πρέπει να επιδιώκει την υπεραξία γιατί δε
δημιοθργείται με γνώμωνα το εμπορικό κέρδος αλλά με ανθρωποκεντρικό / κοινωνικό πρόσωπο ώστε να
απαλύνει το πρόβλημα που ακολουθεί την εκκαθάριση μιας πτώχευσης.
Η συμμετοχή του Δημοσίου θα πρέπει να αξιολογείται αυτόματα σε διετή βάση.
Ειλικρινά, επιμένω να είναι ευθύς εξαρχής μια συνθήκη lease 2 buy και μάλιστα, να φτάνει σε χρονικό ορίζοντα
ακόμα και τα 35 έτη (σκεφτείται μόνο πως πολλά δάνεια έως και το 2010 άγγιζαν τα 40 έτη). Αυτό θα επιτρέψει
και μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου στις δόσεις καθώς αυτές επιμερισμένες σε μεγάλο εύρος θα είναι
μικρότερες και βατές για όλους.
Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό. Βάση τιμής πρέπει να είναι η αντικειμενική αξία (που άλλωστε τείνει να εξισωθεί με
την εμπορική). Συν ότι οι φόροι που πληρώνουμε και ο τρόπος που μας αντιμετωπίζει το Κράτος σχετίζεται με
τις αντικειμενικές τιμές.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Έχει ήδη απαντηθεί

5. Σε συνέχεια προηγούμενων προτάσεών μου, επανέρχομαι να προτείνω συμπληρωματικά τα εξείς. 1)
Προκειμένου περι ηλικιωμένων δανειοληπτών ( οι περισσότεροι τέτοιοι είναι,και εάν δεν ήταν όταν πήραν το
στεγαστικό δάνειο, σήμερα είναι, όπως π.χ εγώ ), να έχουν την δυνατότητα να βάλουν συνοφειλέτη κάποιο από
τα τέκνα κληρονόμους που διαβιούν μαζύ στο ίδιο σπίτι. 2) Εάν δε πρόκειται για εταιρείες (funds), στις οποίες
οι τράπεζες μεταβίβασαν τα δάνειά τους έναντi μικρού τιμήματος, το ιδανικό θα ήταν ο δανειολήπτης να
πληρώσει το αντίτιμο της εν λόγω μεταβίβασης, συν ένα εύλογο κέρδος π.χ 20 έως 30% για τις εν λόγω εταιρίες.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας

6. Τελικά όπως φαίνεται το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι χειρότερο από το προσχέδιο του πτωχευτικού
νόμου, γιαυτό προτείνω να εισχύσουν όσα προέβλεπε το προσχέδιο και όχι να υποκύπτουμε στις πιέσεις των
τραπεζών. Εφόσον αυτό δεν γίνεται, προτείνω. 1) Να γίνονται δεκτά τα νοικοκυριά με Α’ κατοικία αντικειμενικής
αξίας έως 200.000 ευρώ και μηνιαίο εισόδημα τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης συν 70%. Όσο για τους
ευάλωτους συμφωνώ. 2) στη λήξη της 12ετίας η επαναγορά να γίνεται τμηματικά σε βάθος 12ετίας και όχι
αφ’άπαξ και τα καταβληθέντα ενοίκια να αφαιρούνται.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας

7. Tο περίφημο άρθρο 166 (τυχαία σύμπτωση με τον αριθμό κλήσης του ΕΚΑΒ), με το οποίο η πολιτεία
αναδεικνύει την κοινωνική της ευαισθησία και την ιδιαίτερη μέριμνα της προς τον «ευάλωτο» οφειλέτη. Σύμφωνα
με αυτό (παρ. 2): «Σε περίπτωση που ευάλωτος κηρυχθεί σε πτώχευση ………., δύναται να υποβάλει αίτημα
στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την
μίσθωσή της από αυτόν». Δηλαδή απώλεια της κυριότητας της κύριας κατοικίας και δυνατότητα μίσθωσης της
μακροχρονίως (12έτη) με δικαίωμα επαναγοράς της στο τέλος της χρονικής περιόδου με τίμημα την τότε
εμπορική αξία του ακινήτου, χωρίς καν να αφαιρεθεί από αυτό τουλάχιστον το ποσό των μισθωμάτων που θα
έχει καταβάλει επί δωδεκαετία.
Χρήση αυτού του «ευεργετήματος» μπορεί να κάνει μόνο ο οφειλέτης που έχει «βεβαίωση ευάλωτου», ήτοι ο
οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά
κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (κριτήρια παροχής
στεγαστικού επιδόματος).
Σήμερα, τα κριτήρια αυτά έχουν ως εξής:
Άγαμος: ετήσιο εισόδημα έως 7.000 ευρώ και αξία (συνολική) ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ
Έγγαμος: ετήσιο εισόδημα έως 10.500 ευρώ και αξία (συνολική) ακίνητης περιουσίας έως 135.000 ευρώ.
Τριμελές νοικοκυριό: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και αξία (συνολική) ακίνητης περιουσίας έως 150.000
ευρώ.
Τετραμελές νοικοκυριό: ετήσιο εισόδημα έως 17.500 ευρώ και αξία (συνολική) ακίνητης περιουσίας έως 165.000
ευρώ.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας
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8. Ο φορέας θα πρέπει να υιοθετήσει το μοντέλο sale & lease back από την αρχή και να έχει εξ αρχής τη
δυνατότητα να προσφέρει επιδοτούμενο πακέτο φιλοξενίας μέχρι και 35 έτη (όπως άλλωστε είναι το μέγιστο
χρονικό όριο που παρείχε ο ν.3869/2010 για όσα δάνεια εξ αρχής είχαν μακρινό χρονικό ορίζοντα).
Η πρόταση να υφίσταται μίσθωση μόνο για 12 έτη χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού του καταβλητέου ποσού στο
τελικό ποσό επαναγοράς είναι αστεία. Το ίδιο αστεία και καταχρηστική είναι η πρόβλεψη πως σε τυχόν πρόωρο
ενδιαφέρον επαναγοράς θα πρέπει να καταβληθούν τα ενοίκια των υπολοίπων ετών πλέον της εμπορικής αξίας!
Θυμάστε, αλήθεια, κάτι παρόμοιες τραπεζικές πρακτικές κατά το παρελθόν που είχαν τελεσίδικα κριθεί
καταχρηστικές;;;
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας

9. Οταν ενας μικρος επαγγελματιας εχει εξοπλισμο εως 400.000-500 δεν θεωρειτε ευαλωτος? και ο τζιρος του
ειναι 6-7 χιλιαδες.Γιατι οι τραπεζες να βλεπουν τον εξοπλισμο ως αξια.Καποιος με χυτηρια πχ που κοστιζαν
700.000 κανει τον ιδιο τζιρο.Μικρα πιεστηρια εκτυπωσης,Κλαδοι σιδηροκατασκευων,Ηλεκτρολογικες
επιχειρησεις που εχουν εξοπλισμο.Φωτογραφοι με εξοπλισμους φωτογραφειων 300.000 Μικρε επιχειρησεις
εστιασης καφενεια εστιατορια.ΑΔΙΚΙΑ το ποσο ως αξια
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας

10.Ακόμη και αν υποτεθεί ότι τους πετάξεις έξω από το σπίτι τους και μπορέσουν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν,
γιατί να μην μπορεί να παίρνει η τράπεζα το νοίκι αντί ενός άλλου εκμισθωτή ; Αφού έτσι κι αλλιώς θα έχει πάρει
και την κυριότητα.
Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα παρόμοιων εναλλακτικών ρυθμίσεων π.χ. εφόσον συμφωνούσαν οι
ιδιοκτήτες-οφειλέτες π.χ. να μπορούσαν να κάνουν δωρεά εν ζωή του σπιτιού στη τράπεζα (που να θεσπιστεί
αφορολόγητη) με όρο την παραμονή στο σπίτι εφ΄όρου ζωής (περίπου ως οίκηση) έναντι μικρού τιμήματος ή
την παραμονή τους στο σπίτι για ορισμένο επαρκές χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και κάποιας άλλης μορφής
εκούσια μεταβίβαση έναντι παρόμοιου όρου. Αλλά αυτό να ισχύσει για όλους ή τουλάχιστον για την μεγάλη
πλειοψηφία και όχι για ελάχιστους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ουσίας
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11.Όλοι οι όροι και ορισμοί (ευάλωτοι εύλογες δαπάνες διαβίωσης κλπ) στο παρόν άρθρο χρειάζονται πλήρη
προσεκτική και ρεαλιστική επαναξιολόγηση και αναμόρφωση σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να μην είναι
περιοριστικοί και τσιγγούνικοι, γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθούν κοινωνικά προβλήματα σε χιλιάδες
ανθρώπους. Αυτό θα ωφελήσει εν τέλει και τις τράπεζες, που μπορεί μεν να εκβιάζουν λιγότερο, αλλά θα
εισπράττουν περισσότερα.
Δεν νοείται αποξένωση ιδίως ευπαθών και ηλικιωμένων από το μοναδικό τους σπίτι. Διαφορετικά είναι σαν τους
καταδικάζετε. Απαραίτητη η επέκταση τουλάχιστον του μέτρου της εκμίσθωσης (χωρίς όρους ή με ελάχιστους
και εφικτούς όρους) σε όλους και ιδίως στους ευπαθείς, αλλιώς θα γεμίσουμε θύματα COVID-19 όπως εξήγησα
λεπτομερώς στο άρθρο 1, πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις και εκρήξεις των αποβολών από την μοναδική
κατοικία.
Και κάτι άλλο. Σε αυτά τα σπίτια ζουν πολύ συχνά άνεργοι φιλοξενούμενοι κατιόντες, για να μην πληρώνουν
νοίκι. Πού θα πάνε αυτοί και πώς θα πληρώνουν ;

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλιο

12.Να δοθεί καλύτερη μέριμνα και στο όριο της ακίνητης περιουσίας και για το τι θεωρείται πρώτη κατοικία στην
Ελλάδα!
Μία οικογένεια στην Ελλάδα θεωρείται ευάλωτη και με ακίνητα έως 300.000 ευρώ.
Για τους δε επιχειρηματίες πρέπει να υπάρχει το όριο το των 500.000 και 1.000.000 ευρώ ώστε να θεωρηθεί
πραγματικά δεύτερη ευκαιρία!
Παρακαλούμε θερμά να δώσετε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα για να
δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Θέμα ορισμού των ευάλωτων που δεν αφορά το νομοσχέδιο

13.Στο κεφάλαιο 166, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία μίσθωσης και η εναλλακτική καταγγελίας. Τί
προβλέψεις όμως υπάρχουν για αδυναμία πληρωμής χωρίς ευθύνη του μισθωτή λόγω εξωτερικών
παραγόντων; Ενα παραδειγμα, μείωση εισοδήματος λόγω τηλεργασίας ή/και αστάθμητος παραγοντας μέσω
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ενός ζητήματος υγείας. Πώς διασφαλίζεται η ενάσκηση της νομής του ακινήτου από τον μισθωτη που αυτό
προσπαθεί να διαφυλάξει θεωρητικά το κεφάλαιο αυτό;

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σημειώνουμε ότι προβλέπεται επίδομα για την υποστήριξη των ευάλωτων

14.Οι τράπεζες δεν ήθελαν και δεν θέλουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων
γιατί δεν θέλουν να μπούν σε ρυθμίσεις ετών ενώ η πτώχευση είναι γρήγορη καιτα λεφτά άμεσα στα ταμεία τους
(ειδικά αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είναι πολλά και καλά). Αυτές θα αποφασίζουν αν θα δεχτούν
την αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη και θεωρώ οτι στην πλειψηφία τους οι αιτήσεις θα απορρίπτονται για να
πάρουν το ζεστό χρήμα απο τους πλειστηριασμούς. Αν ως «ευάλωτο νοικοκυριό» είμαι » τυχερός» τότε θα
μείνω στο σπίτι μου, θα πληρώσω τρία χρόνια απο τον μισθό μου τις τράπεζες, 12 χρόνια ενοίκιο στον Φορέα
και αν θέλω να το αγοράσω ξανά θα το αγοράσω στην εμπορική αξία της εποχής εκείνης. Μπορεί δηλαδή και
να το διπλοπληρώσω. Ως μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να βγάζω πάνω απο 7.000 ευρώ τον χρόνο
για να έχω ολα τα παραπάνω αλιώς θα μείνω χωρίς σπίτι. Θα πρέπει να πω τότε στον εργοδότη μου να μου
αφαιρέσει τα επιδόματα που παίρνω, τα δώρα, να μην μου δίνει μπόνους που να φαίνεται στον μισθό, να μην
μου δώσει ποτέ αύξηση φανερή και αν χρειαστεί να αλλάξω δουλειά στο βιογραφικό μου να γράψω οτι είμαι
απόφοιτος λυκείου, χωρίς προυπηρεσία, χωρίς ξένες γλώσσες με τον φόβο μήπως και πάρω κανένα χιλιάρικο
τον μήνα και δεν είμαι πια «ευάλωτο νοικοκυριό» (εκτός να θέλει να μου τα δίνει κάτω απο το τραπέζι) Αν είμαι
άτυχος και παντρευτώ πρέπει να βρώ σύζυγο που να παίρνει μέχρι 200 ευρώ τον μήνα. Και να σκεφτείς οτι
αυτός ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών είναι αποτέλεσμα πολύμηνων και εξαντλητικών διαπραγματεύσεων.
Σκέψου να μην ήταν…
Παρατηρήσεις /Απάντηση:

Γενικό σχόλιο

15.Για ποιες εύλογες δαπάνες διαβίωσης μιλάτε ; Αυτές που καθορίζονται σε ένα γελοία ανεπαρκές ύψος ; Είναι
κοροιδία όταν για ένα μισθωτό ή συνταξιούχο, που δεν μπορεί να κρύψει τίποτε, απαιτείται υποχρεωτικά
κατανάλωση ποσοστού 30% του εισοδήματος του μόνο για ηλεκτρονικές δαπάνες (χώρια τις διάφορες μη
ηλεκτρονικές με μετρητά για τα πιο μικρά συνήθως ποσά) αλλιώς χάνει το αφορολόγητο.
Με την αντιφατική αυτή τακτική αντί να μειώνονται τα χρέη θα αυξάνονται γιατί θα δημιουργούνται και πρόσθετες
οφειλές από φόρους, επειδή δεν θα επιτυγχάνεται το αφορολόγητο.
Έτσι αν δεν αναπροσαρμοστεί γενναία το επίπεδο ευλόγων δαπανών και στον νόμο αυτό αλλά και σε όλη τη
συναφή νομοθεσία (νόμο Κατσέλη κλπ) πολλοί οφειλέτες θα χρωστούν όχι μόνο στις τράπεζες και στο δημόσιο
που ενδεχομένως δεν χρωστούσαν.
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Αυτό το υποχρεωτικό εκ του νόμου 30% δεν υπήρχε προηγουμένως σε κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς
πρέπει να συνυπολογίζεται-αθροίζεται στο ποσό των ευλόγων δαπανών. Διαφορετικά κατασκευάζετε νέα χρέη
και κάνετε ανεπαρκείς ρυθμίσεις
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλιο

1. ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΑI ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΩ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΥΡΓΗΘΕΙ.
ΩΣΤΟΣΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 166 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΩΣ Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον
απέχουν περισσότερο από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου
εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που τον κηρύσσει σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας. Ο Φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως προϋπόθεση της
αιτούμενης μεταβίβασης. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΝΟΠΟΗΘΕΙ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 10/03/2021.
ΟΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ
ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΡΧΕΙ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν είναι εφικτό δεδομένου ότι δεν έχει συσταθεί ο φορέας.

1. 1) Στις παραγράφους 5 και 14 σκόπιμο είναι, αντί της εμπορικής αξίας, να εισαχθεί η έννοια της αγοραίας αξίας,
σύμφωνα

με

τα

Εκτιμητικά

Πρότυπα

του

RICS

του

2017.

2) Στην παράγραφο 9 αντί για τρέχουσα αξία, να εισαχθεί η έννοια της παρούσας αξίας με συντελεστή
προεξόφλησης την απόδοση της παραγράφου 7 που ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος.
3) Η καταβολή της παρούσας αξίας των επόμενων μισθωμάτων θα μπορούσε να συνδεθεί με την εύλογη
συμμετοχή του Φορέα στην υπεραξία ή την εύλογη προσαρμογή σε όφελος του αγοραστή σύμφωνα με την
παράγραφο 14. Δηλαδή σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου έχει αυξηθεί ο Φορέας διασφαλίζει την εύλογη
συμμετοχή του στην υπεραξία μέχρι του ποσού που προκύπτει από την παρούσα αξία των επόμενων
μισθωμάτων. Στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί τότε ο αγοραστής πέραν από το τίμημα
αγοράς θα πρέπει να καταβάλει την παρούσα αξία των επόμενων μισθωμάτων με μέγιστο ποσό την αξία αγοράς
εκ μέρους του Φορέα.
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Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ως προς το οικονομικό μοντέλο

1. Ο φορέας ΔΕΝ θα πρέπει να επιδιώκει το κέρδος αλλά να αμβλύνει το μεγάλο πρόβλημα που ακολουθεί την
ατομική πτώχευση.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εισοδηματικά κριτήρια του ν.Κατσέλη που ίσχυαν
το 2018 και συγκεκριμένα Να γίνονται δεκτά τα νοικοκυριά με Α’ κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ
και μηνιαίο εισόδημα τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης συν 70%. Για τους ευάλωτους δε να είναι ακόμα
υψηλότερα.
Πιστεύω πως το σχήμα / πρόγραμμα θα πρέπει από την αρχή να ακολουθεί τη φιλοσοφία του Sale & Lease
Back to Buy δηλαδή, με την κατάθεση της πτώχευσης να κατατίθεται παράλληλο αίτημα στο φορέα (Ελ.
Δημόσιο) και να καταρτίζεται πολυετές πλάνο που να μπορεί να φτάνει και τα 35 έτη (420 δόσεις). Αυτό θα
επιτρέπει τον επιμερισμό της δαπάνης σε μεγάλο βάθος χρόνου, επίσης, θα περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή
του Δημοσίου στην εκάστοτε δόση.
Επανεξέταση των εισοδηματικών κριτηρίων ως προς το ποσοστό συμμετοχής του Ελ. Δημοσίου στην εκάστοτε
δόση θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε δύο ημερολογιακά έτη (το βρίσκω πιο πρακτικό).
Συντάσσομαι με την πρόταση πιο κάτω που αναφέρει πως μετά από τα πρώτα 5 έτη δε θα πρέπει να υπάρχει
κανένα απολύτως penalty για την επαναγορά του ακινήτου ακόμα και μέσω έτερης πηγής δανειοδότησης (με
τη χορήγηση λ.χ. νέου στεγαστικού δανείου). Ασφαλώς, η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να
συνοδεύεται από οικονομικά στοιχεία που θα τεκμαίρουν την εξεύρεση των σχετικών πόρων.
Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω και πάλι την ανάγκη του κοινωνικού χαρακτήρα που πρέπει εξ αρχής να φέρει
ένα τέτοιο μέτρο. Συνεπώς, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τεχνο-οικονομικά, ιδιαιτέρως αυστηρά, κριτήρια
και ο φορέας δε θα πρέπει να επιδιώκει το κέρδος, ή τουλάχιστον το υπερκέρδος.
Σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ως προς χαρακτήρα φορέα

