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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 162
Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση
Άρθρο 163
Διαδικασία Πλειστηριασµού
Άρθρο 164
Επανάληψη πλειστηριασµού
Άρθρο 165
Διαδικασία εκποίησης κινητών µικρής αξίας
Άρθρο 166
Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κώδικας

Πολιτικής Δικονοµίας
Άρθρο 167
Διανοµή εκπλειστηριάσµατος και πίνακας κατάταξης
Άρθρο 168
Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης
Άρθρο 169
Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων και

κινητών – κατάταξη ενυπόθηκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 170
Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις - εξαιρετι-

κές διατάξεις
Άρθρο 171
Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισµός δικαιωµάτων και

αµοιβών - εξαιρετικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩ-

ΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 172
Διαδικασία και αρµόδιο δικαστήριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟ-

ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ Α-
ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 173
Αίτηση πτώχευσης µικρού αντικειµένου και ορισµός ει-

σηγητή και διορισµός συνδίκου
Άρθρο 174
Περιεχόµενο της αίτησης πτώχευσης
Άρθρο 175
Προληπτικά µέτρα
Άρθρο 176
Παύση πληρωµών
Άρθρο 177
Άσκηση παρέµβασης
Άρθρο 178
Ανεπάρκεια µη βεβαρυµµένων στοιχείων της περιου-

σίας του οφειλέτη
Άρθρο 179
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Άρθρο 180
Παραίτηση και διορισµός συνδίκου
Άρθρο 181
Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων
Άρθρο 182
Παρακράτηση πιστώµατος

Άρθρο 183
Εκποίηση πραγµάτων που υπόκεινται σε φθορά
Άρθρο 184
Ειδικός λογαριασµός
Άρθρο 185
Ειδικές προβλέψεις
Άρθρο 186
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 187
Έφεση
Άρθρο 188
Μη περάτωση της πτώχευσης µε την απλοποιηµένη

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

ΚΟΥ
Άρθρο 189
Γενικά
Άρθρο 190
Η λογοδοσία του συνδίκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥ-

ΣΕΩΣ
Άρθρο 191
Παύση εργασιών πτώχευσης
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 192
Απαλλαγή του οφειλέτη
Άρθρο 193
Προσφυγή κατά της απαλλαγής
Άρθρο 194
Οφειλές που δηµιουργήθηκαν από δόλο ή βαριά αµέ-

λεια
Άρθρο 195
Απαλλαγή εκπροσώπων νοµικού προσώπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 196
Συνέπειες απαλλαγής στην ρευστοποίηση και διανοµή

– Επίπτωση σε συνοφειλέτες ή σε οφειλές τρίτων εγ-
γυηµένες από τον οφειλέτη
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 197
Χρεοκοπία
Άρθρο 198
Ευνοϊκή µεταχείριση πιστωτή
Άρθρο 199
Ποινική ευθύνη τρίτων
Άρθρο 200
Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συµβίων και συγ-

γενών
Άρθρο 201
Αδικήµατα συνδίκων
Άρθρο 202
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νοµικών

προσώπων
Άρθρο 203
Δικονοµικές διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΤΙ-

ΚΕΣ –ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 204
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου
Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 206
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
Άρθρο 207
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέµπτου
Άρθρο 208
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου 103
Άρθρο 209
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόµου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 210
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 211
Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗ-

ΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 212
Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας
Άρθρο 213
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Άρθρο 214
Ανταλλαγή πληροφοριών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 215
Συλλογή Στοιχείων
Άρθρο 216
Κατανοµή Στοιχείων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 217
Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙ-

ΣΘΩΣΗΣ
Άρθρο 218
Παραχώρηση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων σε Φορέα

απόκτησης και επαναµίσθωσης
Άρθρο 219
Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης

και επαναµίσθωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Άρθρο 220
Μίσθωση κύριας κατοικίας
Άρθρο 221
Καταγγελία µίσθωσης

Άρθρο 222
Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο
Άρθρο 223
Στεγαστικό Επίδοµα - Λοιπές υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 224
Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙ-

ΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 225
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 226
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗ-

ΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 227
Ορισµοί
Άρθρο 228
Διαχειριστές αφερεγγυότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 229
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
Άρθρο 230
Διαχειριστές αφερεγγυότητας – Προϋποθέσεις διορι-

σµού του διαχειριστή αφερεγγυότητας – εγγραφής στο
µητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ανά βαθµίδα
Άρθρο 231
Παροχή πιστοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 232
Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης
Άρθρο 233
Επιτροπή εξετάσεων
Άρθρο 234
Μητρώο Πιστοποιηµένων Προσώπων
Άρθρο 235
Διαρκής επιµόρφωση πιστοποιηµένων προσώπων
Άρθρο 236
Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
Άρθρο 237
Διορισµός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 238
Kωλύµατα
Άρθρο 239
Κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς
Άρθρο 240
Έκθεση περιοδικής ενηµέρωσης
Άρθρο 241
Αµοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας

6



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 242
Γενικές Αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 243
Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 244
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
Άρθρο 245
Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 246
Επιµέτρηση ποινής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 247
Πειθαρχικά Συµβούλια
Άρθρο 248
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 249
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-

ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Άρθρο 250
Διαχείριση επιλήψιµων πράξεων και ανάθεση προκα-

ταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης
Άρθρο 251
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
Άρθρο 252
Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 253
Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 254
Ακροαµατική διαδικασία και έκδοση απόφασης από το

Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 255
Υποβολή Έφεσης
Άρθρο 256
Έκδοση αποφάσεων
Άρθρο 257
Εξαίρεση µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων
Άρθρο 258
Ανάκληση αδείας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 259
Έκταση Ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙ-

ΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 260
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέ-

ρους Πρώτου
Άρθρο 261
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέ-

ρους Πρώτου
Άρθρο 262
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέ-

ρους Πρώτου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 263
Μεταβατικό δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙ-

ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 264
Απόκτηση κινητών αξιών - Διάθεση κινητών αξιών ΑΕ-

ΠΕΥ στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος  - Ανα-
τροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης - Τροποποίη-
ση ν. 3461/2006 (Α' 106),  (Α΄ 14) και ν. 4307/2014  (Α΄
246)
Άρθρο 265
Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 127 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙ-

ΣΧΥΣΕΩΝ 
Άρθρο 266
Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟ-

ΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.
4412/2016
Άρθρο 267
Αποκλεισµός οικονοµικών φορέων από διαδικασία α-

νάθεσης δηµόσιας σύµβασης λόγω αθέτησης φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση της
παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Άρθρο 268
Αναπροσαρµογή ασφαλίστρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ,

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΄Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 269
Πληρωµή Δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού

χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ Ε΄
Άρθρο 270
Αντικείµενο
Άρθρο 271
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης
Άρθρο 272
Διοικητής
Άρθρο 273
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 274
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραµµάτων και Έργων 
Άρθρο 275
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 276
Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών
Άρθρο 277
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 278
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας
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Άρθρο 279
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Ειδικής Υ-

πηρεσίας
Άρθρο 280
Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 281
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 282
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της θα-

λάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών πε-
ριοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 283
Μηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν.
4714/2020
Άρθρο 284
Έκτακτα µέτρα στήριξης εργαζοµένων σε επιχειρή-

σεις - εργδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσ-
σονται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»
Άρθρο 285
Έκτακτα µέτρα στήριξης εργαζοµένων σε επιχειρή-

σεις - εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που ε-
ντάσσονται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «υψηλό», «µέ-
τριο», «χαµηλό»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 286
Παράταση δυνατότητας µίσθωσης τουριστικών κατα-

λυµάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020
Άρθρο 287
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας Υπουργεί-

ου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την αντιµετώπιση
της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID
- 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 288
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθµιση θεµάτων σχετι-

κά µε τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ’ ε-
φαρµογή του π.δ. 1/2003
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-
ΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 289
Ρύθµιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρά-

ταση προθεσµιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης
στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κο-
ρωνοϊού COVID-19
Άρθρο 290
Παράταση καταβολής δόσεων ρυθµίσεων για τους

πληγέντες από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορω-

νοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 1-17 του ν.
4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

Άρθρο 292
Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορο-

λογικές ρυθµίσεις
Άρθρο 293
Ρυθµίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηµα-

τικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και α-
πό καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρµογή
τους