1.
Ο φορέας θα πρέπει να είναι ΣΔΙΤ για να ικανοποιείται τόσο η DGCOM όσο και το περί κοινού αίσθημα
δικαίου (ότι δηλαδή δεν τα «χαρίζουμε» τα σπίτια σε επενδυτές που μετά τους κάνουμε οικονομικά μάγκες με
κρατικές επιδοτήσεις…)
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Κάτι άλλο, ιδιαιτέρως σημαντικό.
Τα φυσικά πρόσωπα που οδηγούνται σε πτώχευση και εκποίηση της όποιας περιουσίας τους θα πρέπει να
αξιολογούνται κατά την αίτηση ως σαν να μην έχουν καθόλου περιουσία (ειδικά άνεργοι που δεν έχουν
ατομικά έτερα εισοδήματα ή πρόσωπα με μορφές αναπηρίας ή χαμηλοσυνταξιούχοι).
Τα εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να είναι εκείνα που εισήχθησαν με τις τροποποιήσεις του ν.Κατσέλη το
έτος 2018 και ήταν τα ακόλουθα:
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
-1 άτομο: 13.906 €
-2 άτομα: 23.659 €
–Οικογένεια με ένα παιδί: 23.973 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 35.087
-Οικογένεια με τρία παιδιά: 40.800 €
ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Προφανώς συγγενικών προσώπων Α βαθμού μετά το πτωχευτικό γεγονός που νομικά
δεν επηρεάζονται από αυτό καθώς δεν ενέχονται στις υπό εκκαθάριση οφειλές.
-1 άτομο: 180.000 €
-2 άτομα: 220.000 €
-Οικογένεια με ένα παιδί: 240.000 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 260.000 €
-Οικογένεια με τρία παιδιά: 280.000 €
Η σύμβαση θα πρέπει από την αρχή να έχει τουλάχιστον 20 ετή διάρκεια με πρόβλεψη να αγγίζει και τα 35 έτη
εάν υφίσταται υπό εκκαθάριση δάνειο που είχε αρχικώς χορηγηθεί με ορίζοντα τα 30+ χρόνια.
Διάβασα με ενδιαφέρον και υποστηρίζω πως κάτι τέτοιο θα επιτρέψει τη σύσταση μικρού δοσολόγιου και κατά
συνέπεια και τη μικρή συμμετοχή του Δημοσίου.
Συμμετοχή του Δημοσίου θα πρέπει να υπάρχει για όλα τα πρόσωπα με αναπηρίες και σε καθεστώς
ανεργίας.
Η σύμβαση πρέπει να είναι εξ αρχής χαρακτήρα LEASE 2 BUY (μίσθωση με προαίρεση αγοράς) και μετά τα
πρώτα 5 έτη να μην προβλέπεται ποινή προεξόφλησης (άλλωστε θα ήταν κάτι τέτοιο καταχρηστικό) αλλά να
πρέπει να αποδεινύεται η προέλευση των κεφαλαίων (π.χ. με δανεισμό από πιστωτικό ίδρυμα.
Τέλος, προ της παραπομπής στον Φορέα να γίνει υποχρεωτική η ύπαρξη πρότασης από την τράπεζα που
έχει α’ τάξης υποθήκη / προσημείωση στην α’ κατοικία η κατάθεση αντίστοιχης πρότασης στον υπό πτώχευση
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πολίτη. Δηλαδή, ότι είναι ούτως ή άλλως να δοθεί πάνω-κάτω στον Φορέα να συμφωνηθεί να το λάβει η
Τράπεζα.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Εναλλακτικές προτάσεις ως προς χαρακτήρα φορέα και λειτουργία σχήματος

1.
Εφόσον είναι σαφές ότι το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβληθεί από τον οφειλέτη δεν προσμετράται με κανέναν
τρόπο στο ποσό της επαναγοράς του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη – πρόβλεψη που
εξυπηρετεί συγκεκριμένη δικαιοπολιτική λογική – τίθεται το ζήτημα υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις
θα λαμβάνει χώρα η επαναγορά του ακινήτου. Εφ’ όσον το τίμημα αυτής θα προσδιορίζεται κατά τρόπο
αρκούντως αντικειμενικό η επίτευξη της επαναγοράς θα είναι εφικτή -για τους μη πλούσιους!!- μόνον υπό τον
όρο της εκ νέου στεγαστικής δανειοδότησης του εν λόγω οφειλέτη. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει το Γραφείο μας
σε προηγούμενη Πρόταση, οι οφειλέτες στους οποίους δίνεται αυτή δυνατότητα είναι όσοι πληρούν τα
οικονομικά κριτήρια του νόμου για τις στεγαστικές επιδοτήσεις, που είναι αρκετά αυστηρές – όπερ μεγάλο
νομοθετικό σφάλμα. Αποτελεί μεγάλη ευχολογία η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί ευχερώς στην
επαναγορά του ακινήτου και δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος από τη δανειοδότησή του.
Αυτό όμως που δεν διευκρινίζεται επαρκώς είναι το εάν ο δανειολήπτης, απαλλασσόμενος διά της πτωχεύσεως
από τις προηγούμενες οφειλές του, θα διαγράφεται και από τα συστήματα του Τειρεσία, ώστε να μην παραμείνει
σεσημασμένος στο μέλλον, το οποίο θα επιδρούσε δραστικά στη δανειοληπτική του δυνατότητα. Διότι,
διαφορετικά, η νέα, κατόπιν πτωχεύσεως, δανειοδότηση του πάλαι ποτέ πτωχεύσαντος, είναι πολύ πιθανό να
σημαίνει επιπρόσθετους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, θεμιτούς και μη, για
να επιτευχθεί η δανειοδότηση, που ενδεχομένως να καταστήσουν αυτήν την νέα δανειοδότηση εξαιρετικά
επαχθή και πιθανώς μη βιώσιμη. Η τοποθέτηση αυτής της διαδικασίας στο μέλλον, κατόπιν δώδεκα ετών, δεν
επιτρέπει καμία πιθανολόγηση για την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη ούτε για τις αντίστοιχες διαθέσεις
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά ταύτα, εφ’ όσον η ρύθμιση του νομοσχεδίου παραπέμπει σε αυτό το μακρινό
μέλλον, είναι αδήριτη ανάγκη να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην παρεμποδιστεί ουσιαστικά, λόγω της
μηχανογράφησης των πτωχευσάντων οφειλετών, η δανειοδότησή τους και να μην παρεμποδιστεί – δια της
πλαγίου – η διάσωση της κύριας κατοικίας των οφειλετών λόγω της αμεριμνησίας του νομοθέτη.
Εφ’ όσον ο νομοθέτης είναι διατεθειμένος να προβλέψει την – δυνητική – επαναγορά της κύριας κατοικίας του
δανειολήπτη στο απώτατο μέλλον της δωδεκαετίας, κι εφ’ όσον η επαναγορά αυτή δεν είναι εν τοις πράγμασι
εφικτή ει μη μόνον με την επαναδανειοδότηση του πάλαι ποτέ πτωχεύσαντος οφειλέτη, θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι η δανειοδότηση αυτή δεν θα λάβει χώρα υπό επαχθέστερες συνθήκες για τον οφειλέτη, που

490

526
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

κατά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους σκοπούς του νομοσχεδίου, θα πραγματοποιήσει, μετά την
πτώχευσή του, μία επανεκκίνηση, εν συγκρίσει με έναν «καθαρό» δανειολήπτη. Για να καταστεί αυτό εφικτό,
και επειδή δεν είναι δικαιοπολιτικά ορθό ο νομοθέτης να επέμβει με άλλον τρόπο στην ελεύθερη βούληση των
μερών, είναι αναγκαία προϋπόθεση η διασφάλιση της διαγραφής του πτωχεύσαντος από τα μητρώα του
Τειρεσία, ρητώς κι αναμφισβήτητα, ώστε με κανέναν τρόπο να μην διακρίνεται ο μεν δανειολήπτης από τον δε
λόγω του στίγματος της πτώχευσης ή της παλαιάς «αφερεγγυότητάς» του. Η επανεκκίνηση, για να έχει νόημα,
πρέπει να αποκαθάρει τον οφειλέτη, κι όχι αυτός να φέρει το στίγμα της πτώχευσης στο μέλλον, όπερ θα
καταστήσει την τυχούσα μελλοντική δανειοδότησή του, αν όχι ανέφικτη, σε κάθε περίπτωση επαχθέστατη, ώστε
εν τέλει να μην μπορεί να επιτευχθεί και η διάσωση της κύριας κατοικίας του, στην οποία ευαγγελίζεται το
νομοσχέδιο ότι αποσκοπεί.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικό σχόλια

1.
Το «κοινωνικό» πρόσημο το οποίο ευαγγελίζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα βοηθήσει τους
υπερχρεωμένους δανειολήπτες να αποφύγουν τις εξώσεις, παρέχοντάς τους δε τη δυνατότητα, κατόπιν 12ετίας
τακτικών πληρωμών, να επανακτήσουν, κι έτσι, να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, πάσχει σημαντικά, αφού
αφορά μια απειροελάχιστα μικρή μερίδα στο σύνολο των συμπολιτών μας οφειλετών, καθώς τα κριτήρια του
άρθρ. 3 του ν. 4472/2017 είναι εξαιρετικά αυστηρά κι αποκλειστικά. Δεν είναι νοητό να γίνεται λόγος για
«κοινωνική ευαισθησία» όταν η πρόβλεψη του νόμου αφορά μόνον ένα – πραγματικά – απειροελάχιστο μέρος
της

κοινωνίας,

στο

οποίο

κι

εξαντλείται

η

εύνοια

του

νόμου.

Σαφέστατα και πρέπει να πραγματοποιηθεί μία διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων,
ώστε η ρύθμιση αυτή να έχει ουσιαστικό νόημα. Τα κριτήρια περί «ευάλωτων» νοικοκυριών, ως έχουν, μπορούν
να διατηρηθούν ως κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιδόματος για το προβλεπόμενο μίσθωμα
(που είναι και η φιλοσοφία του στεγαστικού επιδόματος), αλλά επ’ ουδενί δεν πρέπει να διατηρηθούν ως
κριτήρια για την εν συνόλω ένταξη του εκάστοτε φυσικού προσώπου σε αυτές τις υποτιθέμενες «κοινωνικά
ευαίσθητες» ρυθμίσεις. Προτείνουμε δηλαδή μία κλιμάκωση των κριτηρίων, ώστε να απευθύνονται οι διατάξεις
σε μεγαλύτερο μέρος υπερχρεωμένων συμπολιτών μας και να δοθεί πραγματικά ευκαιρία στα νοικοκυριά να
διασώσουν την κύρια κατοικία τους και να μην οδηγηθούν σε έξωση άνευ άλλου τινός – το οποίο διακυβεύεται
με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου στην παρούσα του μορφή.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικές επιφυλάξεις
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1.

Πιστεύω πως μια 2η ευκαιρία θα πρέπει να δίνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πτωχεύουν σχετικά με
την α κατοικία τους. Τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι αυτά που έθετε ο ν.3869/2010
στην αναθεώρηση του 2018 (εύλογες δαπάνες διαβίωσης +70%). Εννοείται πως από τα περιουσιακά κριτήρια
θα πρέπει εξ αρχής να απουσιάζει η προς ρευστοποίηση περιουσία του πτωχεύσαντα ώστε τούτος να μην
εμφανίζεται εσφαλμένα ως πλούσιος!
Ο φορέας δεν θα πρέπει να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η μέθοδος που θα πρέπει να υιοθετηθεί είναι αυτή
της επαναμίσθωσης & αγοράς από την αρχή και σε αντικειμενικές αξίες (αφού σε αυτές πληρώνονται και οι
φόροι). Η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να εκτείνεται μέχρι και τα 35 έτη. Όπως σωστά παρατήρησαν
κάποιοι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε τόσο την ύπαρξη μικρής δόσης όσο και τη μικρότερη επιδότηση ανά φορά.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Γενικές επιφυλάξεις

1. Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου, ως «ευάλωτος» νοείται κάθε οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου
πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, δηλαδή όσοι δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα.
Η ΕΣΑμεΑ κρίνει επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την
αναπηρία και να συμπεριληφθούν στις ευάλωτες ομάδες τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω,
καθώς και οι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, διότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές τους συγκροτούν μία από τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί ιδιαίτερα
από τα μέτρα λιτότητας και την κρίση, σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Σχόλιο ως προς ορισμό ευάλωτου

Άρθρο 167. Μητρώο Εμπειρογνωμόνων – Περιεχόμενο Έκθεσης Εμπειρογνώμονα
Αιτιολογική: Άρθρο 167.
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1. Συστήνεται μητρώο εμπειρογνωμόνων (εφεξής: «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» ή «Μητρώο») που τηρείται
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Από το Μητρώο
επιλέγονται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ενεργούν τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια δέκατο και ενδέκατο του
παρόντος.
2. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύνανται να εγγραφούν ως μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία
προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και είναι: α) φυσικά ή νομικά
πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Ο.Ε.Ε.) επί τουλάχιστον πέντε έτη, που διαθέτουν τη σχετική άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος
ή άδεια παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών Α΄ τάξης, β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α'120)
και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ή γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο
Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται μέσω επιλογής του από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, τον οποίο
δικαιούται να αποδεχθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών. Η άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με αποποίηση αποδοχής.
4. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του
περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
α. Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή πιστωτή, ή
β. οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
5. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των εμπειρογνωμόνων και μεριμνά για την κατάρτισή τους. Με απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο εμπειρογνώμονες που δεν
φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.
6. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.
7. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, ο τρόπος επιλογής, τυχόν ασυμβίβαστα, η διαδικασία
διαγραφής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται λεπτομερειακά με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Σχόλια:

Άρθρο 169. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του άρθρου 1 ν. 4224/2013
Αιτιολογική:
Το άρθρο 169 ρυθμίζει ζητήματα αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, μέσω
της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού του άρθρου 120, η οποία θα
μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση δεδομένων της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης.
Άρθρο 169
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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του
παρόντος, δύναται να χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση και άντληση των στοιχείων και δικαιολογητικών της
Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) που προβλέπεται στο Στάδιο 2 του Δευτέρου Κεφαλαίου του
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του άρθρου 1 ν. 4224/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 170: Καταργούμενες διατάξεις
Αιτιολογική:
Το άρθρο 170 ρυθμίζει ζητήματα μεταβατικής εφαρμογής και κατάργησης διατάξεων λόγω της υιοθέτησης του
νέου Κώδικα.
Άρθρο 171
1. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171, καταργείται ο ν. 3588/2007. Όπου γίνεται
αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο Κώδικας Φερεγγυότητας και Δεύτερης
Ευκαιρίας του παρόντα νόμου. Οι εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευσης διαδικασίας εξελίσσονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2017
διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης
των πιστωτών εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο
οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας.
2. Η δημοσίευση του παρόντος παύει την δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τους ν.
4605/2019, 4469/2017 και 3869/2010.
3. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργούνται τα άρθρα 68 έως και 77 του ν.
4307/2014, οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο
βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση του οφειλέτη ως συνόλου ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων της του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας. Όπου γίνεται αναφορά σε
νόμο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρου, νοείται η διαδικασία του Μέρους ΙΙ του Πέμπτου
Κεφαλαίου.
4. Καταργείται το άρθρο 65 του ν. 4472/2017.
5. Από τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, καταργείται η παρ. 1 του
άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι διατάξεις αυτές συνεχίζουν να ισχύουν σε πτωχεύσεις που
διέπονται από το ν. 3588/2007 ή από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 1.
6. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).
7. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργείται η περ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ.
Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, καθώς και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης
περιεχόμενης στην παραπάνω καταργούμενη διάταξη.

Σχόλια
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1. Πρόβλεψη και Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση διαγραφή όλων των οικ. δεδομένων από την Τειρεσίας α.ε».
Στα πλαίσια της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα δάνεια
τους

πρέπει

να

υπάρξει

πρόβλεψη

για

τον

επονομαζόμενο

«λευκό

Τειρεσία».

Στην Πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία.
Τα Νοικοκυριά που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, αν και έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια αυτά με Δικαστικές
Αποφάσεις με βάση τον Ν 3869/2010 , καταγγέλθηκαν από τις Τράπεζες στην Τειρεσίας α.ε.
Τα νοικοκυριά αυτά για πολλά πλέον χρόνια (πέραν των 20, δηλαδή όσο κρατά η ρύθμιση…) δεν έχουν πλέον
την δυνατότητα π.χ να αγοράσουν αναγκαίο οικιακό εξοπλισμό ή να αντικαταστήσουν τον παλιό (ζωτικής
σημασία θέματα), με δόσεις και οι αιτήσεις τους απορρίπτονται!!!!!!!!
Πως θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά αυτά αφού δεν έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν τα είδη αυτά πρώτης
ανάγκης σε μετρητά με όλο το ποσό ;;;

Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αφορά άλλο νομοθέτημα

2. Κ υπουργε, από την κατάργηση της κατάθεσης νέων αιτήσεων του Ν 3869 πρέπει να εξαιρεθεί η δυνατότητα
κατάθεσης αιτήσεων με βάση το άρθρο 12α του Ν 3869 δηλαδή των κληρονόμων εκκρεμών υποθέσεων
δεδομένου ότι έχει αρχίσει η διαδικασία στο πρόσωπο των κληρονόμουμενων και για λόγους ηθικής και νομικης
και δικαιοπολιτικης τάξης Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία προστασίας της κυρίας κατοικίας της οικογένειας
με τις ίδιες διατάξεις και προϋποθέσεις !!!
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Αφορά άλλο νομοθέτημα

Άρθρο 171 - Έναρξη ισχύος
Τα άρθρα 1 έως και 164 του παρόντος (Κώδικας Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας) τίθενται σε ισχύ την
1η.1.2021, με την εξαίρεση του δωδέκατου κεφαλαίου, το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου. Οι λοιπές
διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά.

Σχόλια:
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Πρέπει,όντως, να περιληφθεί στο σχέδιο ειδική μεταβατική διάταξη, που θα προβλέπει την απαλλαγή και ήδη
πτωχευμένων ή εκπροσώπων ήδη πτωχευμένων επιχειρήσεων, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την
πτώχευση και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της καλής πίστης του πτωχού κλπ.
Γενικότερα, η μεταβατική διάταξη του α.170 δεν είναι απόλυτα σαφής ως προς το ποιες διατάξεις του νέου
Κώδικα θα εφαρμόζονται και στις ήδη εκκρεμείς διαδικασίες, ώστε η διάταξη χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται στο αναμορφωμένο σχέδιο

Η έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού για όσες αιτήσεις υποβληθούν από 1/1/2021 και η μη πρόβλεψη και
για τυις υφιστάμενες αιτήσεις, εκτός των άλλων (αφού είναι τελείως λάθος) οδηγεί σε αδικήματα όσους οφείλουν
να υποβάλλουν σήμερα αίτηση πτώχευσης αλλά δεν θα το πράξουν αναμένοντας να το πράξουν μετά την
1/1/2021 ώστε να τύχουν ευνοικότερης αντιμετώπισης με βάση τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (πχ απαλλαγή
νομίμου εκπροσώπου).
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Δεν είναι δυνατή η συντομότερη εφαρμογή του

Για λόγους ισότητας αλλά και για την αποφυγή δυο ταχυτήτων «πτωχών» αλλά κυρίως για λόγους κοινωνικής
δικαιοσύνης θα πρέπει να δοθεί οι νέες διατάξεις για την απαλλαγή των φυσικών προσώπων-εμπόρων από τα
χρέη τους να ισχύσουν και για τις παλιές πτωχεύσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ή για τις οποίες δεν έχει
επέλθει παύση εργασιών. Δεν ειναι δικαιοπολιτικά ορθό να αιτείται κάποιος υπό το καθεστώς του παλιότερου
δικαίου την απαλλαγή του με δυσμενέστερους όρους(νυν ισχυον αρθρο 167-170ΠτΚ) από κάποιον που θα
καταθέσει

τυχαία

ή

και

σκόπιμα

αίτηση

πτωχευσης

μετά

την

1.1.2021.

Νομίζω η διάταξη μπορεί να αποκτήσει αναδρομική ισχύ ως προς το θέμα αυτό αφου μπορεί να αντιμετωπιστεί
ξέχωρα από άλλες πτωχευτικές επιμέρους διαδικασίες.
Παρατηρήσεις /Απάντηση:
Προβλέπεται η εφαρμογή της απαλλαγής και για εκκρεμείς πτωχεύσεις

Στ. Έκθεση νομιμότητας
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24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Συντάγματος.

25.



Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)


Χ

Κανονισμός

Χ

Οδηγία



Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων).
Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014 για την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές
συναλλαγές
στην
εσωτερική αγορά και την κατάργηση της
Οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

1. Οδηγία 2019/1023/ΕΚ περί του πλαισίου για
την προληπτική αναδιάρθρωση,
την
απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή
την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί
μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών
και για την τροποποίηση της Οδηγίας
2017/1132/ΕΚ (για την αναδιάρθρωση και
την αφερεγγυότητα)
2. Οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού
πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως
των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
3. Οδηγία 2009/38/ΕΚ για τη θέσπιση
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται
η γνώμη τους.
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4. Οδηγία 98/59/ΕΚ για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν
τις ομαδικές απολύσεις.
5. Οδηγία 2001/23/ΕΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη
διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή
επιχειρήσεων.
6. Οδηγία 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των
μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του
εργοδότη.


26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
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Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Αντικαθίσταται το εδάφιο (η) του
Η απόκτηση κινητών αξιών γίνεται
άρθρου 8 του ν. 3461/2006, το οποίο
στο πλαίσιο διαδικασίας του νόμου.
έχει ως εξής: «η απόκτηση κινητών
αξιών αποτελεί μέρος διαδικασίας
εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με
το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού
Κώδικα.»
Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο
άρθρο 11 του ν. 4514/2018 ως εξής:
«η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί
μέρος της διαδικασίας εξυγίανσης
του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους
Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου ή της
διαδικασίας
εξωδικαστικής
ρύθμισης χρηματικών οφειλών του
Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου
του Βιβλίου Πρώτου, για την
αποκατάσταση της βιωσιμότητας της
εταιρείας και την εξακολούθηση της
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δραστηριότητάς της ή οι κινητές
αξίες που έχουν αποκτηθεί αφορούν
εταιρεία που βρίσκεται σε παύση
πληρωμών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 77 ή εταιρεία το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της οποίας έχει
καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου
(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, με
βάση στοιχεία των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων του ν.
3556/2007, σε ενοποιημένη βάση
εφόσον καταρτίζονται, και δεν έχει
αποκατασταθεί τουλάχιστον στο
ποσοστό αυτό εντός της περιόδου
που ακολουθεί τη δημοσιευμένη
οικονομική κατάσταση του ν.
3556/2007,
στην
οποία
διαπιστώνεται το ανωτέρο έλλειμμα.
Το βάρος απόδειξης της συνδρομής
των
προϋποθέσεων
του
προηγούμενου εδαφίου φέρει το
πρόσωπο που την επικαλείται».

Στο ν. 4307/2014 προστίθεται
άρθρο 72Α ως εξής:
"Άρθρο 72Α – Ανατροπή της
διαδικασίας
της
ειδικής
διαχείρισης
1. Οποτεδήποτε πριν από τη λήξη
της ειδικής διαχείρισης κατ’ άρθρο
76 του παρόντος νόμου, ο
οφειλέτης ή πιστωτές του,
νομιμοποιούνται να ασκήσουν
αίτηση για την ανατροπή της
διαδικασίας
της
ειδικής
διαχείρισης εφόσον καταθέσουν
ταυτόχρονα με την αίτηση αυτή
αίτηση επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις.
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2.
Η αίτηση της προηγούμενης
παραγράφου κατατίθεται ενώπιον
του αρμόδιου για την εκδίκαση της
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης
πτωχευτικού
δικαστηρίου, κοινοποιείται δε
αμελλητί
και
επί
ποινή
απαραδέκτου
στον
Ειδικό
Διαχειριστή. Ο Ειδικός Διαχειριστής
και οι λοιποί πιστωτές του υπό
ειδική
διαχείριση
προσώπου
νομιμοποιούνται στην άσκηση
κυρίας ή πρόσθετης παρέμβασης.
Η αίτηση της παραγράφου 1
συνεκδικάζεται με την αίτηση
επικύρωσης, γίνεται δεκτή σε
περίπτωση
επικύρωσης
της
συμφωνίας
εξυγίανσης
και
απορρίπτεται σε κάθε άλλη
περίπτωση. Η απόφαση επί της
αίτησης δημοσιεύεται κατά τον
τρόπο δημοσίευσης της απόφασης
επί της αίτησης επικύρωσης,
υπόκειται δε στα ίδια ένδικα μέσα
με την απόφαση επί της αίτησης
επικύρωσης.
3. Η κατάθεση της αίτησης της
παραγράφου 1 δεν αναστέλλει
αυτοδικαίως τη διαδικασία της
ειδικής διαχείρισης. Για την
αναστολή της διαδικασίας ή της
τρέχουσας
προθεσμίας
της
παραγράφου 3 του άρθρου 69
χορηγείται Προσωρινή Διαταγή
μέχρι τη συζήτηση της αίτησης
ανατροπής και υπό τον όρο αυτής,
αφού πιθανολογηθεί η επικύρωση
της
συμφωνίας
εξυγίανσης
σύμφωνα με την αίτηση που
συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση
της παραγράφου 1.
4. Σε περίπτωση αποδοχής της
αίτησης της παραγράφου 1, παύει
η
διαδικασία
της
ειδικής
διαχείρισης και ανατρέπονται για
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το μέλλον τα αποτελέσματα του
άρθρου 72. Εκποιήσεις του
ενεργητικού για τις οποίες
συντελέστηκε η διατύπωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 75 δεν
θίγονται. Ο Ειδικός Διαχειριστής
απαλλάσσεται από κάθε αστική και
ποινική
ευθύνη
για
τα
αποτελέσματα της μέχρι τότε
διαδικασίας.
5. Η αίτηση της παραγράφου 2
δύναται να υποβάλλεται εντός
εννέα (9) μηνών από τη θέση σε
ισχύ της παρούσας διάταξης."

30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ, καταργείται ο ν. Άρθρα 1-182 ν. 3588/2007 (Α’ 153)
3588/2007 (Α’ 153). Όπου γίνεται
αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό
Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο
παρών νόμος.
Από τη θέση σε ισχύ παύει η
δυνατότητα
υποβολής
νέων
αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3869/2010 (Α’ 130).
Από τη θέση σε ισχύ παύει η
δυνατότητα
υποβολής
νέων
αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 68 έως και 77 του ν.
4307/2014, οι διατάξεις των οποίων
εξακολουθούν να ισχύουν στις
εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός
όπου άλλως ρητά ορίζεται στο
παρόν.
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Άρθρα 68 - 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246)
«Άρθρο 68
Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη
διαδικασία ειδικής διαχείρισης
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του
Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο έχει την
έδρα του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε
γενική
και
μόνιμη
αδυναμία
εκπλήρωσης
ληξιπρόθεσμων
χρηματικών υποχρεώσεων, δύναται να
υπάγεται στη διαδικασία ειδικής

538
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

διαχείρισης του παρόντος άρθρου. Στην
περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών,
αυτές μπορούν να υπάγονται στη
διαδικασία ειδικής διαχείρισης του
παρόντος άρθρου και εφόσον συντρέχει
ως προς αυτές για δύο συνεχόμενες
χρήσεις λόγος λύσης κατά το άρθρο 48
παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 (αναλογικά
εφαρμοζομένου στις λοιπές μορφές
κεφαλαιουχικών εταιριών).
2. Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή
πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας
χρηματοδοτικός φορέας, οι οποίοι
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του
συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του
οφειλέτη.
3. Για τις ανάγκες του παρόντος ως
πιστωτές
νοούνται
όσοι
έχουν
απαιτήσεις κατά του οφειλέτη κατά την
έννοια
του
Ελληνικού
Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980) ή
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, προκειμένου για επιχειρήσεις
που
καταρτίζουν
οικονομικές
καταστάσεις,
υποχρεωτικά
ή
προαιρετικά σύμφωνα με αυτά, ενώ
περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτήσεις
από χρηματοδοτικές μισθώσεις που
οφείλονται συμβατικά από τον ως άνω
χρόνο αναφοράς μέχρι τη συμβατική
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων
εφόσον σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες
λογιστικές αρχές δεν αποτυπώνονται
στις πιο πάνω οικονομικές καταστάσεις.
4. Ο υπολογισμός του ποσοστού των
αιτούντων πιστωτών για τις ανάγκες της
παραγράφου 2 γίνεται με βάση
κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται
από
κάτοχο
άδειας
Λογιστή
Φοροτεχνικού Α` ή Β` Τάξεως του ν.
2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή, βασίζεται
στις
δημοσιευμένες
οικονομικές
καταστάσεις ή/και τα βιβλία και
στοιχεία του οφειλέτη ή/και των
αιτούντων πιστωτών και αποτυπώνεται
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σε βεβαίωση του συντάκτη ότι
συντρέχει
η
προϋπόθεση
της
πλειοψηφίας της παραγράφου 2. Η
βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται στην
αίτηση της παραγράφου 1 με ποινή
απαράδεκτου. Κοινοπρακτούντες και
ομολογιούχοι πιστωτές συμμετέχουν
στο σχηματισμό του ποσοστού της
παραγράφου 2 σύμφωνα με τους όρους
της μεταξύ τους συμφωνίας.
5. Για το παραδεκτό της αίτησης
απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση
δήλωσης του προτεινομένου ως ειδικού
διαχειριστή (φυσικού ή νομικού
προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού
έργου.
Άρθρο 69
Ορισμός Ειδικού Διαχειριστή
1. Ως ειδικός διαχειριστής ορίζεται
νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο,
όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α`
174) ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές
γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην
οποία συμμετέχει δικηγόρος με
οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος
ανωτάτης σχολής που είναι μέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν.
2515/1997
(Α`
154).
Ειδικός
διαχειριστής μπορεί να ορισθεί και
σύμπραξη
προσώπων
εφόσον
συμμετέχει σε αυτή νόμιμος ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος με
οικονομοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική
εταιρία στην οποία συμμετέχει
δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις
ή πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που
είναι
μέλος
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και
κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού
Α` τάξεως του ν. 2515/1997.
2. Ως προς τον ειδικό διαχειριστή ισχύει
το άρθρο 106ι παρ. 1 του Πτωχευτικού
Κώδικα.

504

540
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

3. Η διαδικασία και το λειτούργημα του
ειδικού διαχειριστή παύουν εντός
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη
δημοσίευση της απόφασης του άρθρου
70, με δυνατότητα παράτασης έξι (6)
επιπλέον μηνών από το δικαστήριο του
άρθρου
70,
ανεξαρτήτως
της
αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή
κατά το επόμενο εδάφιο, εκτός εάν
άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ο ειδικός
διαχειριστής παραιτηθεί, μπορεί να
αντικατασταθεί με απόφαση του
δικαστηρίου του άρθρου 70, μετά από
αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον,
που δικάζεται με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Η αμοιβή του
ειδικού
διαχειριστή
συμφωνείται
μεταξύ αυτού και των αιτούντων
πιστωτών και καταβάλλεται από
αυτούς, εφαρμοζομένου του προνομίου
του άρθρου 154 περίπτωση α` του
Πτωχευτικού Κώδικα.
4. Ο ειδικός διαχειριστής ευθύνεται
μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Ο
ειδικός διαχειριστής και, αν πρόκειται
για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί
του, δεν προσωποκρατούνται ούτε
υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική ή
άλλη ευθύνη για χρέη της υπό ειδική
διαχείριση εταιρίας, ανεξάρτητα από το
χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον
οποίο ανάγονται. Το λειτούργημα του
ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά
ελεγκτική εργασία.
Άρθρο 70
Εκδίκαση της αίτησης
1. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
της αίτησης είναι το Μονομελές
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου ο οφειλέτης έχει την έδρα του,
το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις
του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα
ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
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2. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται
δικάσιμος εντός διμήνου από την
υποβολή της. Στην περίπτωση νομικών
προσώπων εφαρμόζεται το άρθρο 96
παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο
αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το
άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να
διατάξει την κλήτευση ενός ή
περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη,
ορίζοντας
ταυτόχρονα
και
την
προθεσμία της κλήτευσης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και την
καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.).
Η
άσκηση
παρέμβασης από τα πρόσωπα του
προηγούμενου
εδαφίου
και
οποιονδήποτε άλλο πιστωτή γίνεται με
κατάθεση προτάσεων στο ακροατήριο
και χωρίς την τήρηση προδικασίας κατά
την ορισθείσα δικάσιμο. Η άσκηση
παρέμβασης με κατάθεση δικογράφου
σε διαφορετική δικάσιμο δεν αποτελεί
λόγο αναβολής της συζήτησης της
αίτησης κατά την προσδιορισθείσα
δικάσιμο.
3. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον, μέχρι την έκδοση της
απόφασης του άρθρου 71 μπορούν να
διατάζονται από τον πρόεδρο του
αρμόδιου δικαστηρίου τα μέτρα του
άρθρου 10 του Πτωχευτικού Κώδικα
κατ’ αναλογική του εφαρμογή. Η
αναστολή επάγεται αυτοδικαίως την
αναστολή για τις ίδιες απαιτήσεις και
έναντι των λοιπών συνοφειλετών,
καθώς και την απαγόρευση της
διάθεσης των ακινήτων και του
εξοπλισμού της επιχείρησης του
οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών του.
4. Η αίτηση του άρθρου 68 μαζί με την
πράξη ορισμού δικασίμου κοινοποιείται
στην επιχείρηση και περίληψη αυτής
δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη
δικάσιμο.
Κύριες
παρεμβάσεις
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κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή
απαραδέκτου το αργότερο τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο,
και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς,
όπως και οι τυχόν πρόσθετες
παρεμβάσεις, με την αίτηση. Οι κυρίως
παρεμβαίνοντες φέρουν το βάρος
απόδειξης ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 68.
5. Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει
τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε
καθεστώς εξυγίανσης σύμφωνα με το
άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα ή
εκκρεμείς αιτήσεις ειδικής εκκαθάρισης
ή κήρυξης πτώχευσης, εφαρμοζομένων
αναλόγως
των
διατάξεων
των
παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 71
Απόφαση του δικαστηρίου
1. Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 68 παράγραφοι 1 και 2.
2. Το δικαστήριο αποδεχόμενο την
αίτηση διορίζει με την απόφασή του τον
προτεινόμενο στην αίτηση ειδικό
διαχειριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν
της μιας αίτηση ή κύρια παρέμβαση με
το αυτό αίτημα (θέση σε ειδική
διαχείριση) και διαφορετική πρόταση
ως προς τον ειδικό διαχειριστή, οπότε
διορίζει τον κατά την κρίση του
καταλληλότερο
μεταξύ
των
προταθέντων.
3. Η απόφαση επί της αιτήσεως
εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση.
4. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει
την αίτηση δημοσιεύεται αμελλητί σε
περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) με επιμέλεια του οφειλέτη ή
οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο
συμφέρον.
5. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που
δέχεται την αίτηση δύναται να ασκηθεί
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ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου,
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη
συζήτηση είτε γιατί δεν κλητεύθηκε είτε
γιατί δεν κλητεύθηκε νομίμως, εντός
νόμιμης προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης κατά τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
6. Κατά της απόφασης που απορρίπτει
την αίτηση του άρθρου 68 παρ. 2
επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται
εντός τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης, για τη δε
συζήτηση
της
έφεσης
ορίζεται
δικάσιμος εντός διμήνου από την
υποβολή της.
Άρθρο 72
Συνέπειες αποδοχής της αίτησης
1. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των
ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης
καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και
των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από
το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των
μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά
τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.
4174/2013.
2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης
της προηγούμενης παραγράφου η
εξουσία των καταστατικών οργάνων
διοίκησης
και
διαχείρισης
της
επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της
στον διοριζόμενο ειδικό διαχειριστή. Ο
ειδικός διαχειριστής αναλαμβάνει την
εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι
τρίτων και τη διεκπεραίωση των
καθημερινών
της
συναλλαγών,
συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων και της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ
αναστέλλεται για τη διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης η υποχρέωση
έγκρισης
των
οικονομικών
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση
των μετόχων.
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3. Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς
ειδικής διαχείρισης δεν συνιστά
σπουδαίο λόγο για την καταγγελία
εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί
λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.
4. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης
συνέχισης
της
λειτουργίας
της
επιχείρησης και της επιδιωκόμενης
μεγιστοποίησης του τιμήματος της
εκποίησης του ενεργητικού, ο ειδικός
διαχειριστής δύναται να αιτείται την
έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών
κάθε είδους ή και να προβαίνει σε
δικαιοπραξίες που σκοπούν την
επωφελέστερη εκμετάλλευση του
ενεργητικού. Τέτοιες άδειες είναι ιδίως
οι άδειες λειτουργίας πάσης φύσεως και
κάθε επιμέρους διοικητική πράξη που
τίθεται ως προϋπόθεση για τη
λειτουργία. Εκ των δικαιοπραξιών ο
ειδικός διαχειριστής δύναται ιδίως να
εκμισθώνει, να μισθώνει ή με άλλον
τρόπο να αποκτά ή να διαθέτει τη χρήση
πραγμάτων και δικαιωμάτων, να
ανταλλάσσει πράγματα, κινητά ή
ακίνητα, καθώς και δικαιώματα που
ανήκουν στην επιχείρηση με αντίστοιχα
πράγματα ή δικαιώματα τρίτων, εφόσον
η συνολική αξία των ανταλλασσόμενων
είναι ίση. Η αξία των ανταλλασσόμενων
προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης
δύο (2) πιστοποιημένων εκτιμητών
εγγεγραμμένων στο Μητρώο του
Υπουργείου Οικονομικών. Ο ειδικός
διαχειριστής δύναται, στο πλαίσιο των
ανωτέρω, να αποκτά ή διαθέτει τη
χρήση πραγμάτων και δικαιωμάτων, να
εκχωρεί ή συμψηφίζει απαιτήσεις και να
προβαίνει σε παρόμοιες δικαιοπραξίες
ακόμα και για πράγματα ή δικαιώματα
που βρίσκονται, κατά περίπτωση, ήδη
στη νομή και κατοχή του ιδίου ή τρίτων
πριν την εκτέλεση της σχετικής
δικαιοπραξίας. Οι διοικητικές άδειες ή
και οι δικαιοπραξίες, τις οποίες δύναται
να επιδιώκει ή να συνάπτει ο ειδικός
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διαχειριστής, μπορούν να υπερβαίνουν,
κατ` αρχήν χωρίς χρονικό περιορισμό, τη
διάρκεια
της
εκάστοτε
ειδικής
διαχείρισης και ο ειδικός διαχειριστής
μπορεί να επιδιώκει την εκποίηση
διοικητικών αδειών και συμβατικών
σχέσεων στο πλαίσιο του παρόντος
νόμου και των συναφών διατάξεων του
Πτωχευτικού
Κώδικα,
αναλογικά
εφαρμοζόμενων, όπου απαιτείται.
Άρθρο 73
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης –
διάθεση του ενεργητικού
1. Ο ειδικός διαχειριστής εγκαθίσταται
με τη βοήθεια της δημόσιας αρχής στη
διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει
αμελλητί απογραφή των στοιχείων της
επιχείρησης, και εν συνεχεία καταρτίζει
με βάση την απογραφή υπόμνημα
προσφοράς, στο οποίο, πλην των
απογραφέντων
στοιχείων
της
επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε
πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του
ενεργητικού της.
2. Ο ειδικός διαχειριστής, προκειμένου
να διατηρήσει τη λειτουργία της
επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και
έξοδα
της
ειδικής
διαχείρισης,
περιλαμβανομένων και των δικών του
αμοιβών, δύναται να λάβει κατά τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης
χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή
υπηρεσιών, οι οποίες φέρουν το ειδικό
προνόμιο του άρθρου 154 περίπτωση α`
του Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Το συντομότερο δυνατόν από την
εγκατάστασή
του,
ο
ειδικός
διαχειριστής
διενεργεί
δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την
εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού
της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης ή
επί μέρους λειτουργικών συνόλων της
επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών
της στοιχείων εφόσον αυτά δεν
αποτελούν κλάδους.