'Αρθρο 294
Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιµητή

και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εµπράγµατης α-
σφάλειας - Αναστολή εφαρµογής της περ. γ΄ της παρ. 6
της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013
Άρθρο 295
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες

επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία
"Thomas Cook Group PLC"
Άρθρο 296 
Αναστολή καταβολής στο Δηµόσιο του ποσοστού 5%

επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρ-
σης
Άρθρο 297
Ρυθµίσεις για την καταβολή έκδοσης διαταγών πλη-

ρωµής και την παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρησης
αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙ-

ΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 298
Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγ-

γύης στα εισοδήµατα του άρθρου 43Α ΚΦΕ µε εξαίρεση
τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 299
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειµέ-

νων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή
και παράδοση αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας
Άρθρο 300
Αναστολή εφαρµογής διάταξης στη φορολογία δωρε-

ών
Άρθρο 301
Αύξηση εµβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών

αναγκών - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1078/1980
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

2308/1995 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕ-
ΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ-
ΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α.
Άρθρο 302
Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του

άρθρου 7 του ν. 2308/1995
Άρθρο 303
Παράταση προθεσµίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευ-

σης των αστικών συνεταιρισµών - Τροποποίηση του ν.
4701/2020
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Άρθρο 304
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.- Τροποποίηση της

παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4387/2016
Άρθρο 305
Διατάξεις για τη συµπλήρωση του ν. 3986/2011 ως

προς τις ρυθµίσεις για το δικαίωµα επιφανείας
Άρθρο 306
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης πι-

στωτικών ιδρυµάτων - Προσθήκη του άρθρου 145Β στον
ν. 4261/2014
Άρθρο 307
Ρύθµιση για τη στελέχωση της Μόνιµης Ελληνικής Α-

ντιπροσωπείας στον Ο.Ο.Σ.Α.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 308
Έναρξη ισχύος

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 οδη-
γήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να επισηµαίνουν
στον οφειλέτη την ανάγκη άµεσης αντίδρασης. 

2. Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαµβά-
νονται ηλεκτρονικοί µηχανισµοί ειδοποίησης του οφει-
λέτη, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόµε-
νες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και
τους Επαγγελµατικούς Φορείς, όπως τα Επιµελητήρια,
οι Επαγγελµατικοί Σύλλογοι και τα Ινστιτούτα Θεσµικών
Κοινωνικών Εταίρων.

3. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχε-
τικά µε τη διαθεσιµότητα πρόσβασης στα εργαλεία έ-
γκαιρης προειδοποίησης της παρ. 2, καθώς και στις δια-
δικασίες και τα µέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής α-
πό το χρέος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Βιβλίων
Πρώτου και Δευτέρου, µέσω της ιστοσελίδας της Ειδι-
κής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικός Μηχανισµός Προειδοποίησης

1. Εισάγεται ηλεκτρονικός µηχανισµός έγκαιρης προ-
ειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων κινδύνου α-
φερεγγυότητας, χαµηλού-µέτριου-υψηλού, για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, ο οποίος εποπτεύεται από την Ειδι-
κή Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ο ηλε-
κτρονικός µηχανισµός παρέχεται και υλοποιείται µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του άρθρου 29, έπειτα α-
πό 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 επεξεργα-
σία και τη διασταύρωση δεδοµένων που τον αφορούν,
προκειµένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου
αφερεγγυότητας, να κατατάξει τον ενδιαφερόµενο, κα-
θώς και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις για την α-
ντιµετώπιση του κινδύνου.

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 α-
πό επιχειρηµατική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγ-
γελµα, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 21 και 47 του ν.
4172/2013, (Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου
µέτριο ή υψηλό, µπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυ-
πηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυ-
πηρέτησης 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 υ-
ποχρεώσεις 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 οικογενεια-

κού προϋπολογισµού, µε σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθµί-
σεων αποπληρωµής οφειλών, 
δ. εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες που α-

φορούν στην οικονοµική διαχείριση του νοικοκυριού του. 
2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 παρέχε-

ται από τον ενδιαφερόµενο έγγραφη άδεια προς το
Κ.Ε.Υ.Δ. ή το Γ.Ε.Υ.Δ. για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλο-
γή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδοµένων που τον α-
φορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία
των δεδοµένων της ηλεκτρονικής πλατφόρµας κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.
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Άρθρο 4
Επαγγελµατικά Επιµελητήρια, Σύλλογοι 

και Ινστιτούτα Θεσµικών Κοινωνικών Εταίρων

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2,
κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα από ε-
λεύθερο επάγγελµα και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
το οποίο αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου
µέτριο ή υψηλό, µπορεί να απευθυνθεί στο οικείο Επαγ-
γελµατικό Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό Σύλλογο ή Ιν-
στιτούτο Θεσµικών Κοινωνικών Εταίρων προκειµένου να
λάβει δωρεάν εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβούλου επι-
χειρήσεων, που στόχο έχουν την επιχειρηµατική υπο-
στήριξη, καθοδήγηση, εµψύχωση και ενδυνάµωση της ε-
πιχειρηµατικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερό-
µενου, προς άρση του κινδύνου. Οι εξειδικευµένες υπη-
ρεσίες της παρούσας δεν υποκαθιστούν κάθε είδους υ-
πηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά,
µελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηµατικών σχε-
δίων, νοµικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες,
καθώς και τεχνικές συµβουλές και εκθέσεις που αφο-
ρούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την α-
σφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας.

2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ.1 παρέχε-
ται από τον ενδιαφερόµενο έγγραφη άδεια προς τον οι-
κείο επαγγελµατικό φορέα για την αναζήτηση, την πρό-
σβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρω-
ση δεδοµένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανά-
κτηση και την επεξεργασία των δεδοµένων της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2. Η
διαδικασία του παρόντος άρθρου διέπεται από την Πολι-
τική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδοµένων της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 5
Σκοπός

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθµίζουν θέ-
µατα εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών προς
χρηµατοδοτικούς φορείς, το Δηµόσιο και Φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός µηχανισµός αποσκο-
πεί να παρέχει στους συµµετέχοντες πιστωτές λειτουρ-
γικό περιβάλλον διαµόρφωσης προτάσεων ρύθµισης των
οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφε-
ρεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έ-
πειτα από δική τους πρωτοβουλία. 

2. Οι χρηµατοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευ-
χέρεια ως προς την υποβολή πρότασης ρύθµισης οφει-
λών και ως προς το περιεχόµενό της και δεν υποχρεού-
νται 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 εντού-
τοις, εφόσον η πλειοψηφία των χρηµατοδοτικών φορέ-
ων 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:
α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8.
β) Ως «ασκών επιχειρηµατική δραστηριότητα» νοείται

κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότη-
τα 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 εκκαθάρι-
ση, 
γβ) οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
γγ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτή-

σεων, 
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 Επο-
πτικού 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 έ-
χουν 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 χρηµατοδο-
τικών φορέων που εξασφαλίζονται µε υποθήκη, προση-
µείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόµιο του
άρθρου 976 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, οι οποίοι
συµµετέχουν ως πιστωτές. 
ζ) Ως «σύµβαση αναδιάρθρωσης» νοείται η δικαιοπρα-

ξία που καταρτίζεται µεταξύ του οφειλέτη και των συναι-
νούντων πιστωτών, στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξε-
ων 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 Ρύθµι-

σης Οφειλών» ή «ηλεκτρονική πλατφόρµα» νοείται η η-
λεκτρονική πλατφόρµα του άρθρου 29.
ι) Ως «συµµετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής

που έχει συµβληθεί στη σύµβαση συµµετοχής στη διαδι-
κασία εξωδικαστικής ρύθµισης µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, σύµφωνα µε το άρθρο 71. Το Δηµόσιο και
οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συµµετέχουν αυτοδι-
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καίως στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης και κατα-
λαµβάνονται από τον ορισµό του «συµµετέχοντα πιστω-
τή».
ια) Ως «συναινών πιστωτής» νοείται ο συµµετέχων πι-

στωτής που συναινεί στην κατάρτιση της σύµβασης ανα-
διάρθρωσης.
ιβ) Ως «πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» νο-

ούνται:
ιβα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυ-

γοι 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 φυσι-

κά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν το νοµικό πρόσωπο
του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι ή συµβίοι και οι συγ-
γενείς 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 ό-
ταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 
ιγ) Ως «καταλαµβανόµενος πιστωτής» νοείται το πρό-

σωπο και ο φορέας που δεσµεύονται από σύµβαση ανα-
διάρθρωσης οφειλών.
ιδ) Ως «οφειλές προς το Δηµόσιο» νοούνται οι βεβαιω-

µένες απαιτήσεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις 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 κα-
ταβολής, 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 βεβαιωµέ-

νες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνο-
νται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, συµπερι-
λαµβανοµένων προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης
καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της
παρ. 1 του άρθρου 8.
ιζ) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης, οι οποίες βεβαιώνονται, συµπεριλαµβανοµέ-
νων 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 προήλ-
θαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
479 του Αστικού Κώδικα ή ως συνέπεια καθολικής διαδο-
χής. 