510

546
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

4. Για την εκποίηση του ενεργητικού, ως
σύνολο ή ως μέρη, κατά περίπτωση, ο
ειδικός διαχειριστής, δημοσιεύει με
ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο
καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας
εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(Τομέας Νομικών) και αναρτά επίσης
στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης
στο διαδίκτυο και στο πληροφοριακό
σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης
πρόσκληση
διενέργειας
ενός
ή
περισσοτέρων,
κατά
περίπτωση,
δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών.
5. Στην πρόσκληση ορίζεται ημερομηνία
για την ενώπιον του ειδικού διαχειριστή
στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την
κρίση του στο κατάστημα του αρμόδιου
δικαστηρίου υποβολή δεσμευτικών
προσφορών,
απαλλαγμένων
από
οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη και
συνοδευόμενων
από
εγγυητική
επιστολή για το ισόποσο του
προσφερομένου
τιμήματος.
Η
ημερομηνία
του
προηγούμενου
εδαφίου απέχει είκοσι (20) τουλάχιστον
και το πολύ σαράντα (40) εργάσιμες
ημέρες από τη δημοσίευση της
πρόσκλησης.
Στην
πρόσκληση
καθορίζονται και οι λοιποί όροι του
σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,
μεταξύ των οποίων περιέχεται η
δέσμευση ότι με την υπογραφή της
σύμβασης
μεταβίβασης
θα
καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο
του τιμήματος, ενώ περιλαμβάνεται και
το κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης
για τη σκοπούμενη δικαιοπραξία.
6. Ο ειδικός διαχειριστής δύναται να
διαθέτει
προς
ενδιαφερομένους
πληροφορίες ως προς τα διατιθέμενα
περιουσιακά
στοιχεία
και
την
επιχειρηματική δραστηριότητα και τα
εργασιακά θέματα και σχέσεις της υπό
ειδική διαχείριση εταιρίας, καθώς και

511

547
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

πρόσβαση
σε
ενδιαφερομένους
αγοραστές σε στοιχεία της εταιρίας.
7. Μετά τη, σύμφωνα με την
πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας
υποβολής ο ειδικός διαχειριστής
αποσφραγίζει τις προσφορές και
συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει
τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή
κοινοποιείται σε όσους νόμιμα
κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται
στο
αρμόδιο
δικαστήριο
της
παραγράφου 1 του άρθρου 69 του
παρόντος κεφαλαίου με σχετική αίτηση
αποδοχής της.
8. Σε περίπτωση που κατά το
διαγωνισμό της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου κατατέθηκε μία μόνο
προσφορά, συνέρχεται αμελλητί με
πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή
συνέλευση των πιστωτών, η οποία με
απόφαση της πλειοψηφίας επί του
συνόλου των εκπροσωπουμένων στη
συνέλευση
απαιτήσεων
(εφόσον
υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία που
ορίζεται ως η πλειοψηφία των
απαιτήσεων των πιστωτών οφειλέτη)
αποφασίζει την υποβολή της έκθεσης
της προηγούμενης παραγράφου στο
δικαστήριο. Δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη συνέλευση των
πιστωτών τίθεται στη διάθεση των
πιστωτών η προσφορά. Δικαίωμα
συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι
αναφερόμενοι
στην
κατάσταση
πιστωτών της παραγράφου 4 του
άρθρου 68, ενώ η πρόσκληση τους
γίνεται με τον τρόπο δημοσίευσης της
πρόσκλησης διενέργειας δημόσιου
πλειοδοτικού
διαγωνισμού
της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση λήψης απόφασης
υποβολής, ο ειδικός διαχειριστής
υποβάλει αίτηση αποδοχής στο
δικαστήριο κατά την προηγούμενη
παράγραφο. Σε περίπτωση μη λήψης
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απόφασης υποβολής, επέρχονται οι
συνέπειες της επόμενης παραγράφου.
9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
αφορά το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης και δεν κατατέθηκε καμία
προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία
προσφορά για οποιοδήποτε από τα
λειτουργικά σύνολα, η διαδικασία
θεωρείται κατ` αρχήν ότι έχει λήξει και ο
ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση πτώχευσης σε βάρος
του οφειλέτη, εκτός εάν ο ειδικός
διαχειριστής κρίνει ότι, παρά το άγονο
του διαγωνισμού για το σύνολο ή μέρος
του
ενεργητικού,
επόμενος
διαγωνισμός εντός του χρονικού ορίου
ισχύος της ειδικής διαχείρισης, έχει
πιθανότητες επιτυχίας. Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση που υποβλήθηκε
μία μόνο, προσφορά, που δεν εγκρίθηκε
εν συνεχεία από τη συνέλευση των
πιστωτών. Κατά τη διαμόρφωση της
κρίσης του, ο ειδικός διαχειριστής
δύναται, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει
υπ` όψιν του τυχόν νέες πραγματικές και
νομικές καταστάσεις περί το ενεργητικό
ή την εν γένει αγορά των υποψηφίων
προσφερόντων, που δεν συνέτρεχαν ή
συνέτρεχαν, αλλά δεν ήταν γνωστές,
κατά την προκήρυξη του πρώτου
διαγωνισμού. Ο ειδικός διαχειριστής
επιλέγει κατά την κρίση του αν θα
προκηρύξει επόμενο διαγωνισμό για το
σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού στις
περιπτώσεις
που
αναφέρονται
ανωτέρω, κάνοντας, στο πλαίσιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 73 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 74, σύντομη
μνεία των λόγων, που δικαιολογούν την
επιλογή του.
10. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε
προσφορά για ορισμένα μόνο από τα
λειτουργικά σύνολα και δεν επελέγη η
διενέργεια δεύτερου διαγωνισμού,
κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο
ειδικός διαχειριστής περιορίζεται στη
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διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν
προσφορές εφαρμόζοντας αναλογικά
την παραπάνω διαδικασία.
Άρθρο 74
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης εκδίκαση της αίτησης αποδοχής
1. Για τη συζήτηση της αίτησης
αποδοχής της παραγράφου 7 του
άρθρου 73, τις τυχόν παρεμβάσεις και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα
εφαρμόζονται τα οριζόμενα για την
αίτηση υπαγωγής σε ειδική διαχείριση,
αναλόγως εφαρμοζόμενα.
2. Το δικαστήριο αποδέχεται την
υποβληθείσα
αίτηση
εφόσον
διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι όροι του
παρόντος και ότι η εισαγόμενη προς
έγκριση προσφορά είναι του πλειοδότη
ή, σε περίπτωση μίας προσφοράς, ότι
έχει την έγκριση της συνέλευσης των
πιστωτών και ανακηρύσσει τον
αγοραστή ή τους αγοραστές, κατά
περίπτωση με απόφαση του, που δεν
υπάγεται σε ένδικα μέσα.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου
δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το
αρμόδιο δικαστήριο ορίζει και εισηγητή
δικαστή για τις ανάγκες της διανομής
του πλειστηριάσματος κατά το άρθρο 77
του παρόντος.
4. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως
δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που
δεν παρέστη στη συζήτηση είτε γιατί δεν
κλητεύθηκε είτε δεν κλητεύθηκε νόμιμα
σε
αυτή
εντός
αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης κατά το
προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο 75
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης μεταβίβαση του ενεργητικού
1. Με τη δημοσίευση της τυχόν θετικής
απόφασης ο ειδικός διαχειριστής
απευθύνει εγγράφως προς τον
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αγοραστή ή τους αγοραστές σχετική
πρόσκληση του για υπογραφή εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών της
σύμβασης
μεταβίβασης
που
περιλήφθηκε στην πρόσκληση. Η
παραπάνω σύμβαση επέχει θέση
τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ.
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Εφόσον το τίμημα καταβληθεί
εμπροθέσμως, ο ειδικός διαχειριστής
συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης.
Η πράξη αυτή προσαρτάται στη
Σύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση
περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του
άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, εφαρμοζομένων ως προς
αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της
τελευταίας και έχει, στην περίπτωση
μεταβίβασης ακινήτων, ως άμεση
έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή
της και το σχετικό αίτημα προς τον
υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό
γραφείο κατά τα οριζόμενα για την
πράξη μεταγραφής ακινήτων, την
εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων
βαρών.
3. Στη μεταβίβαση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή και
λειτουργικών συνόλων αυτής, στο
πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, δεν έχει
εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479
Α.Κ.
4. Ως προς την παραπάνω σύμβαση
μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβάσεις
της επιχείρησης και τις διοικητικές
άδειες ισχύουν τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 106Θ του
Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Οι πράξεις για την πραγματοποίηση
της μεταβίβασης απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου
ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου,
εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
Επίσης, η υπό ειδική διαχείριση
επιχείρηση απαλλάσσεται από την
υποχρέωση
να
προσκομίσει
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αποδεικτικό
ενημερότητας
της
φορολογικής
διοίκησης
και
ασφαλιστική ενημερότητα για τη
σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης,
για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων
και χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε
μορφής, καθώς και για κάθε άλλη
συναλλαγή με το Δημόσιο, καθ` όλη τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Στη
σύμβαση μεταβίβασης δεν απαιτείται,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να
προσαρτώνται
πιστοποιητικά
της
φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε
μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε
άλλης
δημόσιας
υπηρεσίας,
οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α.
κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή
υπεύθυνες
δηλώσεις
τρίτων
προβλεπόμενες
σε
οποιαδήποτε
διάταξη νόμου. Κατ` εξαίρεση γίνεται
μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο
κτηματολογικού
φύλλου
και
απόσπασμα
κτηματολογικού
διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα
δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις
οποίες
υφίσταται
λειτουργούν
κτηματολόγιο
και
τοπογραφικό
διάγραμμα του άρθρου 5 του ν.
651/1977, όπου απαιτείται κατά την
κείμενη
νομοθεσία.
Οι
υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι
κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν
υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης
στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω
κατ` εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα
προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και
σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών
πράξεων
που
αφορούν
σε
δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή
κατά τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης
και μόνο
για το
συμβαλλόμενο πρόσωπο που βρίσκεται
σε ειδική διαχείριση.
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6. Ως προς αμοιβές για τις αυτές πράξεις
ή συμβάσεις εφαρμόζεται αναλογικά το
άρθρο 134 του Πτωχευτικού Κώδικα.
7. Οι πράξεις αυτές εξαιρούνται επίσης
της πτωχευτικής ανάκλησης, κατά την
έννοια των άρθρων 41 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 76
Περάτωση
διαδικασίας
ειδικής
διαχείρισης
1. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η
όλη
διαδικασία
μεταβίβασης
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του
ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική
αξία) εντός της προθεσμίας του άρθρου
69 παρ. 3 τότε η διαδικασία θεωρείται
ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση
πτώχευσης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση
πτώχευσης προχωρά η εξέταση της. Κατ’
εξαίρεση, εάν εντός της ανωτέρω
προθεσμίας εκκρεμεί πλειοδοτική
διαδικασία και υποβολή αίτησης προς
το δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς
με την οποία να επιτυγχάνεται
(λαμβανομένων υπόψη και τυχόν
προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του
ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική
αξία
και
ανεξαρτήτως
τρόπου
διάθεσης), τότε η ειδική διαχείριση
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων από
το αρμόδιο δικαστήριο και την
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
μεταβίβασης των σχετικών στοιχείων. 2.
Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον
ειδικό διαχειριστή η μεταβίβαση
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης (ως
λογιστική αξία) και εάν κατά την
εκτίμηση του, βάσει των αναγγελθεισών
απαιτήσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 77, το προϊόν ρευστοποίησης
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επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση
όλων των πιστωτών, υποβάλλει σχετικό
αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο το
οποίο δύναται να παρατείνει το
διορισμό
του
με
αποκλειστικό
αντικείμενο τη διάθεση του προϊόντος
ρευστοποίησης προς τους δικαιούχους.
Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης
του συνόλου των πιστωτών, τα εταιρικά
όργανα ή ο ιδιοκτήτης, κατά περίπτωση,
ανακτούν τη διοίκηση του φορέα της
επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση πτώχευσης του
οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεμεί
αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέταση
της.
3. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της
επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί
η διάθεση μέρους του ενεργητικού της
επιχείρησης στους πιστωτές, ο ειδικός
διαχειριστής διατηρεί τον έλεγχο του
ανωτέρω υπολοίπου και την ευθύνη
διανομής του στους δικαιούχους
σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος
και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε
πτωχευτική ανάκληση.
Άρθρο 77
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης διανομή προς πιστωτές
1. Ο ειδικός διαχειριστής, το
συντομότερο μετά τη μεταβίβαση του
ενεργητικού της επιχείρησης (ή και
μέρους αυτής ως λειτουργικού
συνόλου) κατά τα προαναφερόμενα
υποχρεούται να δημοσιοποιήσει, με τον
τρόπο
που
αναφέρεται
στην
παράγραφο 4 του άρθρου 73,
πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των
πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις
απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία
ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση
της πρόσκλησης.
2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής,
αφού αφαιρέσει από το προϊόν της
ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της
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διαδικασίας,
στα
οποία
περιλαμβάνονται οι δαπάνες της
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την
ειδική διαχείριση και αποδώσει τα
αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους
δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις
με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης,
σύμφωνα με την απλοποιημένη
διαδικασία του άρθρου 163 του
Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως
ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το
απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης
κατά τις διατάξεις των άρθρων 153 -161
του
Πτωχευτικού
Κώδικα
εφαρμοζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για
την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του
πίνακα (τόσο ως προς την επαλήθευση
όσο ως προς την κατάταξη) και την τυχόν
αναμόρφωση του είναι το δικαστήριο
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει
κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.
3. Η διανομή προς πιστωτές
διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.»,
οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν
να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά
ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, με
απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών
ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η
συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο
στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση
του οφειλέτη ως συνόλου ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων της.
Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στην
ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρου,
νοείται η διαδικασία του Μέρους ΙΙ του
Πέμπτου Κεφαλαίου.
Καταργείται το άρθρο 65 παρ. 3 και 4 Άρθρο 65 , παρ. 3-4 ν. 4472/2017 (Α’74)
του. ν. 4472/2017 (Α’ 74).
«3. Όσοι από το νόμο ή από
δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με
τη οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση
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περιουσίας πιστωτικού ή
χρηματοδοτικού ιδρύματος (ολική ή
μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν
υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για
πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες
τελούν για την εξυπηρέτηση της
αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων,
οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα
στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο ν.
4469/2017 (Α` 62) ή στο ν. 3869/2010
(Α` 130) ή στο πλαίσιο της ειδικής
εκκαθάρισης των άρθρων 145 επ. του ν.
4261/2014 (Α` 107) ή στα άρθρα 2 και 3
του ν. 4354/2015 (Α` 176), εφόσον
αυτές είναι σύμφωνες με τους
προβλεπόμενους στους ανωτέρω
νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους,
κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα
στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα
καταστατικά των νομικών προσώπων
που εκπροσωπούν και τη νομοθεσία
που διέπει τη λειτουργία τους και
συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσήκει,
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται
με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους
τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν
πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια,
τη συνέχιση της δραστηριότητας της
επιχείρησης με βάση συμφωνία
εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης
και διάσωσης, με το οποίο αποβλέπουν
στην εξασφάλιση είσπραξης
τουλάχιστον μέρους της απαίτησης,
β) κατά την εξυπηρέτηση της
αναδιάρθρωσης ή διαγραφής των
δανείων, οφειλών ή χρεών δεν
παραβιάζονται οι σχετικές κανονιστικές
πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για
τη διαχείριση οφειλών σε καθυστέρηση
και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν, και τηρούνται οι κανόνες που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη
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πολιτική αναδιαρθρώσεων των ως άνω
ιδρυμάτων,
γ) υφίστανται αποφάσεις των
θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών
ή οργάνων του πιστωτικού ή
χρηματοδοτικού ιδρύματος ή της
Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων
προκειμένου για ειδικούς
εκκαθαριστές,
δ) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της
πραγματικής οικονομικής θέσης του
νομικού προσώπου του δανειστή, από
αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο
οφειλέτης, η οφειλή του οποίου
αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται,
ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή
ρευστοποίηση του ενεργητικού του σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την
αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων,
οφειλών ή χρεών από διμερείς
συμφωνίες μεταξύ πιστωτικού
ιδρύματος και οφειλέτη, που
αποβλέπουν στην εφαρμογή της
εσωτερικής εγκεκριμένης πολιτικής
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων
δανείων, είτε επιχειρήσεων είτε
ιδιωτών στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κώδικα Δεοντολογίας (απόφαση
195/1/29.7.2016, Β` 2376).
4. Για πράξεις ή παραλείψεις της
προηγούμενης παραγράφου ποινική
δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από
αίτηση τριμελούς Επιτροπής από
δικαστές που φέρουν τον βαθμό του
Εφέτη και υπηρετούν στο Εφετείο
Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται από το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην
Επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος
Εφέτης και οι αποφάσεις λαμβάνονται
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κατά πλειοψηφία. Το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει τα
ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και τους
αναπληρωτές τους εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου. Εκπρόσωπος της
Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδος, συντάσσει
ειδική και εμπεριστατωμένη γνώμη, την
οποία υποχρεούται να υποβάλλει στην
ανωτέρω Επιτροπή εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών σχετικά με την
παράβαση ή μη των όρων που
προβλέπονται στις περιπτώσεις β`και γ`
της προηγούμενης παραγράφου. Η
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών
αρχίζει από την επομένη της υποβολής
του αντίστοιχου αιτήματος της
ανωτέρω Επιτροπής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος. Η Επιτροπή αναζητά,
εφόσον το κρίνει σκόπιμο,
συμπληρωματικά στοιχεία από
οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο, ιδίως
από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. Στην
αίτηση της Επιτροπής προς τον αρμόδιο
Εισαγγελέα πρέπει να τεκμηριώνεται
ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι
ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις
τελέστηκαν κατά παράβαση των
αναφερόμενων στην προηγούμενη
παράγραφο προϋποθέσεων. Με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων συγκροτείται η Επιτροπή
και τοποθετούνται τα μέλη της και οι
αναπληρωτές τους για θητεία ενός (1)
έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται
άπαξ για ένα (1) έτος. Τα μέλη της
Επιτροπής ασκούν τα ανωτέρω
καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια
δικαστικά τους καθήκοντα. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται υπάλληλοι του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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κατηγορίας ΠΕ ως Γραμματείς της
Επιτροπής».
Από την θέση σε πλήρη εφαρμογή
του
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Φερεγγυότητας,
η
οποία
διαπιστώνεται με πράξη των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Δικαιοσύνης, καταργείται η διάταξη
της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν.
3842/2010(Α’ 58). Οι διατάξεις αυτές
συνεχίζουν
να
ισχύουν
σε
πτωχεύσεις που διέπονται από το ν.
3588/2007 ή από τις προϊσχύουσες
αυτού διατάξεις, σύμφωνα με την
παράγραφο 1.

Άρθρο 67 παρ. 7 ν. 3842/2010 (Α’ 58):
7. Η διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90
Α) εφαρμόζεται αναλόγως και στους
πίνακες διανομής που συντάσσουν οι
σύνδικοι πτωχεύσεως κατά τις
διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153
Α), ισχύει δε και για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. οι
απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974.

Από τη θέση σε ισχύ καταργείται η
διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 58 παρ. 3 ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)
3. Εάν ησκηθή Ανακοπή παρά τινος των
δανειστών, ο επί του
πλειστηριασμού υπαλληλος δεν
δύναται να προβή εις καταβολήν προς
τους
δανειστάς των οποίων η κατάταξις
προσβάλλεται διά της Ανακοπής. Κατ`
εξαίρεση, αν δικαιούχος των
αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το
Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως το
σύνολο της καταταγείσης απαίτησης
του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον
υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε
δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ.
της τελεσίδικης απόφασης που
απέβαλε από τον πίνακα την
εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζεται και στους πίνακες
κατάταξης δανειστών, που
συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της
ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της
είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της
αποβληθείσης απαίτησης του
Δημοσίου δεν προσμετράται στην
προθεσμία παραγραφής της. Οι
διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων
εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις
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πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε
κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης
δανειστών, ανεξάρτητα από τις
διατάξεις που τη διέπουν.
Από τη θέση σε ισχύ καταργείται η
παράγραφος
22
της
υποπαραγράφου
Γ3
της
παραγράφου Γ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 καθώς και κάθε διάταξη
που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης
περιεχόμενης
στην
παραπάνω
καταργούμενη διάταξη.

‘Άρθρο 2, παράγραφος Γ,
υποπαράγραφος Γ3, παράγραφος 22 ν.
4336/2015 (Α’ 94)
22.
1. Από 1.1.2017 οι αρμοδιότητες που
προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα
(N. 3588/2007) ως αρμοδιότητες του
συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού
εντολοδόχου και του ειδικού
εκκαθαριστή ασκούνται από τον
διαχειριστή αφερεγγυότητας. Ως
διαχειριστής αφερεγγυότητας
διορίζεται φυσικό πρόσωπο
εγγεγραμμένο σε μητρώο που τηρείται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
2. Συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας η οποία λειτουργεί
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή αποτελείται
από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη,
που ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους
αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο
φορές. Η θητεία των αναπληρωτών
είναι ίσης χρονικής διάρκειας με τη
θητεία του αντίστοιχου τακτικού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθορίζεται η ανά
συνεδρίαση αποζημίωση των μελών
της Επιτροπής.
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4. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής
υπάγονται η χορήγηση της άδειας
διαχειριστή αφερεγγυότητας, η
ανανέωση και η ανάκλησή της, καθώς
και η μέριμνα για την τήρηση του
μητρώου διαχειριστών
αφερεγγυότητας. Στην αρμοδιότητα της
Επιτροπής υπάγεται, επίσης, και ο
έλεγχος της εκ μέρους των
διαχειριστών της τήρησης των νόμιμων
υποχρεώσεών τους.
5. Με την απόφαση της παραγράφου 2
συγκροτείται πειθαρχικό συμβούλιο, το
οποίο αποτελείται από ένα δικαστικό
λειτουργό ως πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου του
προέδρου της. Η θητεία του
πειθαρχικού συμβουλίου συμπίπτει με
τη θητεία των μελών της Επιτροπής. Με
όμοια απόφαση συγκροτείται
δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
Η αποζημίωση του δικαστικού
λειτουργού και των μελών του
πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου
και των μελών του δευτεροβάθμιου
πειθαρχικού συμβουλίου, καθορίζεται
με την κοινή απόφαση της
παραγράφου 3.

6. Η Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας υποστηρίζεται
γραμματειακά από το Τμήμα
Ποιότητας, Αποδοτικότητας και
Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με
την οργάνωση και λειτουργία της
Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας και των πειθαρχικών
συμβουλίων.
8. Στο μητρώο διαχειριστών
αφερεγγυότητας εγγράφονται όσοι
επιτύχουν σε γραπτές πανελλήνιες
εξετάσεις που προκηρύσσονται με
απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας, με την οποία
καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή τους.
9. Οι εξετάσεις διενεργούνται από
Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία επιλέγει
τα θέματα των εξετάσεων και
βαθμολογεί τους υποψηφίους. Η
Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθορίζεται το ύψος της
αμοιβής του Προέδρου και των μελών
της Επιτροπής Εξετάσεων. Το παράβολο
συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται στο
ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το ύψος
του παραβόλου μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
11. Με Προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
καθορίζονται, ακόμα και κατά
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παρέκκλιση των διατάξεων του
Πτωχευτικού Κώδικα, η σύνθεση της
Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας και της Επιτροπής
Εξετάσεων, τα προσόντα των
διαχειριστών αφερεγγυότητας, τα
κωλύματα και ασυμβίβαστα για τη
συμμέτοχή των ενδιαφερομένων στις
εξετάσεις και την εγγραφή στο μητρώο,
η διαδικασία των εξετάσεων, τα
εξεταζόμενα αντικείμενα, ο χρόνος
πραγματοποίησής τους, τα θέματα
σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής
Εξετάσεων, τη χορήγηση της άδειας,
καθώς και οι προϋποθέσεις ανανέωσής
της, η οργάνωση του μητρώου
διαχειριστών, τα κωλύματα διορισμού
διαχειριστή σε συγκεκριμένη
διαδικασία αφερεγγυότητας και η
αντικατάστασή του, οι υποχρεώσεις
του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ο
προσδιορισμός της αμοιβής του, τα
παραπτώματα, οι πειθαρχικές
κυρώσεις που η διάπραξή τους
επισύρει και η διαδικασία επιβολής
τους, η ιδιότητα των μελών του
δευτεροβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου, καθώς και η ευθύνη του
διαχειριστή. Με το ίδιο Προεδρικό
διάταγμα θεσπίζεται και κάθε αναγκαία
μεταβατική ρύθμιση σχετικά με τις
εκκρεμείς, κατά το χρόνο ενάρξεως
ισχύος του, διαδικασίες.
12. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται ο
Κώδικας Δεοντολογίας των
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Με
όμοια απόφαση προβλέπεται
διαδικασία καταγγελίας στην Επιτροπή
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας πράξεων
ή παραλείψεων των διαχειριστών που
ενδέχεται να αποτελούν πειθαρχικά
παραπτώματα και καθορίζεται η
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διαδικασία εξέτασης των
καταγγελλομένων.
13. Ο διαχειριστής υποχρεούται να
συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς
επιμόρφωσης, τα οποία
διοργανώνονται από πιστοποιημένους
φορείς επιμόρφωσης. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις πιστοποίησης των
φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης
των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων,
καθορίζονται:
α) οι φορείς που μπορούν να εκτελούν
τα προγράμματα επιμόρφωσης,
β) οι προδιαγραφές των χώρων
επιμόρφωσης,
γ) το ελάχιστο περιεχόμενο των
προγραμμάτων,
δ) τα προσόντα των εκπαιδευτών,
ε) ο έλεγχος εκτέλεσης των
προγραμμάτων και συμμετοχής των
διαχειριστών σε αυτά,
στ) η μέθοδος επιμόρφωσης και
ζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα».

23. Με την επιφύλαξη της παραγράφου
22 ανωτέρω, η παρούσα
υποπαράγραφος Γ.3 εφαρμόζεται επί
των διαδικασιών που αρχίζουν από την
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ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος, με την εξαίρεση της
παραγράφου 21, η οποία θα ισχύει από
την 1.10.2016 και θα εφαρμόζεται επί
διαδικασιών που αρχίζουν από την
1.1.2016.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

31.
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 1

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σκοπός και Εργαλεία
Εξυπηρέτησης
Δανειοληπτών

Άρθρο 2

Ηλεκτρονικός μηχανισμός
προειδοποίησης

Άρθρο 3

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 4

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Κέντρα Εξυπηρέτησης
Δανειοληπτών και
Γραφεία
Επαγγελματικά
Επιμελητήρια και
Σύλλογοι
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 5

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σκοπός

Άρθρο 6

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ορισμοί

Άρθρο 7

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 8

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αίτηση οφειλέτη και
πρόσκληση πιστωτή για
την εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών

Άρθρο 9

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Βασικό περιεχόμενο της
αίτησης του οφειλέτη

Άρθρο 10

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υποχρεωτικά
συνυποβαλλόμενα με την
αίτηση του οφειλέτη
στοιχεία

Άρθρο 11

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αξία των ακινήτων της
αίτησης

Άρθρο 12

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άδεια για την επεξεργασία
και την κοινοποίηση των
στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση

Άρθρο 13

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Συνέπειες από την
υποβολή της αίτησης
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Άρθρο 14

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπογραφή και μορφές της
σύμβασης
αναδιάρθρωσης

Άρθρο 15

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δικαίωμα
διαμεσολάβησης μετά από
την πρόταση των
πιστωτών

Άρθρο 17

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διαδικασία
διαπραγματεύσεων,
καθήκον αληθείας και
υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 18

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αναστολή των μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης
υπέρ των συμμετεχόντων
πιστωτών

Άρθρο 19

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αποτελέσματα σύμβασης
αναδιάρθρωσης

Άρθρο 20

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 21

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αποποίηση της ευθύνης
υπαλλήλου κατά τις
διαπραγματεύσεις για τη
σύναψη σύμβασης
αναδιάρθρωσης
Συμμετοχή του Δημοσίου
και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 22

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 23

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 16
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Προθεσμία για την
υπογραφή της σύμβασης
αναδιάρθρωσης

Κανόνες και περιορισμοί
στις συμβάσεις
αναδιάρθρωσης οφειλών
με το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Αποτελέσματα των
συμβάσεων
αναδιάρθρωσης οφειλών
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με το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Διμερείς συμβάσεις
αναδιάρθρωσης οφειλών
με το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Προηγούμενες ρυθμίσεις
οφειλών που υπάγονται
σε σύμβαση
αναδιάρθρωσης

Άρθρο 24

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 25

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 26

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τήρηση και ολοκλήρωση
της σύμβασης
αναδιάρθρωσης από τον
οφειλέτη

Άρθρο 27

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 28

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθέτηση της σύμβασης
αναδιάρθρωσης από τον
οφειλέτη και καταγγελία
από τον χρηματοδοτικό
φορέα
Επιδότηση καταβολής
δόσεων

Άρθρο 29

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών

Άρθρο 30

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Συνεργασία
χρηματοδοτικών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 31

Άρθρο 32
Άρθρο 33

Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
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Ορισμός και σκοπός της
εξυγίανσης
Πεδίο Εφαρμογής

Αρμόδιο δικαστήριο
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Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42
Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συμφωνία εξυγίανσης και
απαιτούμενη πλειοψηφία
πιστωτών
Συναίνεση οφειλέτη και
της συνέλευσης μετόχων ή
εταίρων
Σύμπραξη τρίτων

Συμμετοχή Δημοσίου και
δημοσίων φορέων
Αποποίηση της ευθύνης
υπαλλήλου για τη
υπογραφή συμφωνίας
εξυγίανσης

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δικαιοσύνης

Περιεχόμενο της
συμφωνίας εξυγίανσης

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιχειρηματικό σχέδιο
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Αιρέσεις επί της
συμφωνίας εξυγίανσης
Ισχύς της συμφωνίας
εξυγίανσης
Τύπος της συμφωνίας
επικύρωσης

Αίτηση επικύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης
Στοιχεία της αίτησης

Συνοδευτικά έγγραφα
αίτησης συμφωνίας
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Άρθρο 47

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 48

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 54

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58
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εξυγίανσης με τη
συμμετοχή του οφειλέτη
Συνοδευτικά έγραφα
αίτησης συμφωνίας
εξυγίανσης χωρίς τη
συμμετοχή του οφειλέτη
Έκθεση του
εμπειρογνώμονα
Δικάσιμος και Κλητεύσεις

Αυτοδίκαιη αναστολή –
προληπτικά μέτρα
Διορισμός ειδικού
εντολοδόχου
Ανάκληση ή
μεταρρύθμιση ή
παράταση της αναστολής
προληπτικών μέτρων και
πρόβλεψη εξαιρέσεων με
απόφαση του
δικαστηρίου
Προληπτικά μέτρα πριν
από την κατάθεση
αίτησης επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης
Επικύρωση της
συμφωνίας εξυγίανσης
Ορισμός ειδικού
εντολοδόχου
Αιτιολογία και
δημοσίευση της
απόφασης επικύρωσης
Τριτανακοπή

Έφεση
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Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ –
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
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Τροποποίηση της
επικυρωθείσας
συμφωνίας εξυγίανσης
Αποτελέσματα της
επικύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης
Εξάλειψη του αξιοποίνου

Εκτελεστός τίτλος

Ακύρωση της συμφωνίας
εξυγίανσης
Μεταβιβάσεις περιουσίας
και απαιτήσεων
επιχείρησης σε εκτέλεση
συμφωνίας εξυγίανση

Σύσταση και σκοπός του
Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων
Μέλη του Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων
Διορισμός
εμπειρογνώμονα
Εποπτεία και κατάρτιση
εμπειρογνωμόνων
Αμοιβή εμπειρογνώμονα
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Άρθρο 70

Άρθρο 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Μέρους Πρώτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Δευτέρου

Άρθρο 72

Οικονομικών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δικαιοσύνης

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Β’ του
Μέρους Δευτέρου

Άρθρο 73

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΕΓΔΙΧ

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Γ’ του
Μέρους Δευτέρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Τελικές διατάξεις του
Κεφαλαίου Β’ του Μέρους
Β’

Άρθρο 74

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ –
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 75
Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Σκοπός της πτώχευσης

Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Αντικειμενικές
Προϋποθέσεις
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Υποκειμενικές
Προϋποθέσεις

Αρμόδιο πτωχευτικό
δικαστήριο – Διαδικασία
Αίτηση πτώχευσης –
Δικαιολογητικά
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Άρθρο 80
Άρθρο 81

Άρθρο 82
Άρθρο 83
Άρθρο 84

Άρθρο 85

Άρθρο 86
Άρθρο 87

Άρθρο 88
Άρθρο 89
Άρθρο 90

Άρθρο 91

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ-ΕΞΟΔΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Απόρριψη της αίτησης
Περιεχόμενο της
απόφασης
Πτωχευτική ανακοπή
Αίτηση ανάκλησης
Δημοσιεύσεις,
καταχωρήσεις,
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας
Καταχωρήσεις
Εμπραγμάτων
Δικαιωμάτων

Προληπτικά μέτρα
Σφράγιση της
πτωχευτικής περιουσίας

Αντίκλητοι και
κοινοποιήσεις
Τα δικαστικά έξοδα
Οι προθεσμίες

Στερήσεις που αφορούν
τον οφειλέτη

573
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πτωχευτική περιουσία

Άρθρο 93

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πτωχευτική
απαλλοτρίωση

Άρθρο 94

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Ανάθεση στον οφειλέτη

Άρθρο 92

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97
Άρθρο 98

Άρθρο 99
Άρθρο 100

Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103

Άρθρο 104

Υποχρέωση ενημέρωσης
και συνεργασίας

Πτωχευτικός πιστωτής –
ομαδικός πιστωτής

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Απαιτήσεις υπό αίρεση

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Παύση τοκογονίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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Μη ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις

Αναστολή των ατομικών
καταδιώξεων
Ρυθμίσεις για τους
ενέγγυους πιστωτές
Οφειλέτες εις ολόκληρον

Λύση ισχύος συμβάσεων
και εξαιρέσεις
Δικαίωμα επιλογής
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Άρθρο 105

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συμβάσεις που
συνάπτονται από τον
σύνδικο

Άρθρο 106

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
-

Συμβάσεις που λύονται ή
διατηρούνται

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Συμψηφισμός

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110
Άρθρο 111

Άρθρο 112

Δικαίωμα καταγγελίας

Μεταβίβαση της
συμβατικής σχέσης
Συμβάσεις Εργασίας

Επιφύλαξη κυριότητας

Δικαίωμα αποχωρισμού

Άρθρο 113

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πτωχευτική διεκδίκηση

Άρθρο 114

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Διεκδίκηση πωλητή

Άρθρο 115

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άσκηση της διεκδίκησης

Άρθρο 116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
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Κανόνας
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Άρθρο 117