2. Για τις ανάγκες του άρθρου 21 του παρόντος Κεφα-
λαίου ως προς οφειλές προς το Δηµόσιο, ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:
α. Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής

που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύ-
νουν σύµφωνα µε τον Κώδικα 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 υπο-
βολή της αίτησης του άρθρου, µετά από τυχόν καταβο-
λές, συµψηφισµό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βά-
σει νόµιµου τίτλου.
β. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφει-

λής, τόκων, προσαυξήσεων ή προστίµων εκπρόθεσµης
καταβολής.
γ. Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσµης καταβο-

λής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης κα-
ταβολής κατά τα άρθρα 53 του Κώδικα Φορολογικής Δια-
δικασίας 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 ρύθ-

µιση οφειλών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Για τις ανάγκες του άρθρου 21 του παρόντος Κεφα-
λαίου ως προς οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α. Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής
που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύ-
νουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτό έχει
διαµορφωθεί από τον χρόνο κατά τον οποίο η οφειλή κα-
τέστη ληξιπρόθεσµη έως την υποβολή της αίτησης, ύ-
στερα από τυχόν καταβολές, συµψηφισµό, αναγκαστική
είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόµιµου τίτλου.

β. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφει-
λής, τόκων, προσαυξήσεων ή προστίµων εκπρόθεσµης
καταβολής.

γ. Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσµης καταβο-
λής» νοούνται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβο-
λής ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής σύµφωνα µε το άρ-
θρο 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 υποβο-
λής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις του παρό-
ντος.

δ. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται
στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών από το Κέντρο Εί-
σπραξης 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 ικα-
νότητα µπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική
ρύθµιση οφειλών.

2. Από το πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκατα-

στήµατα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών
που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
β) οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους,
γ) τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς

και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρη-
µατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
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δ) οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
3. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία ε-

ξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών δεν επιτρέπεται εφό-
σον:
α) ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνο-

λικών οφειλών του προσώπου της παρ. 1 σε χρηµατοδο-
τικούς φορείς, στο Δηµόσιο και στους Φορείς Κοινωνι-
κής 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) ευ-
ρώ,
β) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώ-

πιον του αρµόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συµ-
φωνίας 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 η-
µεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη δια-
δικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών,
γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθά-

ριση,
δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε µία α-

πό τις αναφερόµενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη δια-
δικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητη-
θεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγω-
γής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδο-
ση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέ-
ντε (15) τουλάχιστον µήνες από την απόφαση υπαγωγής
ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες α-
πό την µε οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας
του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ ή
ε) εα) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε

πρόσωπο εντεταλµένο στη διαχείριση νοµικού προσώ-
που 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 διαχειρι-
στή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη α-
πόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήµατα:

i) φοροδιαφυγή,
ii) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότη-

τες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών,
χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθµό κακουργήµατος. Στην πε-
ρίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δηµόσιο ή Φο-
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθµό
πληµµελήµατος,
εβ) ειδικά επί νοµικών προσώπων, η ποινική καταδίκη

των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει να αφορά αξιό-
ποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριό-
τητας του νοµικού προσώπου που αιτείται την ένταξή
του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών,
στ) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούµενες ή ε-

νήµερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν
επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επι-
δείνωση της οικονοµικής του κατάστασης σε ποσοστό
είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση της
παρούσας µπορεί να οφείλεται είτε στη µείωση των ει-
σοδηµάτων 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρ-
θρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), οφειλές από τελωνεια-

κούς δασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν
έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σµό, οφειλές προς αλλοδαπό Δηµόσιο, καθώς και οφει-
λές υπέρ τρίτων.

Άρθρο 8
Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή 
για την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών

1. Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών υ-
ποβάλλεται 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 ο-
φειλέτη τηρούνται στη βάση δεδοµένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
για τρία (3) χρόνια από τη λήξη της εκτέλεσης της σύµ-
βασης 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 τή-
ρηση και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα-
σίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κα-
τάργηση 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 κινή-
σουν 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 αυτοπρόσω-
πη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται µε ισοδύναµο
τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εµπι-
στευτικότητας, πρόσκληση για την εξωδικαστική ανα-
διάρθρωση των οφειλών του θέτοντας προθεσµία για
την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 έως 45 ηµερολογια-
κές 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 ε-
ντός της ανωτέρω προθεσµίας συνεπάγεται την αυτοδί-
καιη περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται σε περί-
πτωση µεταγενέστερης υποβολής αίτησης του παρό-
ντος άρθρου από τον οφειλέτη. 

3. Η υποβολή πρόσκλησης της παρ. 2 ανήκει στη δια-
κριτική ευχέρεια κάθε φορέα.

Άρθρο 9
Βασικό περιεχόµενο της αίτησης του οφειλέτη

Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθµιση των ο-
φειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοµατεπώνυµο/επω-

νυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρη-
µατική δραστηριότητα ή είναι νοµικό πρόσωπο, τηλέφω-
νο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργα-
σιών του ή το εισόδηµά του κατά το τελευταίο οικονοµι-
κό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συ-
νολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, πε-
ριγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονοµικής του
κατάστασης, των λόγων της οικονοµικής του αδυναµίας
και των προοπτικών της επιχείρησής του,
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β. κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έ-
χουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προµηθευτών ή
εργαζόµενων) µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση,
Α.Φ.Μ., και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο και ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και
της ηµεροµηνίας, αναφορικά µε την οποία προσδιορίζε-
ται 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 προσ-
διορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η α-
ξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζε-
ται βάσει του άρθρου 11.
δ. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλί-

σεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλι-
ζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγε-
γραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέ-
τη. 
ε. δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιου-

σιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τε-
λευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτη-
σης.

Άρθρο 10
Υποχρεωτικά συνυποβαλλόµενα 

µε την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία

1. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υ-
ποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, υ-
ποχρεωτικά 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).
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. Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδηµα του αιτού-

ντος 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 τελευ-

ταία 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 ο-

φειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλ-
λαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρη-
σης, 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 περιουσια-
κών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφει-
λέτη σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη στη
διάρκεια των εξήντα (60) µηνών που προηγούνται της η-
µεροµηνίας υποβολής της αίτησης,

δ. κατάλογο των προσώπων που αµείβονται από τον ο-
φειλέτη 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 αίτη-
σης,
ε. χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16

του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) πε-
ριόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφό-
σον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση, και
στ. προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριµήνου που

προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθµιων λογαρια-
σµών 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 διαδικα-
σίας.