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πράξεις υποχρεωτικής
ανάκλησης

Άρθρο 118

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πράξεις δυνητικής
ανάκλησης

Άρθρο 119

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Δόλια βλάβη των
πιστωτών

Άρθρο 120

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Εξαιρούμενες πράξεις

Άρθρο 121

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Ειδικές ρυθμίσεις επί
χρηματοοικονομικών
συναλλαγών

Άρθρο 122

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Πληρωμή
χρηματογράφων

Άρθρο 123

Δικαστική Απόφαση –
Νομιμοποίηση

Άρθρο 124

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Συνέπειες της Απόφασης

Άρθρο 125

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Αξιώσεις του
αντισυμβαλλομένου

Άρθρο 126

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Παραγραφή της
ανακλητικής αξίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 127

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
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Αστική ευθύνη διοικητών
εταιριών σε περίπτωση
παύσης πληρωμών
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 128

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Τα όργανα της πτώχευσης

Άρθρο 129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 130
Άρθρο 131

Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 133

Δικαιοσύνης

Άρθρο 134
Άρθρο 135

Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 136

Δικαιοσύνης

Άρθρο 137
Άρθρο 138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΣΥΝΔΙΚΟΣ
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Ποιος διορίζεται σύνδικος
Αντικατάσταση συνδίκου

Άρθρο 139

Δικαιοσύνης

Συντηρητικά μέτρα

Άρθρο 140

Δικαιοσύνης

Εκποίηση πραγμάτων που
υπόκεινται σε φθορά

Άρθρο 141

Δικαιοσύνης

Αποσφράγιση –
απογραφή

Άρθρο 142

Δικαιοσύνης

Ενημέρωση εισηγητή
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Αρμοδιότητα
Διαδικασία
Ανακοπή, έφεση και
αναίρεση
Ορισμός εισηγητή
Καθήκοντα του εισηγητή
επί της διοίκησης της
πτώχευσης
Διατάξεις του εισηγητή
Ανακριτικά καθήκοντα
του εισηγητή
Επιβολή κυρώσεων κατά
του οφειλέτη
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Άρθρο 143

Δικαιοσύνης

Επιστολές και άλλα μέσα
επικοινωνίας του
οφειλέτη

Άρθρο 144

Δικαιοσύνης

Είσπραξη απαιτήσεων κατάθεση και ανάληψη
χρημάτων

Άρθρο 145

Δικαιοσύνης

Συμβιβασμός επί
απαιτήσεων

Άρθρο 146

Δικαιοσύνης

Πρόσληψη προσώπων με
ειδικές γνώσεις

Άρθρο 147

Δικαιοσύνης
Εξέταση εμπορικών
βιβλίων – ισολογισμός

Άρθρο 148

Δικαιοσύνης

Άρθρο 149

Άρθρο 150

Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 151

Δικαιοσύνης

Υποβολή εγκλήσεων για
αδικήματα κατά του
οφειλέτη
Αντιμισθία του συνδίκου

Σύγκληση της συνέλευσης
Ποιοι συμμετέχουν απαρτία – πλειοψηφία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 152

Δικαιοσύνης

Πρόσκληση για αναγγελία

Δικαιοσύνης

Προθεσμία αναγγελίας και
ανακοπή

Άρθρο 153

Άρθρο 154

Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
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Τύπος και περιεχόμενο
της αναγγελίας
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Άρθρο 155
Άρθρο 156

Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Πώς γίνεται η επαλήθευση
Δημοσιοποίηση πίνακα
πτωχευτικών
πιστωμάτων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 157

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Δικαιοσύνης

Ρευστοποίηση του
ενεργητικού και διανομή
στους πιστωτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ
Άρθρο 158

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Απογραφή – Διάθεση του
ενεργητικού

Άρθρο 159

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Έγκριση ή απόρριψη της
συναλλαγής

Άρθρο 160
Άρθρο 161

Άρθρο 162

Άρθρο 163
Άρθρο 164
Άρθρο 165

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’-ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
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Μεταβίβαση του
ενεργητικού
Περάτωση διαδικασίας
εκποίησης του συνόλου ή
επιμέρους λειτουργικών
κλάδων

Γενικές διατάξεις για την
κατ’ ιδίαν εκποίηση
Διαδικασία
Πλειστηριασμού
Επανάληψη
πλειστηριασμού
Διαδικασία εκποίησης
κινητών μικρής αξίας
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Άρθρο 166

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άρθρο 167

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άρθρο 168

Δικαιοσύνης

Άρθρο 169

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άρθρο 170

Άρθρο 171

Άρθρο 172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ-ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Αντιστοιχία προς τις
πράξεις εκτελέσεως του
Κ.Πολ.Δ.
Διανομή
εκπλειστηριάσματος και
πίνακας κατάταξης
Ανακοπές κατά του
πίνακα κατάταξης
Συνέπειες χρονικής σειράς
εκποιήσεων ακινήτων και
κινητών – κατάταξη
ενυπόθηκων

Φορολογικές και
διοικητικές διευκολύνσεις
- εξαιρετικές διατάξεις
Λοιπές διευκολύνσεις περιορισμός δικαιωμάτων
και αμοιβών - εξαιρετικές
διατάξεις

Διαδικασία και αρμόδιο
δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 173

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Αίτηση πτώχευσης μικρού
αντικειμένου και ορισμός
εισηγητή και διορισμός
συνδίκου

Άρθρο 174

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιεχόμενο της αίτησης
πτώχευσης

Άρθρο 175
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Προληπτικά μέτρα
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Άρθρο 176
Άρθρο 177
Άρθρο 178

Άρθρο 179
Άρθρο 180
Άρθρο 181

Άρθρο 182
Άρθρο 183
Άρθρο 184
Άρθρο 185
Άρθρο 186

Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Παύση πληρωμών
Άσκηση παρέμβασης
Ανεπάρκεια μη
βεβαρυμμένων στοιχείων
της περιουσίας του
οφειλέτη
Σφράγιση της
πτωχευτικής περιουσίας
Παραίτηση και διορισμός
συνδίκου
Αναγγελίες και
επαληθεύσεις των
πιστώσεων
Παρακράτηση
πιστώματος
Εκποίηση πραγμάτων που
υπόκεινται σε φθορά
Ειδικός λογαριασμός
Ειδικές προβλέψεις
Εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων

Άρθρο 187

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Έφεση

Άρθρο 188

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Μη περάτωση της
πτώχευσης με την
απλοποιημένη
διαδικασία

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ – Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΟΥ

545
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Άρθρο 189
Άρθρο 190

Άρθρο 191

Ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 192

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 193

Δικαιοσύνης

Άρθρο 194

Δικαιοσύνης

Άρθρο 195

Δικαιοσύνης
Εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 196
Δικαιοσύνης

Άρθρο 197
Άρθρο 198

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 199
Άρθρο 200

Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 201
Άρθρο 202

Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 203

Δικαιοσύνης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
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Γενικά
Η λογοδοσία του συνδίκου

Παύση εργασιών
πτώχευσης

Απαλλαγή του οφειλέτη
Προσφυγή κατά της
απαλλαγής
Οφειλές που
δημιουργήθηκαν από
δόλο ή βαριά αμέλεια
Απαλλαγή εκπροσώπων
νομικού προσώπου

Επιπτώσεις απαλλαγής
στην ρευστοποίηση και
διανομή – επίπτωση σε
συνοφειλέτες ή σε οφειλές
τρίτων εγγυημένες από
τον οφειλέτη

Χρεοκοπία
Ευνοϊκή μεταχείριση
πιστωτή
Ποινική ευθύνη τρίτων
Ποινική ευθύνη
οφειλετών, συζύγων και
συγγενών
Αδικήματα συνδίκων
Ποινική ευθύνη των
διαχειριστών κ.λπ. των
νομικών προσώπων
Δικονομικές διατάξεις
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Άρθρο 204
Άρθρο 205

Άρθρο 206
Άρθρο 207
Άρθρο 208
Άρθρο 209

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ –
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Οικονομικών
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Δικαιοσύνης
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΤτΕ

Άρθρο 210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 211

Δικαιοσύνης

Άρθρο 212

Άρθρο 213

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Μέρους Πρώτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Μέρους Δευτέρου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μέρους Τρίτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μέρους Πέμπτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μέρους Έκτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μέρους Εβδόμου

Τελικές διατάξεις Μέρους
Δευτέρου
Τελικές διατάξεις Μέρους
Τρίτου

Ηλεκτρονικά Μέσα
Επικοινωνίας
[Άρθρο 28 της Οδηγίας]
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας
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Άρθρο 214

Άρθρο 215

Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εργασίας

Άρθρο 216

Εργασίας

Ανταλλαγή πληροφοριών

Συλλογή Στοιχείων
[Άρθρο 29 της Οδηγίας]
Κατανομή Στοιχείων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Άρθρο 217

Άρθρο 218

Άρθρο 219

Άρθρο 220

Άρθρο 221

Άρθρο 222

Άρθρο 223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΤτΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης

Ορισμοί

Παραχώρηση καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων σε
Φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης
Μεταβίβαση κύριας
κατοικίας στον φορέα
απόκτησης και
επαναμίσθωσης

Μίσθωση κύριας
κατοικίας

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
Ανάπτυξης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επαναγορά κύριας
κατοικίας από ευάλωτο

Ανάπτυξης
Εργασίας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στεγαστικό Επίδομα Λοιπές υποχρεώσεις
οφειλέτη
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Καταγγελία μίσθωσης
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Άρθρο 224

Άρθρο 225

Άρθρο 226

Άρθρο 227

Οικονομικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρση τραπεζικού και
φορολογικού απορρήτου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ –
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
ΕΓΔΙΧ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μέρους Δευτέρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 228
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 229

Άρθρο 230

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
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Τελικές διατάξεις Μέρους
Δευτέρου

Ορισμοί

Διαχειριστές
αφερεγγυότητας

Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας

Διαχειριστές
αφερεγγυότητας –
Προϋποθέσεις διορισμού
του διαχειριστή
αφερεγγυότητας –

585
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Άρθρο 231

Άρθρο 232

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

εγγραφής στο μητρώο
διαχειριστών
αφερεγγυότητας ανά
βαθμίδα
Παροχή πιστοποίησης

Εξετάσεις για
απόκτηση πιστοποίησης

Άρθρο 233

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Επιτροπή εξετάσεων

Άρθρο 234

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μητρώο Πιστοποιημένων
Προσώπων

Άρθρο 235
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
Άρθρο 236

Άρθρο 237

Άρθρο 238

Άρθρο 239

Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Διαρκής επιμόρφωση
πιστοποιημένων
προσώπων

Μητρώο διαχειριστών
αφερεγγυότητας
Διορισμός
διαχειριστή σε διαδικασία
αφερεγγυότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Kωλύματα

Οικονομικών
Ανάπτυξης

Κανόνες επαγγελματικής
συμπεριφοράς
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Δικαιοσύνης
Άρθρο 240

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Έκθεση περιοδικής
ενημέρωσης

Άρθρο 241

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Αμοιβή διαχειριστή
αφερεγγυότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 242

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιοσύνης

Γενικές Αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 243

Δικαιοσύνης

Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 244

Δικαιοσύνης

Παραγραφή πειθαρχικών
παραπτωμάτων

Άρθρο 245

Δικαιοσύνης

Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 246

Δικαιοσύνης

Άρθρο 247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 248

Δικαιοσύνης

Άρθρο 249

Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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Επιμέτρηση ποινής

Πειθαρχικά Συμβούλια
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο
Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο
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Άρθρο 250

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δικαιοσύνης

Άρθρο 251

Δικαιοσύνης

Προκαταρκτική
πειθαρχική εξέταση

Άρθρο 252

Δικαιοσύνης

Άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης

Άρθρο 253

Δικαιοσύνης

Η διαδικασία της
πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 254

Δικαιοσύνης

Ακροαματική διαδικασία
και έκδοση απόφασης
από το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 255

Δικαιοσύνης

Υποβολή Έφεσης

Άρθρο 256

Δικαιοσύνης

Έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 257

Δικαιοσύνης

Εξαίρεση μελών των
Πειθαρχικών
Συμβουλίων

Άρθρο 258

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δικαιοσύνης

Άρθρο 259

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
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Διαχείριση επιλήψιμων
πράξεων και ανάθεση
προκαταρκτικής
πειθαρχικής εξέτασης

Ανάκληση αδείας

Έκταση Ευθύνης
διαχειριστή
αφερεγγυότητας
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ
– ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 260

Οικονομικών
Δικαιοσύνης

Άρθρο 261

Οικονομικών
Δικαιοσύνης

Άρθρο 262

Οικονομικών
Δικαιοσύνης

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Β΄ του
Μέρους Πρώτου
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Γ΄ του
Μέρους Πρώτου
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις του Κεφαλαίου
Δ΄ του Μέρους Πρώτου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 263

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Θέση σε ισχύ

Άρθρο 264

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Μεταβατικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 265

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
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Τροποποίηση ν.
3461/2006, ν. 4514/2018
και ν. 4307/2014
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Άρθρο 266

Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης

Καταργούμενες
διατάξεις

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική Είδος
διάταξη
πράξης

Αρμόδιο ή επισπεύδον
Υπουργείο ή υπηρεσία

Αρ. 70, Παρ. 1

Υπουργών
Οικονομικών,
Κοινή
Ανάπτυξης και
Υπουργική Επενδύσεων και
Απόφαση Επενδύσεων και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Αρ. 70, Παρ. 2

Υπουργών
Οικονομικών,
Κοινή
Ανάπτυξης και
Υπουργική Επενδύσεων και
Απόφαση Επενδύσεων και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Αρ. 70, Παρ. 3

Υπουργών
Κοινή
Οικονομικών,
Υπουργική Ανάπτυξης και
Απόφαση Επενδύσεων και
Επενδύσεων και

554

Αντικείμενο
Καθορίζεται η
διαδικασία, το
περιεχόμενο της
αίτησης, οι
προϋποθέσεις και οι
τεχνικές και,
λειτουργικές
προδιαγραφές της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας έγκαιρης
προειδοποίησης
οφειλετών.
Καθορίζεται η
διαδικασία
διασύνδεσης και
λειτουργίας του
μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης,
σύμφωνα και με το
πλαίσιο λειτουργίας
των Κ.Ε.Υ.Δ. και των
Γ.Ε.Υ.Δ.
Καθορίζεται η
διαδικασία
διασύνδεσης και
λειτουργίας του
μηχανισμού έγκαιρης

Χρονοδιάγραμμ
α (ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Αρ. 71, Παρ. 1

Αρ. 71, Παρ.2

•Υπουργός
Οικονομικών
Κοινή
•Υπουργός Ανάπτυξης
Υπουργική
και Επενδύσεων και
Απόφαση
Επενδύσεων

•Υπουργός
Οικονομικών
•Υπουργός Ανάπτυξης
Κοινή
και Επενδύσεων
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
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προειδοποίησης,
σύμφωνα και με το
πλαίσιο λειτουργίας
των Επαγγελματικών
Φορέων.
Τροποποίηση του
περιεχόμενου της
αίτησης, του
καταλόγου των
στοιχείων εγγράφων
και των
δικαιολογητικών της.
Δυνητικός ορισμός των
δικαιολογητικών που
απαιτούνται μόνο σε
κάποιες κατηγορίες
υποθέσεων, καθώς και
των δικαιολογητικών
που δεν υποβάλλονται
υποχρεωτικά μαζί με
την αίτηση, αλλά
μπορούν να
υποβληθούν το
αργότερο έως τη λήξη
της διαπραγμάτευσης.
Εισαγωγή πρότυπης
κατάστασης για την
αποτύπωση των
βασικών στοιχείων των
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων μέσω την
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.
Ρύθμιση τεχνικών και
λεπτομερειακών
θεμάτων της
διαδικασίας
διαπραγμάτευσης,
όπως τροποποίηση
προθεσμιών και
καθορισμός
διαδικασίας
συμπλήρωσης των
στοιχείων της αίτησης
και διόρθωσης των
σφαλμάτων της,
ορισμός προθεσμιών

-

-
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Αρ. 71, Παρ.3

Υπουργών
Κοινή
Οικονομικών και
Υπουργική Εργασίας και
Απόφαση Κοινωνικών
Υποθέσεων

556

για συγκεκριμένες
ενέργειες και
διαδικασία παράτασης,
καθορισμός
διαδικασίας διαγραφής
της αίτησης με
ταυτόχρονη
επανυποβολή της, όταν
υπάρχουν ελλείψεις ή
σφάλματα,
θέματα που αφορούν
την επικοινωνία και τον
συντονισμό των
συμμετεχόντων
πιστωτών, χρήση
υπολογιστικού
εργαλείου για τον
προσδιορισμό των
όρων της σύμβασης
αναδιάρθρωσης,
θέματα που αφορούν
την παροχή βεβαίωσης
για την επίτευξη
σύμβασης
αναδιάρθρωσης και
καθορισμός του
κόστους συμμετοχής
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα και το
πρόσωπο ή πρόσωπα
που ευθύνονται για την
κάλυψή του καθώς και
για τυχόν σχετικά
έξοδα ή δαπάνες.
Καθορίζεται η
διαδικασία
επιβεβαίωσης της
βιωσιμότητας ή της
φερεγγυότητας του
οφειλέτη, της ελάχιστης
απαιτούμενης
ανάκτησης, η
διαδικασία κατάρτισης
της διμερούς σύμβασης
αναδιάρθρωσης καθώς
και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτημα.
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Αρ. 71, Παρ.4

Αρ. 71, Παρ.5

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση




Καθορισμός
διαδικασιών,
προϋποθέσεων και των
τεχνικών λεπτομερειών
Υπουργός
οι οποίες αποτελούν τις
Οικονομικών
λειτουργικές
Υπουργός
προδιαγραφές της
Ψηφιακής
ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
πλατφόρμας
εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών.

•Υπουργός
Οικονομικών
Κοινή
•Υπουργός Ανάπτυξης
Υπουργική
και Επενδύσεων και
Απόφαση
Επενδύσεων

Αρ. 71, Παρ.6

Κοινή
•Υπουργός
Υπουργική Οικονομικών
Απόφαση •Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και
Επενδύσεων

Αρ. 71, παρ.7

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών
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Καθορισμός του
περιεχομένου της
σύμβασης στην οποία
υποχρεούνται να
προσχωρήσουν
χρηματοδοτικοί φορείς
προκειμένου να
δικαιούνται να
καταστούν
συμμετέχοντες
πιστωτές.
Καθορισμός κάθε
ειδικότερου θέματος
και αναγκαίας
λεπτομέρειας που
αφορά την διαδικασία
αίτησης για την παροχή
της επιδότησης δόσης
του άρθρου 28, τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά, την
ικανοποίηση των
κριτηρίων υπαγωγής
στην επιδότηση, τη
διασταύρωση
στοιχείων, την
επικοινωνία με τον
δικαιούχο και τον
πιστωτή και την
καταβολή της.
Δυνατότητα
τροποποίησης των
προϋποθέσεων

-

-

-
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Αρ. 72, Παρ.1

Αρ. 72, Παρ.2

Αρ. 72, Παρ.3

Απόφαση

Απόφαση

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών

Υπουργός
Οικονομικών

Υπουργός Δικαιοσύνης

558

καταβολής της
επιδότησης δόσης του
άρθρου 28, καθώς και
του ύψους αυτής.
Καθορισμός της
διαδικασίας
ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας μεταξύ
των πιστωτών για την
έγκριση σχεδίου
συμφωνίας εξυγίανσης
από τις απαιτούμενες
κατά περίπτωση
πλειοψηφίες και κάθε
ειδικό θέμα και
λεπτομέρεια που
αφορά την ψηφοφορία
αυτή.