Άρθρο 11
Αξία των ακινήτων της αίτησης

1. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αί-
τηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζε-
ται 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 τε-
λευταία πράξη προσδιορισµού φόρου. Για γήπεδα εκτός
σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα οποία δεν προσδιορί-
ζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντι-
κειµενική 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 ε-
µπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση ε-
κτιµητή 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, επε-
ξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδοµένων
του, τα οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση, των δεδο-
µένων του που προσδιορίζονται στο άρθρο 10, των εγ-
γράφων και στοιχείων που απαιτούνται σύµφωνα µε την
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όσο και άλλων δεδοµένων
του που βρίσκονται στην κατοχή των συµµετεχόντων πι-
στωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστι-
κής ρύθµισης οφειλών. Η άδεια του προηγούµενου εδα-
φίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζι-
κών 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 ό-
λους 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
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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) φο-
ρολογικών ετών,
αβ. κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρη-

µατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5)
φορολογικών ετών,
αγ. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) των τελευταίων

πέντε (5) ετών, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υπο-
βολής της,
αδ. πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισο-

δήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού
έτους,
αε. πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φό-

ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους, 
αστ. καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη

Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης,
αζ. αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης

του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλί-
ου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εται-
ρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύ-
νης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρ-
ρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές ε-
ταιρείες και των φυσικών προσώπων που είναι αλληλέγ-
γυα µε τον οφειλέτη εκ του νόµου για την παράλειψη κα-
ταβολής 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 οφειλέ-
της είναι νοµικό πρόσωπο,
αι. αναφορικά µε τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύ-

µατα, το οφειλόµενο ποσό ανά πιστωτή,
αια. στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και χρηµατοπι-

στωτικά 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 φορέ-
ων και στοιχεία για την εµπορική αξία των ακινήτων πε-
ριουσιακών στοιχείων.
β) Τα στοιχεία και έγγραφα της παρούσας αντλούνται

αυτόµατα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιµη έκ-
δοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προ-
θεσµία υποβολής τους βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Μετά την παρέλευση των προβλεπόµενων προθεσµιών η
αυτόµατη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τε-
λευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υπο-
βολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχε-
ται επιπλέον της άδειας της παρ. 1, η άδεια ανάκτησης, η
οποία περιλαµβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που α-
φορούν τον ή τη σύζυγο ή τον συµβίο ή τη συµβία του ο-
φειλέτη και τα εξαρτώµενα µέλη. Ο σύζυγος ή η σύζυ-
γος ή ο συµβίος ή η συµβία και τα εξαρτώµενα µέλη συ-
νυπογράφουν 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 υπο-
βληθέντων εγγράφων. Ο αιτών ενηµερώνεται κατά την
υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υ-
πεύθυνης 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 αυτο-
δικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων των δικαιωµά-
των που απέκτησε βάσει της ρύθµισης και οφείλει να κα-
ταβάλει στον πιστωτή την προ ρυθµίσεως οφειλή, µειω-
µένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο θιγόµενος
πιστωτής µπορεί να επισπεύσει άµεσα αναγκαστική ε-
κτέλεση. Η εν λόγω οφειλή επιβαρύνεται µε επιτόκιο ίσο
µε το ανώτατο παρεµβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένο κατά πέντε (5) πο-
σοστιαίες 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 α-
πόφαση 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 διαδι-
κασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, η
διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το
στάδιο στο οποίο ευρισκόταν πριν την αναστολή, κατό-
πιν αιτήσεως του οφειλέτη ή του πιστωτή, η οποία λαµ-
βάνει χώρα εντός τριάντα (30) ηµερών από την µε οποι-
οδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας του παρόντος Κε-
φαλαίου. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης είτε από
τον οφειλέτη είτε από τον πιστωτή, η διαδικασία του Κώ-
δικα Δεοντολογίας διακόπτεται. 

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 απαιτήσε-
ων) των συµµετεχόντων πιστωτών που είναι χρηµατοδο-
τικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συµµετεχό-
ντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο, υπογράφεται µεταξύ
των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύµβα-
ση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως
πολλαπλές διµερείς συµφωνίες µε ταυτόσηµο περιεχό-
µενο). 

2. Η υπογραφή της σύµβασης αναδιάρθρωσης µε µη-
χανικό µέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκής και υπέ-
χει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής. Εφόσον υπάρχουν ο-
φειλές προς το Δηµόσιο ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, η σύµβαση µπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συ-
ναίνεσής τους, η οποία παρέχεται σύµφωνα µε τα ανα-
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φερόµενα στο άρθρο 21. Οι συναινούντες πιστωτές απο-
δέχονται ή τεκµαίρεται ότι αποδέχονται, καθόσον αφο-
ρά το Δηµόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, ότι η ρύθµιση καθιστά
την επιχείρηση του οφειλέτη βιώσιµη ή, εφόσον πρόκει-
ται για φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ότι αποτρέπει την αφερεγγυότητά του.

Άρθρο 15
Δικαίωµα διαµεσολάβησης 

µετά από την πρόταση των πιστωτών

Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ηµερολογιακών η-
µερών από τη λήψη πρότασης ο οφειλέτης καταθέσει αί-
τηµα υποβολής σε διαµεσολάβηση και το αίτηµα αυτό γί-
νει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηµατοδοτικών φο-
ρέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που α-
φορά, 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 ο-
ποιοσδήποτε διαπιστευµένος µεσολαβητής του ν.
4640/2019 (Α΄ 190), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαµβάνει διαπιστευµέ-
νος µεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον
έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε
χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση. Σε περίπτωση που
παρά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµε-
ροµηνία υποβολής του αιτήµατος δεν έχει επιτευχθεί η
υπογραφή συµφωνίας αναδιάρθρωσης µεταξύ της πλειο-
ψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικα-
σία θεωρείται λήξασα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή α-
νανέωσης. 

Άρθρο 16
Προθεσµία για την υπογραφή 
της σύµβασης αναδιάρθρωσης

Αν δεν υπογραφεί η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφει-
λών εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως ά-
καρπη. Η προθεσµία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υ-
ποβολής σε διαµεσολάβηση σύµφωνα µε το άρθρο 15.
Σε περίπτωση που τίθεται από αρµόδια υπηρεσία προθε-
σµία 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 πι-
στωτές, που είναι χρηµατοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυ-
νατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να
µην καταθέσουν πρόταση ρύθµισης. Με την κοινοποίηση
της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης πε-
ραιώνεται άµεσα ως άκαρπη.

Άρθρο 17
Διαδικασία διαπραγµατεύσεων, καθήκον αληθείας 

και υποχρέωση εχεµύθειας

1. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η διαδικασία ε-
ξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του παρόντος κεφαλαί-
ου µεταξύ του οφειλέτη και των συµµετεχόντων πιστω-
τών, του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, διενεργείται ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρµας του άρθρου 29.
2. Ο οφειλέτης, οι συµµετέχοντες πιστωτές, καθώς και

οι υπάλληλοι των αρµοδίων υπηρεσιών του Δηµοσίου και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, φέρουν υποχρέω-
ση εχεµύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόµενο
των διαπραγµατεύσεων. Ο οφειλέτης και οι συµµετέχο-
ντες πιστωτές υπέχουν καθήκον αληθείας και συµµετέ-
χουν στη διαδικασία µε καλή πίστη. Η δηµοσιοποίηση ή
κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εµπιστευτικών πλη-
ροφοριών ή πληροφοριών σχετικά µε τις διαπραγµατεύ-
σεις, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του συ-
νόλου των συµµετεχόντων στη διαπραγµάτευση, απαγο-
ρεύεται. 

Άρθρο 18
Αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 

των συµµετεχόντων πιστωτών

Από την υποβολή της αίτησης και µέχρι την µε οποιον-
δήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 16 αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέ-
τρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέ-
λεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του ο-
φειλέτη, 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 ο-
ποίων ζητείται η ρύθµιση. Κατά το χρονικό διάστηµα της
αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παρα-
γραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός πε-
ριορισµός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδι-
κα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαµβάνει την
διενέργεια πλειστηριασµού ο οποίος έχει προγραµµατι-
σθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδή-
ποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διε-
νέργειας πλειστηριασµού από ενέγγυο πιστωτή (περι-
λαµβανοµένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει
µε την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της από-
φασης µη υποβολής πρότασης συµφωνίας αναδιάρθρω-
σης ή µε την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτη-
σης.

Άρθρο 19
Αποτελέσµατα σύµβασης αναδιάρθρωσης

1. Με την επίτευξη σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν επι-
τρέπεται σε καταλαµβανόµενο πιστωτή, η επίσπευση α-
ναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως
τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής ανα-
γκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανο-
ποίηση απαιτήσεως που ρυθµίσθηκε µε τη σύµβαση ανα-
διάρθρωσης για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τή-
ρησής της.

2. Αν κατά τον χρόνο επίτευξης της σύµβασης ανα-
διάρθρωσης, σύµφωνα µε το παρόν, εκκρεµεί εναντίον
του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για α-
παίτηση που ρυθµίστηκε, επισπευδόµενη από καταλαµ-
βανόµενο πιστωτή, αυτή αναστέλλεται µε την κοινοποίη-
ση εκ µέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης του
πιστωτή της βεβαίωσης της περ. η΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 71.
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Άρθρο 20
Απαλλαγή από την ευθύνη 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 υπάλλη-
λος 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 οποιαδήπο-
τε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση των νό-
µιµων συνεπειών της. Ειδικότερα ως προς την εκτίµηση
ότι η σύµβαση αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλά-
χιστον ίση προς την ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης
του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται σύµφωνα µε
το αµέσως προηγούµενο εδάφιο, σύµφωνα µε τα αναφε-
ρόµενα στην υποπαρ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 ή, κα-
τά περίπτωση, γνωµοδότηση διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας, 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 αναδιάρ-
θρωση, καθώς και διαγραφή των οφειλών προς αυτούς. 

2. Ως προς τη συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυµερείς συµβάσεις α-
ναδιάρθρωσης οφειλών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Εφόσον επιτευχθεί έγκριση σύµβασης από τους

χρηµατοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται
προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, στον βαθµό που τους αφορά, µέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας. 
β. Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση γίνεται αποδεκτή

από το Δηµόσιο ή το Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κα-
τά περίπτωση, εφόσον ικανοποιούνται ως προς τους φο-
ρείς αυτούς σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. οι απαιτήσεις του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν, τόσο ως προς το Δη-
µόσιο όσο και ως προς το σύνολο των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, το ποσό του ενός εκατοµµυρίου πεντα-
κοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ,

ii. το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκ-
προσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων µικρότερο από
το σύνολο των απαιτήσεων των συµµετεχόντων χρηµα-
τοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, και

iii. το περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης προ-
έκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 71. Στην περίπτωση αυτή, και µε την
επιφύλαξη των άρθρων 235 και 236 του Ποινικού Κώδι-
κα, ουδείς υπάλληλος του δηµοσίου τοµέα υπό την έν-
νοια του άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποι-
αδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υ-
πογραφή ή αποδοχή της παραχθείσας από το υπολογι-
στικό 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 οφει-
λών από το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, αντιστοίχως δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέ-
ρω ενέργεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες και η αποδοχή
της συµφωνίας συνάγεται από την άπρακτη πάροδο δε-
καπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση
της συµφωνίας. 
δ. Σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία του Δηµοσί-

ου 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 ο-
φειλέτη µε ρητή αναφορά στο ελάττωµα που έχει εντο-
πίσει, 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 τροποποίη-
σης για τη θεραπεία του. 

3. Συναίνεση του Δηµοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης, κατά τα οριζόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 2
του παρόντος, σε πολυµερείς συµβάσεις αναδιάρθρω-
σης, στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις
των υποπερ. (ι) και (ii) της περ. β΄ της παρ. 2, είναι σύν-
νοµη, εφόσον η προτεινόµενη σύµβαση έχει εξασφαλί-
σει τις συναινέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και λαµβά-
νεται σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη διαχειριστή αφε-
ρεγγυότητας, τον οποίο επιλέγουν οι χρηµατοδοτικοί
φορείς και καλύπτουν την αµοιβή του, για το 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 κα-
θιστά αξιόχρεο και επιπλέον ικανοποιούνται οι προϋπο-
θέσεις 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 οφει-
λών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, πέραν των προβλέψεων υπουργικών αποφάσεων
που εκδίδονται βάσει εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται
στον παρόντα νόµο, και οι ακόλουθοι κανόνες και περιο-
ρισµοί:
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), α-
νεξάρτητα αν η ρύθµιση είναι σε ισχύ,

3. την τµηµατική αποπληρωµή οφειλών προς το Δηµό-
σιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανά χρονικά διαστή-
µατα που υπερβαίνουν τον µήνα,

4. την καταβολή µηνιαίας δόσης µικρότερης των πενή-
ντα (50) ευρώ,
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5. την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωµή
οφειλών προς το Δηµόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης, 

6. την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δηµοσίου ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µε άλλα ανταλλάγµατα
αντί χρηµατικού ποσού. 
β. Αν στη σύµβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται δια-

γραφή οφειλών προς το Δηµόσιο η τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, α-
πό την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, µε κριτήριο
τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρα-
κτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόµιµης προ-
θεσµίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφά-
παξ είτε σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών της παρού-
σας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς α-
ποπληρωµής των ρυθµιζόµενων οφειλών προς το Δηµό-
σιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
γ. Επί των οφειλών προς το Δηµόσιο που ρυθµίζονται

δυνάµει της σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζο-
νται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κα-
ταβολής. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµ-
βασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυ-
τής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
δ. Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουµένων φό-

ρων, επιρριπτοµένων φόρων προς το Δηµόσιο και ασφα-
λιστικών εισφορών απαγορεύεται.
ε. Η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνι-

κής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώµα-
τα τρίτων.

Άρθρο 23
Αποτελέσµατα των συµβάσεων αναδιάρθρωσης 

οφειλών µε το Δηµόσιο και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Η θέση σε ισχύ σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
στην οποία τεκµαίρεται η συναίνεση του Δηµοσίου ή Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε την περ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 21, παράγει τα ακόλουθα αποτελέ-
σµατα ως προς το Δηµόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, αντιστοίχως: 
α. Από την ηµεροµηνία ισχύος της εγκριθείσας σύµβα-

σης 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 άρ-
θρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και αναβάλλεται η ε-
κτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα µε το άρ-
θρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται.
Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής
δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, χω-
ρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παρ. 2 του άρ-
θρου 113 του Ποινικού Κώδικα, 

iii. κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης α-
ναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξο-
φληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθµισης δυνάµει

αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί µε νόµιµο
τρόπο, µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής κα-
ταβολής οι µη υπαγόµενες στη σύµβαση οφειλές και γ)
έχουν υποβληθεί οι προβλεπόµενες δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης αξίας, κα-
θώς και η προβλεπόµενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση της
προθεσµίας υποβολής τους, µετά από αίτηση του οφει-
λέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέ-
σεις 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 σύµ-
βαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαι-
τήσεων που γεννώνται µετά την ως άνω γνωστοποίηση,
αποδεσµεύονται και αποδίδονται κατά νόµο, ενώ ποσά
απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτήν, αποδίδο-
νται στο Δηµόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύµβαση,
οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννο-
µες συνέπειές τους, αναφορικά µε τις µελλοντικές απαι-
τήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο.
Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώµατα ή αξιώσεις τρίτων δεν α-
ντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δηµοσίου. Οι κα-
τασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί απο-
κλειστικά για οφειλές υπαγόµενες στη σύµβαση, αίρο-
νται µετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξο-
φληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δηµόσιο πο-
σού της σύµβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδα-
φίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο, δεν επι-
στρέφονται.
β. Από την ηµεροµηνία ισχύος της εγκριθείσας σύµβα-

σης 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 άρ-
χισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διά-
στηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται
η παραγραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονι-
κός περιορισµός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού
Κώδικα.
γ. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθµίσεις αναστέλλε-

ται 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 ενηµε-

ρότητας στον οφειλέτη εφαρµόζονται το άρθρο 12 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)
και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού. Η ρύθµιση οφειλών στο πλαίσιο του πα-
ρόντος θεωρείται ως ρύθµιση τµηµατικής καταβολής για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Για τη χορή-
γηση αποδεικτικού ενηµερότητας δεν λαµβάνονται υπό-
ψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιο-
ρίζονται στην ανωτέρω σύµβαση.
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ε. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας στον οφειλέτη, που δεσµεύονται από την από-
φαση επικύρωσης σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,
εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις των φορέων. Η ρύθµι-
ση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος θεωρείται ως ρύθ-
µιση τµηµατικής καταβολής για την εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενη-
µερότητας δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγρα-
φή 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 δύνα-
ται 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 του-
λάχιστον ίση προς την εκτιµώµενη ανάκτησή του σε πε-
ρίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανό-
νες και περιορισµοί του άρθρου 22. Η κατάρτιση διµε-
ρούς σύµβασης αναδιάρθρωσης έχει ως προς το Δηµό-
σιο 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 αναδιάρ-
θρωσης. 