-

Πρόβλεψη δυνητικού
καθορισμού επιπλέον
λόγων μη συναίνεσης
του Δημοσίου και των
Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, πέραν των
προβλεπομένων στην
παράγραφο 1 του
άρθρου 37.
Kατάρτιση
ολοκληρωμένου
καταλόγου ελέγχου για
τις αιτήσεις
επικύρωσης
συμφωνιών εξυγίανσης,
προσαρμοσμένου στις
ανάγκες των πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων,
ο οποίος αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου
Δικαιοσύνης στην
ελληνική και την
αγγλική γλώσσα. Ο
κατάλογος ελέγχου
περιλαμβάνει
πρακτικές

-
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κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με το
πώς θα πρέπει να
καταρτισθεί η αίτηση
επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης.

Αρ.72,Παρ.4

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών

Αρ.72 Παρ.5

Απόφαση

Υπουργός Δικαιοσύνης

Αρ.72, Παρ.6

Απόφαση

Υπουργός Δικαιοσύνης

Αρ.72, Παρ.7

Απόφαση

Υπουργός Δικαιοσύνης

559

Καθορισμός του
ελάχιστου
περιεχομένου της
προβλεπόμενης στο
άρθρο 48 έκθεσης του
εμπειρογνώμονα καθώς
και των διαδικασιών
για την κατάρτιση της
έκθεσής.
Προσδιορισμός
πρότυπου κειμένου
απόφασης που
εκδίδεται στην
περίπτωση της
παραγράφου 1 του
άρθρου 56.
Πρόβλεψη
αυτεπάγγελτης
δημοσίευσης της
απόφασης του
δικαστηρίου που
επικυρώνει τη
συμφωνία εξυγίανσης,
κατά παρέκκλιση του
της παρ.2 του άρθρου
56.
Πρόβλεψη
αυτεπάγγελτης
δημοσίευσης της
απόφασης του
δικαστηρίου, που
ακυρώνει την
επικύρωση της
συμφωνίας εξυγίανσης,
κατά παρέκκλιση της
παραγράφου 2 του
άρθρου 63.
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Αρ. 73, Παρ. 1

Αρ.73. Παρ.2

Οικονομικών &
Κοινή
Ανάπτυξης και
Υπουργική
Επενδύσεων και
Απόφαση
Επενδύσεων

Απόφαση

Αρ. 204, Παρ.
1

Π.Δ.

Αρ.204,
Παρ. 2

Απόφαση

Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους

-

Υπουργός
Δικαιοσύνης
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Καθορίζεται η
διαδικασία εγγραφής
στο Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων, ο
τρόπος επιλογής, τα
ασυμβίβαστα και η
διαδικασία διαγραφής
των μελών, καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια
εφαρμογής του
κεφαλαίου Γ’.
Πρόβλεψη διαγραφής
από το Μητρώο των
εμπειρογνωμόνων που
δεν φέρουν σε πέρας το
έργο τους
εμπροθέσμως ή
εκπληρώνουν
πλημμελώς τα
καθήκοντα τους.
Απόδοση πτωχευτικής ικανότητας σε νομικά
πρόσωπα
ιδιωτικού
δικαίου
που
δεν
επιδιώκουν οικονομικό
σκοπό αλλά ασκούν
οικονομική
δραστηριότητα.
Ρύθμιση ειδικότερων
προϋποθέσεων
και
έννομων συνεπειών της
πτώχευσης,
λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτων της
αφερεγγυότητας
νομικών
προσώπων
που δεν επιδιώκουν
οικονομικό σκοπό.
Αναπροσαρμογή
του ποσοτικού
προσδιορισμού
των
πτωχεύσεων για την
καλύτερη
κατανομή
υποθέσεων μεταξύ των
δικαστηρίων και την
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Αρ. 204,
Παρ. 3

Απόφαση

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Αρ. 205, Παρ.
1

Απόφαση

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Απόφαση
Αρ. 205, Παρ.
2

Υπουργός
Οικονομικών

Κοινή
•Υπουργός
Υπουργική Οικονομικών
Απόφαση •Υπουργός
Δικαιοσύνης

Αρ. 206

561

ταχύτερη αντιμετώπιση
των υποθέσεων.
Αναπροσαρμογή των ποσών του γραμματίου
κατάθεσης της αίτησης
και του συνόλου των
συνοδευτικών
εγγράφων,
λαμβάνοντας
υπόψη
την
ανάγκη
διασφάλισης
πρόσβασης
στη
διαδικασία και την
πληρέστερη
κάλυψη
του
πραγματικού
κόστους
της
διαδικασίας για το
δικαστικό σύστημα.
Πρόβλεψη
αυτεπάγγελτης
δημοσίευσης
αποφάσεων κήρυξης,
ανάκλησης, παύσης της
πτώχευσης ή άλλης
πράξης
που
προβλέπεται στον νόμο
από
το
αρμόδιο
δικαστήριο.
Ορισμός άλλης μεθόδου
προσδιορισμού
των
εύλογων
δαπανών
διαβίωσης
του
οφειλέτη.
Ορισμός
ελάχιστης
νόμιμης αποζημίωσης
συνδίκων, ιδίως στην
περίπτωση
πτωχεύσεων
μικρού
αντικειμένου, και των
όρων καταβολής της,
και
προσδιορισμός
δημόσιων πόρων για
την
κάλυψη
των
σχετικών
υποχρεώσεων,
της
σχετικής διαδικασίας
και κάθε ειδικότερου
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Αρ. 207, Παρ.
1

Αρ. 207, Παρ.
2

Αρ. 208

θέματος και αναγκαίας
λεπτομέρειας.
Οι ειδικότεροι όροι της
τήρησης
των
•Υπουργός
επαγγελματικών
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
τραπεζικών
•Υπουργός
Απόφαση
λογαριασμών
των
Δικαιοσύνης
υπαλλήλων
των
πλειστηριασμών
Οι ειδικότεροι όροι
λειτουργίας
των
ηλεκτρονικών
συστημάτων
πλειστηριασμού,
οι
λεπτομέρειες υποβολής
των
πλειοδοτικών
προσφορών,
η
διαδικασία
πιστοποίησης
και
εγγραφής χρηστών στα
συστήματα, το ύψος και
Απόφαση Υπουργός Δικαιοσύνης
ο τρόπος καθορισμού,
επιμερισμού, είσπραξης
και
απόδοσης
του
τέλους χρήσης των
συστημάτων,
αναπροσαρμογής του
τέλους χρήσης και του
μέρους αυτού που
αποδίδεται
στο
ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και
κάθε
σχετική
λεπτομέρεια.
Υπουργική απόφαση με
την οποία μπορεί να
ορίζεται
ότι
τα
Ειρηνοδικεία
ορισμένων
μόνο
περιφερειών θα έχουν
πτωχευτική
Απόφαση Υπουργός Δικαιοσύνης αρμοδιότητα και να
ρυθμίζονται ειδικότερα
οι λοιπές περιφέρειες
για τις οποίες τα
δικαστήρια αυτά θα
έχουν
κατά
τόπο
αρμοδιότητα, θέματα
οργάνωσης
και

562
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στελέχωσής τους και
κάθε άλλο ειδικό θέμα
και
σχετική
λεπτομέρεια.

Αρ. 209, Παρ.1

Αρ. 209, Παρ.3

Αρ. 225,
παρ.1

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργοί
Οικονομικών και
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργοί
Οικονομικών και
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Υπουργός
Κοινή
Υπουργική Οικονομικών
Απόφαση

563

Ορίζεται η διαδικασία
διαγραφής απαιτήσεων
του Δημοσίου και των
Φορέων
Κοινωνικής
Ασφάλισης λόγω της
απαλλαγής
φυσικού
προσώπου.
Καθορισμός
διαδικασίας διαγραφής
απαιτήσεων
του
Δημοσίου
και
των
Φορέων
Κοινωνικής
Ασφάλισης,
κατά
περίπτωση, λόγω της
απαλλαγής
του
οφειλέτη σύμφωνα με
το
παρόν
άρθρο,
λαμβανομένου υπόψη
και του άρθρου 192
προσδιορίζονται
οι όροι της σύμβασης
παραχώρησης προς
τον φορέα απόκτησης
και επαναμίσθωσης
και, ιδίως, η διάρκεια
της παραχώρησης, οι
ειδικότερες
υποχρεώσεις
και
αρμοδιότητες
του
φορέα απόκτησης και
επαναμίσθωσης,
ενδεικτικά ως προς
την συντήρηση των
αποκτουμένων
ακινήτων, η τυχόν
παροχή
κρατικής
εγγύησης προς αυτόν,
οι
ελάχιστες
προϋποθέσεις
που
αφορούν
την
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σύσταση, οργάνωσή,
διαχείριση
και
λειτουργία
του,
συμπεριλαμβανομένης
και της πρόσληψης
εταιρίας διαχείρισης
απαιτήσεων
από
δάνεια και πιστώσεις
του ν. 4354/2015, τα
μέτρα
διασφάλισης
της
ακριβοδίκαιης
εκπλήρωσης από τον
παραχωρησιούχο των
υποχρεώσεών
του
κατά το νόμο, οι
συνέπειες
της
καταγγελίας
της
σύμβασης
παραχώρησης,
η
δυνατότητα
υποκατάστασης του
παραχωρησιούχου για
την διασφάλιση της
ομαλής εξυπηρέτησης
των
συμφερόντων
που εξυπηρετεί ο
Φορέας
Απόκτησης
και Επαναμίσθωσης,
καθώς
και
κάθε
ειδικότερο ζήτημα για
την εφαρμογή της
παρούσας. Με όμοια
απόφαση ορίζονται οι
ειδικοί όροι και τα
τεχνικά ζητήματα που
αφορούν
τη
διαδικασία επιλογής
του
παραχωρησιούχου.

Αρ. 225,
παρ. 2

Υπουργός
Κοινή
Υπουργική Οικονομικών
Απόφαση

564

κάθε ειδικότερο
διαδικαστικό ζήτημα
που αφορά την
εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και
αρμοδιοτήτων του
φορέα απόκτησης και
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επαναμίσθωσης, καθώς
και οι ειδικότεροι όροι
και η διαδικασία της
μεταβίβασης
δικαιωμάτων επί της
κύριας κατοικίας σε
αυτόν.

Αρ. 225,
παρ. 4 και 5

Αρ. 232,
Παρ. 5

Αρ. 248

•Υπουργός
Οικονομικών
Κοινή
•Υπουργός
Υπουργική
Εργασίας και
Απόφαση
Κοινωνικών
Υποθέσεων

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών

565

καθορίζεται
κάθε ειδικότερο ζήτημα που
αφορά στην παροχή
του
στεγαστικού
επιδόματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν.
4472/2017,
στους
ευάλωτους οφειλέτες
καθορίζεται η αρμόδια
υπηρεσία
και
η
διαδικασία βάσει της
οποίας διαπιστώνεται
ότι οφειλέτης εμπίπτει
στην κατηγορία του
ευάλωτου οφειλέτη, η
αρμόδια υπηρεσία για
την
έκδοση
της
βεβαίωσης ευάλωτου
οφειλέτη, η διαδικασία
και τα πιστοποιητικά
που απαιτούνται για
την
έκδοση
της
βεβαίωσης
του
ευάλωτου
οφειλέτη,
καθώς
και
κάθε
ειδικότερο ζήτημα
Αναπροσαρμογή
του ύψους του παραβόλου
συμμετοχής
στις
εξετάσεις.
Συγκρότηση
Πρωτοβάθμιου
πενταμελούς
Πειθαρχικού
Συμβουλίου.

-
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Αρ. 249,
παρ.2

Αρ. 260, Παρ.1

Αρ. 260, Παρ.2

Υπουργός
Οικονομικών

Συγκρότηση Ανώτατου πενταμελούς
Πειθαρχικού
Συμβουλίου,
που
αποτελείται από τον
πρόεδρο και τέσσερα
(4) μέλη, καθώς και από
ισάριθμους
αναπληρωτές τους, με
τριετή θητεία.

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

Καθορισμός
της σύνθεσης των μελών
της
Επιτροπής,
τακτικών
και
αναπληρωματικών, ο
υποχρεωτικός αριθμός
των συνεδριάσεών της
ανά μήνα, η ελάχιστη
απαιτούμενη απαρτία
των μελών της για κάθε
συνεδρίαση, καθώς και
οι τυχόν επιβαλλόμενες
ποινές μεταξύ των
οποίων
και
η
αντικατάστασή
τους
από
τον
Γενικό
Γραμματέα Ιδιωτικού
Χρέους σε περίπτωση
μη
εκπλήρωσης
ή
πλημμελούς
εκπλήρωσης
των
καθηκόντων
τους,
κυρώνεται
ο
κανονισμός λειτουργίας
της
επιτροπής
και
ρυθμίζεται
κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια
σχετικά
με
την
οργάνωση
και
λειτουργία
της
Επιτροπής

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

Συγκρότηση
πειθαρχικού
συμβουλίου, το οποίο
αποτελείται από ένα
δικαστικό λειτουργό ως
πρόεδρο και μέλη της

Απόφαση

566
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Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας,
εξαιρουμένου
του
προέδρου της. Η θητεία
του
πειθαρχικού
συμβουλίου συμπίπτει
με τη θητεία των μελών
της Επιτροπής.

Αρ. 260, Παρ.
3

Αρ. 260, Παρ.4

Αρ. 260, Παρ.
5

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
• Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

567

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
πιστοποίησης
των
φορέων επιμόρφωσης,
καθώς και των όρων και
των
προϋποθέσεων
επιμόρφωσης
των
διαχειριστών
αφερεγγυότητας.
Καθορισμός της ανά συνεδρίαση
αποζημίωσης
των
μελών της Επιτροπής
της παραγράφου 1 του
άρθρου 229, και η
αποζημίωση
του
δικαστικού λειτουργού
και των μελών του
πρωτοβάθμιου
πειθαρχικού
συμβουλίου, καθώς και
του Προέδρου και των
μελών
του
δευτεροβάθμιου
πειθαρχικού
συμβουλίου.
ρυθμίζεται η μεταφορά
των εγγραφών από το
τηρούμενο
στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Μητρώο Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας
σύμφωνα με το Π.Δ.
133/2016 (Α’ 242) στο
μητρώο
πιστοποιημένων
προσώπων και μητρώο
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Αρ. 260, Παρ.
6

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
• Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

διαχειριστών
αφερεγγυότητας,
αντιστοίχως
Πρόβλεψη
ετήσιας συνδρομής και/ τέλους
ανανέωσης
της
χορηγουμένης
πιστοποίησης που θα
βαρύνουν,
κατά
περίπτωση,
τους
Διαχειριστές
Αφερεγγυότητας, του
τρόπου καταβολής τους
και
κάθε
άλλου
αναγκαίου ειδικότερου
θέματος
για
την
εφαρμογή
της
απόφασης αυτής.
Με κοινή απόφαση των -

Υπουργών
Οικονομικών
Δικαιοσύνης

Αρ. 261 παρ. 1

Υπουργός
Κοινή
Υπουργική Οικονομικών
Απόφαση Υπουργός Δικαιοσύνης

Αρ. 261, Παρ.
2

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική
•Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

Αρθ.261 παρ.3

Απόφαση

Υπουργός
Οικονομικών

568

και

καθορίζονται ο τόπος, ο
τρόπος και οι αναγκαίες
υποδομές
για
τη
διενέργεια
των
εξετάσεων, η διάρκεια
των
εξετάσεων,
η
σύνταξη των πινάκων
επιτυχόντων
και
αποτυχόντων
και
ρυθμίζεται
κάθε
σχετικό θέμα
Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, καθορισμός
της
σύνθεσης
της
επιτροπής εξετάσεων,
του ύψους της αμοιβής
του Προέδρου και των
μελών της καθώς και
κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια σχετικά με
την οργάνωση και
λειτουργία της.
καθορίζονται οι όροι και
οι
προϋποθέσεις
πιστοποίησης
των
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Αρθ.261 παρ.4

Απόφαση

Υπουργός Δικαιοσύνης

Υπουργός
Οικονομικών

Αρθ. 262 παρ.
1
Απόφαση

569

φορέων επιμόρφωσης,
καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις
επιμόρφωσης
των
διαχειριστών
αφερεγγυότητας.
καθορίζονται οι φορείς,
οι
όροι
και
οι
προϋποθέσεις
ασφάλισης
επαγγελματικής
ευθύνης
των
Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας,
οι
κίνδυνοι
οι
οποίοι
ασφαλίζονται,
η
χρονική διάρκεια των
συμβάσεων,
η
προθεσμία και ο τρόπος
υποβολής στο αρμόδιο
όργανο
κάθε
διαδικασίας
και
ρυθμίζεται
κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια,
ανάλογα με το εάν οι
διαχειριστές
αφερεγγυότητας είναι
φυσικά
ή
νομικά
πρόσωπα
και
εάν
ανήκουν στην Βαθμίδα
Α’ ή Β’
απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από γνώμη της
Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας,
εισάγεται
Κώδικας
Δεοντολογίας
των
διαχειριστών
αφερεγγυότητας
και
των
πιστοποιημένων
προσώπων
που
εξειδικεύει
τους
κανόνες συμπεριφοράς
των προσώπων αυτών
για την διασφάλιση της
τήρησης
των
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Αρ. 262, Παρ.
2

•Υπουργός
Κοινή
Οικονομικών
Υπουργική •Υπουργός
Απόφαση
Δικαιοσύνης

υποχρεώσεων
του
άρθρου 239
Ορισμός
ελάχιστης νόμιμης αποζημίωσης
διαχειριστών
αφερεγγυότητας
και
των όρων καταβολής
της και προσδιορισμός
των δημόσιων πόρων
για την κάλυψη των
σχετικών
υποχρεώσεων,
της
σχετικής διαδικασίας
και κάθε ειδικότερου
θέματος και αναγκαίας
λεπτομέρειας.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Το νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει βάσει σύμβασης παραχώρησης την εκτέλεση
των αρμοδιοτήτων των άρθρων του Κεφαλαίου Β’ του Τρίτου Βιβλίου δεν συστήνεται
δυνάμει του παρόντος νόμου, αλλά είμαι αμιγώς ιδιωτικό και θα αναλάβει τις αρμοδιότητες
που περιγράφονται στη νομοθεσία

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

570
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Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

571

607
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ8
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ10

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ11
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ13

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζει τη δυνατότητα μεμονωμένες ενισχύσεις που
είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο καθεστώτων υπό τη μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου
και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου να υπαχθούν, εκ των υστέρων, σε
κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή στον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής (EE L 193 της 1ης.7.2014 σελ. 1-74), εφόσον
πληρούσαν τις προβλεπόμενες, κατά τον χρόνο χορήγησής τους, προϋποθέσεις,
προκειμένου να μην απαιτηθεί η ανάκτησή τους. Δίνεται, επιπλέον, η

8

9
10
11

12

13

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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δυνατότητα με την αξιολογούμενη ρύθμιση, στην περίπτωση κατά την οποία η
υπαγωγή, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν είναι δυνατή, τα προς ανάκτηση
ποσά να συμψηφισθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας βάσει ενός νέου
καθεστώτος de minimis.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με την αριθ. C(2019) 7094 απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) της 7ης
Οκτωβρίου 2019 διέταξε την ανάκτηση των ενισχύσεων οι οποίες είχαν
χορηγηθεί στο πλαίσιο καθεστώτων υπό ην μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και
εγγυήσεων
του
Ελληνικού
Δημοσίου,
δυνάμει
της
με
αριθ.
36579/Β.1666/27.8.2007 υπουργικής απόφασης, από τους δικαιούχους που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και
την δασοκομία.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα
δικαιούχους οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και
την δασοκομία, και οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις υπό την μορφή επιδοτήσεων
επιτοκίου και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της με αριθ.
36579/Β.1666/27.8.2007 υπουργικής απόφασης.