Άρθρο 26
Τήρηση και ολοκλήρωση της σύµβασης 

αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη

1. Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθµιση και να κα-
ταβάλει το σύνολο των δόσεων, σύµφωνα µε τους όρους
της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Με την καταβολή του συ-
νόλου των οφειλόµενων δόσεων σε κάθε καταλαµβανό-
µενο πιστωτή, ολοκληρώνεται επιτυχώς η ρύθµιση και α-
ποσβέννυται το τµήµα της απαίτησης που υπερβαίνει το
ποσό της ρύθµισης που τον αφορά, µε την επιφύλαξη τυ-
χόν δικαιωµάτων του κάθε πιστωτή έναντι συνοφειλε-
τών ή εγγυητών του οφειλέτη ή δικαιωµάτων των πιστω-
τών µε δικαιώµατα επιφύλαξης κυριότητας. 

2. Στην περίπτωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
ρύθµισης κατά την παρ. 1, κάθε καταλαµβανόµενος πι-
στωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθµι-
σµένης απαίτησής του σύµφωνα µε την σύµβαση ανα-
διάρθρωσης. 

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 προβλέ-
πεται στην παρ. 1 του άρθρου 1330 του Αστικού Κώδικα
για την εξάλειψη της προσηµείωσης. 

4. Η πιστοποίηση µπορεί να εκδίδεται και µέσω της η-
λεκτρονικής 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 κατα-
βολές της σύµβασης αναδιάρθρωσης, µε συνέπεια το
συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαί-
νει αθροιστικά είτε την αξία τριών (3) δόσεων είτε την α-
ξία τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά
οφειλοµένου ποσού σύµφωνα µε την επιτευχθείσα ρύθ-
µιση, οποιοσδήποτε καταλαµβανόµενος πιστωτής δύνα-
ται να καταγγείλει τη σύµβαση αναδιάρθρωσης. Καταγ-
γελία από καταλαµβανόµενο πιστωτή συνεπάγεται την
απώλεια της ρύθµισης ως προς τον πιστωτή αυτόν.

2. Η απώλεια της ρύθµισης ως προς οποιοδήποτε πι-
στωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του
πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν την σύµβαση α-
ναδιάρθρωσης, αφαιρουµένων ποσών που τυχόν κατα-
βλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθµισης, ενώ τις καθιστούν
ληξιπρόθεσµες και άµεσα απαιτητές. Η απώλεια της ρύθ-
µισης ως προς καταλαµβανόµενο πιστωτή δεν ασκεί επί-
δραση στη νοµική θέση των λοιπών καταλαµβανόµενων
πιστωτών.

Άρθρο 28
Επιδότηση καταβολής δόσεων

1. Σε οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια των επόµε-
νων παραγράφων, και εφόσον έχουν ρυθµίσει ή δεν έ-
χουν καθυστερήσει για χρονικό διάστηµα άνω των ενε-
νήντα (90) ηµερών τις οφειλές τους προς χρηµατοδοτι-
κούς φορείς, το Δηµόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωµή των δα-
νείων που εξασφαλίζονται µε την κύρια κατοικία τους,
για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της αίτησης. Προ-
κειµένου να λάβουν την επιδότηση αυτή, θα πρέπει να υ-
ποβάλλουν την αίτηση του άρθρου 8. Σε περίπτωση που
το σύνολο των οφειλών τους είναι ενήµερο, εκδίδεται α-
πό την πλατφόρµα του άρθρου 29 βεβαίωση ενήµερων
οφειλών, προκειµένου να εκκινήσει η καταβολή της επι-
δότησης, 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 προϋποθέ-
σεις:
α) Έχει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ι-

δανικό µερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρ-
πίας 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 χρη-
σιµοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη.
γ) Το σύνολο των οφειλών του προς χρηµατοδοτικούς

φορείς, το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλι-
σης είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 
δ) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξα-

σφαλίζεται µε την κύρια κατοικία του οφειλέτη, δεν υ-
περβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων
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(135.000) ευρώ προκειµένου για µονοπρόσωπο νοικοκυ-
ριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των είκοσι χι-
λιάδων (20.000) ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος, έως του
ανώτατου ποσού των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
(215.000) ευρώ ανά πιστωτή. 
ε) Το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστη-

µα πέραν του ενός (1) έτους από την υποβολή της αίτη-
σης του άρθρου 8. 
στ) Έχει επέλθει µείωση των οικογενειακών εισοδηµά-

των ως εξής:
στα. εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, των οποίων ο

µέσος µικτός µηνιαίος µισθός, αφαιρουµένων πρόσθε-
των ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι (6)
µηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε µείω-
ση, σε σχέση µε τους αντίστοιχους έξι (6) προηγούµε-
νους µήνες, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

i) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγα-
λύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),

ii) για ποσά µεγαλύτερα των χιλίων (1.000) ευρώ, µεί-
ωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), ό-
πως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
στβ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που

ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, των ο-
ποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαµήνου πριν την υπο-
βολή της αίτησης παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτε-
ρη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση µε το αντί-
στοιχο προηγούµενο εξάµηνο, όπως αυτό προκύπτει α-
πό τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις 
στγ. Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστη-

ριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τε-
λευταίου ενός (1) έτους πριν την υποβολή της αίτησης,
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, προκειµένου να ε-
ντοπιστεί η µείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση
ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκµε-
ταλλεύσεις, υποκαταστήµατα ή παραρτήµατα επιχειρή-
σεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτε-
ρες συνθήκες ή λόγω των χρησιµοποιούµενων πρώτων
υλών λειτουργούν κατά ηµερολογιακό έτος για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από δύο (2) και µικρότερο από εν-
νέα (9) µήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστηµα
του ηµερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό
που υπερβαίνει το 25% του µέσου όρου του προσωπι-
κού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχµής της
δραστηριότητάς τους.
ζ) Λόγω της µείωσης που παρουσίασαν τα οικογενεια-

κά εισοδήµατα, σύµφωνα µε την περ. στ΄, πληροί τα ει-
σοδηµατικά 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 περιου-
σιακά κριτήρια ελέγχονται κατά το χρονικό σηµείο της
αίτησης του άρθρου 8 και εάν προκύπτει ότι τα εισοδη-
µατικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των ευλόγων δαπα-
νών διαβίωσης, λαµβάνονται υπόψη ως κριτήριο τα εν
λόγω εισοδηµατικά κριτήρια, προσαυξηµένα κατά ποσο-
στό 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.

θ) Να µην λαµβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επι-
χορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για το δάνειο πρώ-
της κατοικίας που επιδοτείται µε το παρόν.
ι) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως

προς τις υποχρεώσεις του µετά τη συνολική αναδιάρ-
θρωση των οφειλών.
ια) Σε περίπτωση που οφειλή που πρόκειται να λάβει ε-

πιδότηση 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 εδά-
φια πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο της παρ. 2 του άρ-
θρου 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 άρ-
θρου 8. Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά µέσω
σύµβασης αναδιάρθρωσης τις οφειλές που είναι επιδε-
κτικές για την καταβολή επιδότησης κατά το παρόν, η δί-
κη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις οφειλές
που ρυθµίστηκαν συναινετικά.

3. Η υποβολή αίτησης για την επιδότηση δόσης συνε-
πάγεται ως προς το Δηµόσιο την παροχή άδειας για την
πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη σύµ-
φωνα µε το άρθρο 12. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται τόσο
για την έγκριση της επιδότησης όσο και για τη διενέρ-
γεια περιοδικών ελέγχων της πλήρωσης των προϋποθέ-
σεων χορήγησης.

4. Το µέγιστο ποσό της επιδότησης δόσης, για τα νοι-
κοκυριά 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 προσαύ-

ξηση 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, χορη-

γείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ
τον µήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
ε) Ως ανώτατο όριο του Επιδόµατος Στέγασης ορίζο-

νται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ µηνιαίως, ανεξαρτή-
τως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

5. Η επιδότηση δόσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα α-
κόλουθα όρια:
α) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της µηνιαίας

δόσης, προκειµένου για δάνεια εξυπηρετούµενα ή δά-
νεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση µέχρι ενενήντα (90)
ηµέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρ-
θρου 8.
β) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της µηνιαίας

δόσης, προκειµένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυ-
στέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 8.
γ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της µηνιαίας

δόσης, προκειµένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυ-
στέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών και έ-
χουν 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 ρύθµι-

19



ση και να καταβάλει εµπρόθεσµα και προσηκόντως το
σύνολο του υπολοίπου δόσης επί της οποίας χορηγείται
η επιδότηση δόσης, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβα-
σης 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 επιδότη-
σης δόσης που έλαβε, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
ως εξής:
α) Προκειµένου για δάνεια εξυπηρετούµενα ή δάνεια

που παρουσίαζαν καθυστέρηση µέχρι ενενήντα (90) ηµέ-
ρες 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 πε-
ρίπτωση 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 αναδιάρθρω-
σης κατά τον δεύτερο χρόνο χορήγησης της επιδότη-
σης,
αγ) ποσό που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%)

της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δόσης, σε πε-
ρίπτωση 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 αναδιάρθρω-
σης κατά τον τέταρτο χρόνο χορήγησης της επιδότησης,
αε) ποσό που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%)

της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δόσης, σε πε-
ρίπτωση που εκπέσει από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης
κατά τον πέµπτο χρόνο χορήγησης της επιδότησης.
β) Προκειµένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέ-

ρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 8:
βα) ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό (100%)

της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δόσης, σε πε-
ρίπτωση που εκπέσει από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης
κατά τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο χορήγησης της
επιδότησης,
ββ) ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα πέντε τοις ε-

κατό (75%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δό-
σης, σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύµβαση ανα-
διάρθρωσης κατά τον τρίτο χρόνο χορήγησης της επιδό-
τησης,
βγ) ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό

(50%) της συνολικής χορηγηθείσας επιδότησης δόσης,
σε περίπτωση που εκπέσει από τη σύµβαση αναδιάρθρω-
σης 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 αναδιάρθρω-
σης κατά τον πέµπτο χρόνο χορήγησης της επιδότησης.
γ) Προκειµένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέ-

ρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών και επιπλέ-
ον έχουν καταγγελθεί σε χρόνο όχι µεγαλύτερο του ε-
νός (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 αναδιάρθρω-
σης και για τα πέντε έτη χορήγησης της επιδότησης, κα-
θώς και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη της περιόδου κα-
ταβολής της επιδότησης δηµοσίου.

Άρθρο 29
Ηλεκτρονική πλατφόρµα εξωδικαστικού 

µηχανισµού ρύθµισης οφειλών

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών που πε-
ριγράφεται στον παρόντα νόµο διεξάγεται µέσω ψηφια-
κής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρι-
σης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµα-
τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργα-
σία µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), και στην οποία παρέχεται πρόσβαση µέ-
σω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρ-
µογές:
α) αυθεντικοποίηση των συµµετεχόντων στη διαδικα-

σία µέσω των µοναδικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δη-
µόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης,
β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγ-

γράφων σε ηλεκτρονική µορφή,
γ) πρόσβαση οφειλέτη και συµµετεχόντων πιστωτών

στα στοιχεία που είναι διαθέσιµα µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας,
δ) σύστηµα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλα-

γής εγγράφων µεταξύ οφειλέτη και συµµετεχόντων πι-
στωτών, 
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 φο-
ρείς έχουν ή διαχειρίζονται ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις
έναντι του ίδιου οφειλέτη, ως προς τον οποίον υπάρ-
χουν επαρκείς ενδείξεις ότι βρίσκεται σε παρούσα ή ε-
παπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των οικονοµικών
του υποχρεώσεων, αυτοί µπορεί να συνεργάζονται, προ-
κειµένου να επεξεργαστούν και να υποβάλουν στον ο-
φειλέτη κοινή πρόταση, µε σκοπό την εξεύρεση βιώσι-
µης λύσης. Προς τον σκοπό τούτο, τα ανωτέρω πρόσω-
πα µπορούν να ανταλλάσσουν µεταξύ τους όσες πληρο-
φορίες απαιτούνται, προκειµένου να αξιολογήσουν τη
βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και να δια-
µορφώσουν τους όρους της κοινής πρότασης, την οποία
θα υποβάλουν, στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων του ειδι-
κού πλαισίου της παρ. 3, οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπο-
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ρούν να ορίζουν από κοινού κανόνες που αφορούν τη
συµµετοχή τους στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαί-
ου, έχοντας και την υποχρέωση δηµοσιοποίησής τους:
α) προϋποθέσεις εξέτασης ή/και αποδοχής αιτήσεων, 
β) διαδικασία αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας στοι-

χείων,
γ) διαδικασία παραγωγής προτάσεων αναδιάρθρωσης

οφειλών, 
δ) τη θέση όρων αποδοχής, ενδεικτικά ότι η προσφορά

είναι δεκτική αποδοχής µόνο συνολικά και όχι µόνο σε ε-
πί µέρους σηµεία της, 
ε) τον τρόπο και τα µέσα ενηµέρωσης, συµπεριλαµβα-

νοµένης και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, των οφειλε-
τών για τις διαδικασίες και όρους του παρόντος άρθρου, 
στ) την έκδοση της πιστοποίησης της παρ. 2 του άρ-

θρου 26, και
ζ) τη διαµόρφωση και χρήση εργαλείων έγκαιρης προ-

ειδοποίησης και µηχανισµών ειδοποίησης για την απο-
φυγή 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, επαγγελ-
µατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα ή την εγγύηση
πρωτοφειλών ή συνοφειλών που αφορούν µια ή περισ-
σότερες από τις δραστηριότητες αυτές, και ως προς επι-
χειρήσεις ανάλογα µε το µέγεθός τους ή το ύψος των ο-
φειλών 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 επιχείρη-
σης 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 συναι-
νούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συµφωνίας εξυ-
γίανσης, 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 δρα-
στηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων
του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπει-
λούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύνα-
ται 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 επαπει-
λούµενη αδυναµία εκπλήρωσης, αν υφίσταται απλώς πι-
θανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρ-
θεί µε τη διαδικασία αυτή.

3. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κε-
φαλαίου µόνο στο µέτρο που γίνεται παραποµπή σε αυ-
τές.

4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο προβλέπεται δηµοσιο-
ποίηση, 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 περι-
φέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυ-
ρίων συµφερόντων του. Με την επιφύλαξη ειδικών δια-
τάξεων, το δικαστήριο δικάζει µε τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε
τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα, εκτός αν ορίζεται διαφο-
ρετικά.

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 περισσότε-
ρο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων
που έχουν ειδικό προνόµιο και αφετέρου περισσότερο α-
πό το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων,
σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συµφωνία εξυ-
γίανσης. Θεωρείται ότι δεν θίγεται η απαίτηση ενός πι-
στωτή όταν, κατά τη συµφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεά-
ζεται η νοµική κατάσταση που είχε πριν από την επικύ-
ρωση της συµφωνίας εξυγίανσης. Η συναίνεση των πι-
στωτών σε συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να παρασχεθεί
και µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξάγεται ό-
πως προβλέπεται στην κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου
72 υπουργική απόφαση. 

2. Η επικύρωση συµφωνίας, η οποία έχει συναφθεί µό-
νον 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 σύ-

ναψης της συµφωνίας, σε παύση πληρωµών ή,
β) αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία, εφόσον το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του οφειλέτη καταστεί κα-
τώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού κεφαλαί-
ου και δεν έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσο-
στό αυτό εντός της διαχειριστικής χρήσης που ακολου-
θεί την ηµεροµηνία αναφοράς του ετήσιου ισολογισµού
στον οποίο διαπιστώνεται ότι συνέτρεξε η περίπτωση
αυτή, ή
γ) αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρη-

ση οικονοµικές καταστάσεις δυο (2) τουλάχιστον διαδο-
χικών 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 κατά-
σταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συµφωνία εξυ-
γίανσης. Η ηµεροµηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν
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µπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) ηµερολο-
γιακών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της συµ-
φωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστωτών
συµπεριλαµβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γε-
νικών ή ειδικών προνοµίων, οι απαιτήσεις των οποίων υ-
πήρχαν κατά την ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφί-
ου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσµες. Πιστωτές από
αµφοτεροβαρείς συµβάσεις περιλαµβάνονται µόνο στο
µέτρο που έχουν εκπληρώσει τη δική τους παροχή προς
τον οφειλέτη ή που έχουν αξίωση αποζηµίωσης µετά α-
πό υπαναχώρηση από τη σύµβαση. Πιστωτές θεωρού-
νται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηµατοδοτι-
κές µισθώσεις που οφείλονται συµβατικά από την ηµερο-
µηνία του δεύτερου εδαφίου µέχρι τη συµβατική ηµερο-
µηνία λήξης των συµβάσεων.