573

609
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Καθώς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να
επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης.

Η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης δεν μπορούν να
επιτύχουν το σκοπό της προτεινόμενης ρύθμισης
ούτε μπορούν να βρουν έρεισμα στις υφιστάμενες
γραμματικές διατυπώσεις.

Καθώς ο σκοπός της ρύθμισης δεν μπορεί να
επιτευχθεί με διάθεση ανθρώπινων πόρων.
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Με την προωθούμενη ρύθμιση παρέχεται η
δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είχαν λάβει
ενισχύσεις στο πλαίσιο καθεστώτων υπό τη
μορφή
επιδοτήσεων
επιτοκίου
και
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και οι
οποίες κρίθηκαν ανακτητέες, να μπορούν να
υπαχθούν εκ των υστέρων σε ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας προκειμένου να μην
απαιτηθεί η ανάκτησή τους.

Η βέλτιστη διευθέτηση για το κράτος και τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και τη δασοκομία.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης14

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη

14

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες
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Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
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Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
266

Στόχος
Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες
ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί σε δικαιούχους που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και
εμπορία γεωργικών προϊόντων (με εξαίρεση τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τη δασοκομία) με
το πλαίσιο καθεστώτων υπό τη μορφή επιδοτήσεων
επιτοκίου και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει
της με αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007
υπουργικής
απόφασης, και πρέπει να ανακτηθούν σύμφωνα με την αριθ.
C(2019) 7094 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να
υπαχθούν εκ των υστέρων σε κανονισμό για ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας ή στον Κανονισμό αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής, εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόμενες, κατά το
χρόνο χορήγησής τους, προϋποθέσεις ή διαφορετικά τα προς
ανάκτηση ποσά να συμψηφισθούν με ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας βάσει ενός νέου καθεστώτος de minimis.
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Βλ. Συνημμένες εκθέσεις

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

586

Χ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
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ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

589

625
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο








26.


Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

702/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 193 της 1ης.7.2014
σελ. 1-74)

Οδηγία

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
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27.

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

591

627
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Είδος πράξης
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργική
Υπουργείο
απόφαση
Οικονομικών
(κανονιστική
πράξη)
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Αντικείμενο
Καθορισμός
κριτηρίων,
προϋποθέσεων
και
της
διαδικασίας για
την
εκ
των
υστέρων
υπαγωγή
σε
Κανονισμό,
τη
χορήγηση νέων
ενισχύσεων και
τον συμψηφισμό
με
τα
προς
ανάκτηση ποσά,
των
δικαιολογητικών
που απαιτείται
να
προσκομισθούν
καθώς και κάθε
άλλου
ειδικότερου
ζητήματος που

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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αφορά την εν
γένει διαδικασία.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προβλέπεται.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του
νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ν. 4412/2016

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ15
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ16
15

16

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ18
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ19
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ20

Χ

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Οι υφιστάμενες διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, με τίτλο «Λόγοι αποκλεισμού», που ενσωματώνει τις διατάξεις του
άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο,
παρουσιάζουν ζητήματα ερμηνείας από τις αναθέτουσες αρχές με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται προβλήματα στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που είναι συνεπείς στην τήρηση των όρων
με τους οποίους έχει διακανονιστεί η πληρωμή των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η ερμηνεία που
δίνεται από τις αναθέτουσες αρχές είναι ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί, ακόμα
και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ή ακόμα και να έχουν διακανονιστεί
και οι σχετικοί όροι του διακανονισμού τηρούνται, συνιστούν αθέτηση των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα. Η
ερμηνεία αυτή των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, συνεπώς, οδηγεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τη διαδικασία
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης οικονομικούς φορείς των οποίων οι φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν
διακανονιστεί και οι όροι του διακανονισμού τηρούνται.

17
18

19

20

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι υφιστάμενες διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, με τίτλο «Λόγοι αποκλεισμού», που ενσωματώνει τις διατάξεις του
άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο,
παρουσιάζουν ζητήματα ερμηνείας από τις αναθέτουσες αρχές με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται προβλήματα στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που είναι συνεπείς στην τήρηση των όρων
με τους οποίους έχει διακανονιστεί η πληρωμή των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η ερμηνεία που
δίνεται από τις αναθέτουσες αρχές είναι ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί, ακόμα
και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ή ακόμα και να έχουν διακανονιστεί
και οι σχετικοί όροι του διακανονισμού τηρούνται, συνιστούν αθέτηση των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορά το σύνολο των οικονομικών φορέων που συμμετέχει ή δύναται να
συμμετέχει σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια
αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές
6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

598

ΝΑΙ



ΟΧΙ
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Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»























8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης21

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη

21

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)
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 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
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Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βλ. Συνημμένες εκθέσεις

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης διαδικασία
οποιοσδήποτε

γνωρίζει

σύμβασης

οικονομικός οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α)

σύναψης

ότι

ο

εν

εάν η αναθέτουσα αρχή:

λόγω α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά του όσον αφορά την καταβολή φόρων
την καταβολή φόρων ή εισφορών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό και

αυτό

έχει

διαπιστωθεί

από

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή δικαστική ή διοικητική απόφαση με
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη τελεσίδικη

και

δεσμευτική

ισχύ,

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
διατάξεις της χώρας όπου είναι όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εγκατεστημένος

ή

την

εθνική εθνική νομοθεσία ή/και

νομοθεσία ή/και

β)

μπορεί

να

αποδείξει

με

τα

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
φορέας

έχει

αθετήσει

τις του όσον αφορά την καταβολή φόρων

υποχρεώσεις του όσον αφορά την ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
σε

οικονομικού

βάρος

φορέα,

μέσα

του
σε

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του

Σώματος

Εργασίας

για

εργατικής

Επιθεώρησης
παραβάσεις

νομοθεσίας

της
που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική

ο

οικονομικός

Έλληνας

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει
επιβληθεί

Αν

απόφαση

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως

πολίτης

φορέας
ή

έχει

είναι
την

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να
εφαρμόζεται

όταν

ο

οικονομικός

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων

ή

υπαγόμενος

των

προστίμων
σε

είτε

δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους.

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
οποίες
από

προκύπτουν

τρεις

(3)

αθροιστικά σε βάρος του οικονομικού φορέα,
διενεργηθέντες μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
επιβολής προστίμου από τα της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πράξεις επιβολής προστίμου από τα
για παραβάσεις της εργατικής αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
νομοθεσίας που αφορούν την Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
αδήλωτη εργασία, οι οποίες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
προκύπτουν αθροιστικά από δύο που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι την
υπουργική
απόφαση
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
δεσμευτική
ισχύ.
Ο
λόγος υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
αποκλεισμού
όταν

η

δεν

εφαρμόζεται προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
εκτιμώμενη αξία της διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
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σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
κατώτερη από το ποσό των είκοσι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
χιλιάδων (20.000) ευρώ.».

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
οι υποχρεώσεις του που αφορούν υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
τις
εισφορές
κοινωνικής έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την δεσμευτική
ισχύ.
Ο
λόγος
κύρια όσο και την επικουρική αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η
ασφάλιση.

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’
της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν
αθετηθεί

εφόσον

δεν

έχουν

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον
αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό

στο

μέτρο

που

τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού
διακανονισμού. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται

να

απαντήσει

καταφατικά στο σχετικό ερώτημα
του

Ευρωπαϊκού

Ενιαίου

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο
ερωτάται

εάν

φορέας

έχει

ο

οικονομικός
ανεκπλήρωτες

υποχρεώσεις όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν
να

εφαρμόζονται

όταν

ο
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ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ.
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οικονομικός φορέας εκπληρώσει
τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων,

κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος

σε

δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους
όρους

του

δεσμευτικού

διακανονισμού.

30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

615

Καταργούμενες διατάξεις

651

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσιες Συμβάσεις

Υποδομών και Μεταφορών

Δημόσιες Συμβάσεις

Οικονομικών

Δημόσιες Συμβάσεις

Εργασίας
Υποθέσεων

32.

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

και

Κοινωνικών Δημόσιες Συμβάσεις

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

616

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

652

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του
νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και
Καταναλωτή, +302103893572, +302103828448
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ22

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ24
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ25

22

23
24
25

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ26
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ27

Χ

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η νομοθετική ρύθμιση των όρων
αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης
υγείας, προκειμένου να πληρούν την αρχή της διαφάνειας και να μην κρίνονται
καταχρηστικοί. Για το σκοπό αυτό, τα ασφάλιστρα θα μεταβάλλονται σύμφωνα
με τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας κινδύνου και σύμφωνα με διαφανείς δείκτες
οι οποίοι είναι συναφείς με τα δεδομένα που επηρεάζουν το κόστος των
παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών αλλά πάντως με κριτήρια εύλογα για
τον λήπτη της ασφάλισης.
Με την νομοθετική πρόβλεψη της αναγωγής της ετήσιας μεταβολής των
ασφαλίστρων στους δείκτες που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 1
θα επέλθει ομαλότητα στην ασφαλιστική αγορά.
Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση στηρίζεται στην ουσιώδη παραδοχή ότι η
διακύμανση του κόστους των αποζημιώσεων υγείας που προκύπτει από την
πρόοδο της ηλικίας του ασφαλισμένου δεν είναι η ίδια σε όλων των ειδών τα
προγράμματα ασφάλισης υγείας.
Συγχρόνως, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός των πάσης φύσεως γνωστοποιήσεων
στις οποίες προβαίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες προς τους λήπτες της
ασφάλισης.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Μέχρι σήμερα συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε
μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας δεν πληρούν την αρχή της
διαφάνειας, με αποτέλεσμα να κρίνονται άκυρες και έτσι να επηρεάζεται η
βιωσιμότητα των συμβάσεων αυτών.

26

27

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

621

657

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες και στους
λήπτες της ασφάλισης μακροχρόνιων συμβάσεων ασφάλισης υγείας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
-

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Διότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν τροποποιεί
ισχύον προεδρικό διάταγμα ή ισχύουσα υπουργική
απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη.

Διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ρύθμιση
δεν είναι απόρροια της πρακτικής της διοίκησης.
Αντίθετα, η νομολογία των ελληνικών
δικαστηρίων έχει κρίνει ότι οι όροι
αναπροσαρμογής ασφαλίστρων στις υφιστάμενες
συμβάσεις μακροχρόνιας ασφάλισης υγείας είτε
είναι ατελείς είτε ασαφείς, ώστε δεν πληρούν τα
εχέγγυα διαφάνειας τα οποία προβλέπει ο ν.
2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.
Ας σημειωθεί επίσης ότι στο πλαίσιο του ν.
2251/1994 όπως ισχύει εντοπίζονται και άλλα
πραγματικά ειδικής τομεακής ρύθμισης όπως η
παρούσα.

622

658

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

-

-

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
























Χ






8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
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Βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
1. Η καθιέρωση στην ασφαλιστική
αγορά ενδεικτικών κριτηρίων, που
πληρούν τις αρχές της διαφάνειας
και της καταλληλότητας, για τον
καθορισμό της συμβατικής
αναπροσαρμογής ασφαλίστρων στις
μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης
υγείας.

i) βραχυπρόθεσμοι:

2. Η προστασία των ληπτών
ασφάλισης υπό την ιδιότητά τους
ως καταναλωτών.
3. Ο εξορθολογισμός του τρόπου
ενημέρωσης των ληπτών της
ασφάλισης από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αποτροπή
εμπλοκής των ληπτών ασφάλισης και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε
χρονοβόρους και οικονομικά επαχθείς
δικαστικούς αγώνες και η αποτροπή
επιβολής διοικητικών κυρώσεων εις βάρος
τελευταίων που θα μπορούσαν να θέσουν
σε διακινδύνευση ακόμα και αυτή την
κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης28

9.

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)

28

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πρόσφατα στοιχεία

Επιδιωκόμενος στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
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ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
Διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: Δεν τυγχάνει εφαρμογής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

11.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
13.

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Στο ν.
2251/1994
(A’191)
προστίθεται
άρθρο 2Α

Στόχος
Ο προσδιορισμός ενδεικτικών κριτηρίων για τη
συμβατική αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις
μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας και ο
καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των ληπτών της
ασφάλισης από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών (προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 2251/1994)
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ
Μείωση δαπανών
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα οφέλη της παρούσας ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:
Eπιλύεται το επί σειρά ετών αμφισβητούμενο ζήτημα των κριτηρίων που μπορούν να
καθορίζουν τη συμβατική αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες συμβάσεις
ασφάλισης υγείας σε περιπτώσεις που η συμβατική ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ασαφής ή
ελλιπής ή δεν πληροί την αρχή της διαφάνειας και της καταλληλότητας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην διάταξη κριτήρια. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ενδεικτικά κριτήρια, όπως
παράγοντες και δείκτες, για τους σκοπούς της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της
καταλληλότητας κατά τη συμβατική αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις εν λόγω συμβάσεις
ασφάλισης. Απαρίθμηση των κριτηρίων και των δεικτών αναμένεται να περιληφθεί σε σχετική
υπουργική απόφαση.
Εξειδικεύεται, με την πρόβλεψη ενδεικτικών κριτηρίων, η αρχή της διαφάνειας προς όφελος
των ληπτών της ασφάλισης και των ασφαλισμένων. Με άλλα λόγια, η ρύθμιση παρέχει
προστασία στους λήπτες της ασφάλισης με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, επειδή
προβλέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κριτηρίων στις ρήτρες αναπροσαρμογής προς
αποφυγή αδιαφάνειας.
Προβλέπεται η υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να ενημερώνουν το λήπτη της
ασφάλισης για κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή. Επίσης, προβλέπεται το δικαίωμα του λήπτη
της ασφάλισης να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εάν δεν συμφωνεί με την επερχόμενη
αναπροσαρμογή.
Επιπλέον, η εν λόγω διάταξη εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς όφελος των ασφαλισμένων, καθώς με τα ενδεικτικά κριτήρια
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αναπροσαρμογής ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων βάσει αρχών, όπως η
διαφάνεια και η καταλληλότητα. Περαιτέρω, αποφεύγονται περιπτώσεις οι οποίες θα
οδηγούσαν σε ακυρότητα αυτών των ρητρών και ως εκ τούτου αδυναμία των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων εις βάρος της κεφαλαιακής
τους επάρκειας εν τέλει.
Τέλος, εξορθολογίζεται ο τρόπος ενημέρωσης των ληπτών της ασφάλισης από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις με την πρόβλεψη της ενημέρωσής τους μέσω συστημένων επιστολών
ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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-

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
-
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).

21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
-

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 5 του Συντάγματος

25.



Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρο 38 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.



Κανονισμός
-



Οδηγία
-


26.


Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

-
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27.




28.

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ενδεικτικά, ΑΠ 1030/2001. Ο ΑΠ έκρινε
καταχρηστικό όρο του ασφαλιστηρίου ο οποίος
παρείχε το διαπλαστικό δικαίωμα στον Ασφαλιστή
να αναπροσαρμόζει το ασφαλιστήριο κατά την
επέτειο του ασφαλιστηρίου, διότι στο ασφαλιστήριο
δεν ανεγράφοντο οι προϋποθέσεις που θα
δικαιολογούσαν τέτοια αναπροσαρμογή ούτε οι
παράμετροι, εντός των οποίων όφειλε να κινηθεί η
τυχόν προσαρμογή.
-

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
-







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

-

-

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων –Δεν τυγχάνει
εφαρμογής
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29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

30.

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
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Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Άρθρο 2Α παρ. 1 Υπουργική
περ. γ
Απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπ.
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων

Αντικείμενο
Πρόβλεψη για
τον καθορισμό
των δεικτών ή
παραγόντων
από
τους
οποίους
εξαρτάται
η
αναπροσαρμογή
των
ασφαλίστρων σε
περιπτώσεις
μακροχρόνιων
συμβάσεων
ασφάλισης
υγείας.

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
-

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
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35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του
νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 210 6987704-705
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ29
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ31

χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ32
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ33
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ34
29

30
31
32

33

34

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Κατά το οικονομικό έτος 2020 διατάκτης δαπανών σταθερού, διαρκούς ή
περιοδικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού φορέων Κεντρικής Διοίκησης
δύναται να είναι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ή ο Υπουργός ή οποιοδήποτε
άλλο όργανο του οικείου φορέα που έχει ορισθεί με απόφαση αυτών.
Αποφάσεις ορισμού δευτερευόντων διατακτών που εκδόθηκαν κατά το έτος
2020 είναι νόμιμες. Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 01.01.2020.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

H προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, λόγω προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν στην πληρωμή δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού
χαρακτήρα, κατά το έτος 2020, τόσο στις ΓΔΟΥ Υπουργείων, όσο και στις
περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων (συμπεριλαμβανομένων των
Δικαστηρίων, εφορειών αρχαιοτήτων κ.λπ), όπου εσφαλμένα μεταφέρθηκαν
πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών,
καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο τις διατάξεις περί επιτελικού κράτους.
Λόγω, της σπουδαιότητας και ανελαστικότητας των ανωτέρω δαπανών
(μισθοδοσία, μισθώματα, πάγιου χαρακτήρα κ.λπ) είναι απαραίτητο να
διευκολυνθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο
τρέχοντος έτους, δίνοντας το χρονικό περιθώριο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
για την εμπέδωση του ρόλου του Υπηρεσιακού Γραμματέα.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Κεντρική Διοίκηση
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Ομαλή εκτέλεση Προϋπολογισμού 2020
Εμπέδωση επιτελικού Κράτους

ii) μακροπρόθεσμοι:
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης35

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
35

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

681

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το
εάν θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

682

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
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ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
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Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
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Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βλ. Συνημμένες εκθέσεις

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

686

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

651

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

687

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

688

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

653

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