4. Για τις ανάγκες του υπολογισµού των ποσοστών της
παρ. 1, δεν λαµβάνονται υπόψη οι πάσης φύσης απαιτή-
σεις 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 έ-
χουν πιθανολογηθεί µε απόφαση δικαστηρίου οποιουδή-
ποτε 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 συµ-
φωνίας 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, συµπε-
ριλαµβανοµένων αποφάσεων που εκδίδονται µε τη δια-
δικασία 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 εξυ-
γίανσης για λογαριασµό του έχει ο διαχειριστής ή το όρ-
γανο διοίκησης του, ενδεικτικά, επί ανωνύµων εταιρει-
ών, το διοικητικό συµβούλιο.

2. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο και ο εµπειρο-
γνώµονας κρίνει στην έκθεση της   περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 46 ότι η υπολειµµατική αξίωση κατά της ε-
ταιρίας των εταίρων ή µετόχων, κατά περίπτωση, δεν θί-
γεται από την εφαρµογή της συµφωνίας εξυγίανσης, ι-
δίως ως προς τη µεταβίβαση εταιρικής περιουσίας ή κλά-
δου εκµετάλλευσης, η σύναψη και η εφαρµογή της συµ-
φωνίας δεν προϋποθέτουν την µε οποιοδήποτε τρόπο
συναίνεση των µετόχων ή εταίρων κατά παρέκκλιση τυ-
χόν αντίθετης καταστατικής διάταξης του οφειλέτη, ε-
κτός εάν παρόµοια συναίνεση απαιτείται κατά ρητή διά-
ταξη της κείµενης εταιρικής νοµοθεσίας. Δεν απαιτείται
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή µετόχων του ο-
φειλέτη, ακόµα και για πράξεις που κατά την εταιρική
νοµοθεσία προϋποθέτουν τέτοια απόφαση, στις περι-
πτώσεις 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 ι-
κανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, το δικαστή-
ριο µε την απόφασή του που επικυρώνει τη συµφωνία ε-
ξυγίανσης δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο µε την
εξουσία να συγκαλέσει γενική συνέλευση και να ασκή-
σει το δικαίωµα παράστασης και ψήφου εκείνων των µε-
τόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συµπράττουν. Η
κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στην εται-
ρεία υποκαθιστά την κατά τον νόµο διαδικασία νοµιµο-
ποίησης 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 πρό-
θεσή 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 απαραί-
τητη απαρτία ή πλειοψηφία για την έγκριση της ως άνω
απόφασης, τότε ο ειδικός εντολοδόχος ασκεί το δικαίω-
µα ψήφου, τόσο αναφορικά µε µετόχους που καταψηφί-
ζουν την απόφαση ή απέχουν, όσο και αναφορικά µε µε-
τόχους που δεν παρίστανται, στην έκταση που αυτό α-
παιτείται για την έγκρισή της.
γ) Οι µη συµπράττοντες µέτοχοι ή εταίροι διατηρούν

δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι της εταιρίας και των πι-
στωτών, σε περίπτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής δί-
κης αποδειχθεί ότι µετά την εκκαθάριση θα απέµενε υ-
πολειµµατική αξίωσή τους.

Άρθρο 36
Σύµπραξη τρίτων

Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισµένων ό-
ρων της συµφωνίας απαιτείται η σύµπραξη τρίτων προ-
σώπων που δεν συµβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται µε
σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει εγκεκρι-
µένη ηλεκτρονική υπογραφή υπό την έννοια του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 910/2014 ή βεβαίωση του γνησίου της υπο-
γραφής και συνοδεύει τη συµφωνία είτε τίθεται ως ανα-
βλητική αίρεση στη συµφωνία για τη θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 37
Συµµετοχή Δηµοσίου και δηµοσίων φορέων

1. Το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δη-
µόσιες επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
συναινούν στη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης υπογρά-
φοντας τη συµφωνία µε τους ίδιους όρους και ιδιωτικο-
οικονοµικά κριτήρια µε τα οποία θα συναινούσε υπό τις
αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόµη και όταν µε τη
συµφωνία το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
καίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα και
οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προ-
νόµια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγµατης φύσε-
ως 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 περιερχόταν σε χειρότερη θέση ως προς
τις βεβαιωµένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο υπογρα-
φής της συµφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία
θα περιερχόταν σε περίπτωση πτώχευσης.
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2. Τα πρόσωπα και φορείς της παρ. 1 θεωρείται ότι συ-
ναινούν σε συµφωνία εξυγίανσης, ακόµα και αν δεν την
υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται σω-
ρευτικά 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 υπογρα-
φής 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 φορέ-
ας 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 απαι-
τήσεις του συνόλου των προσώπων και φορέων της παρ.
1 κατά τον χρόνο υπογραφής της συµφωνίας εξυγίαν-
σης είναι ως ποσό µικρότερο από το σύνολο των απαιτή-
σεων των ιδιωτών πιστωτών.

Άρθρο 38
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου 

για την υπογραφή συµφωνίας εξυγίανσης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β
του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία, ουδείς υπάλλη-
λος 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 άρθρου 37. Επίσης ουδείς υπάλληλος
υπέχει ευθύνη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ποι-
νική 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 αντικεί-
µενο οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του πα-
θητικού του οφειλέτη και ιδίως:
α) Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφει-

λέτη χωρίς περιορισµό, συµπεριλαµβανοµένων και τρε-
χουσών ή συναφθεισών ρυθµίσεων µε φορείς του Δηµο-
σίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η µεταβολή αυτή
δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη µεταβολή του χρό-
νου 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 κα-
ταβολής επιτοκίου µε την υποχρέωση καταβολής µέρους
των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων µε µετα-
τρέψιµες ή µη οµολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην
υποχρέωση των εµπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών
να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τά-
ξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη.

β) Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη
µε την έκδοση µετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση ε-
ταιρικών µεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύνα-
ται να λαµβάνει χώρα µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
για την απόσβεση ζηµιών ή για το σχηµατισµό αποθεµα-
τικού. 
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 κεφα-
λαιοποίησης 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 απο-
πληρωµή 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 επιχεί-
ρησης 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 ε-
πιχείρησης σε νέο φορέα), όπως ενδεικτικά δικαίωµα ή
υποχρέωση των µετόχων µειοψηφίας σε περίπτωση πώ-
λησης της πλειοψηφίας των µετοχών να πωλήσουν τις
µετοχές τους µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους γί-
νεται 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 επιχείρη-

σης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 64.
η) Την αναστολή των ατοµικών και συλλογικών διώξε-

ων των πιστωτών για ορισµένο διάστηµα µετά την επικύ-
ρωση της συµφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσµεύει
τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές, καθώς και τους πι-
στωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται σύµφωνα µε
το άρθρο 35 για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρείς (3)
µήνες από την επικύρωση της συµφωνίας.
θ) Τη λήψη από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο

µεταβιβάζεται επιχειρηµατική δραστηριότητα του οφει-
λέτη ενδιάµεσης ή νέας χρηµατοδότησης για τη διατή-
ρηση της αξίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, για την εφαρµο-
γή του επιχειρηµατικού σχεδίου µετά την εξυγίανση. 
ι) Τον διορισµό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέ-

λεση των όρων της συµφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις
εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συµφω-
νίας εξυγίανσης.
ια) Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξό-

φληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονο-
µικής θέσης του οφειλέτη. Η συµφωνία πρέπει να ορίζει
µε ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυ-
τών.
ιβ) Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες

συµβάσεις µε αντίστοιχο αποτέλεσµα υπέρ απαιτήσεων
που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται δια-
φορετικά, σε δικαίωµα προαίρεσης του πιστωτή να πω-
λήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις µετοχές ή τα εται-
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ρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση
του χρέους κατά τον χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κα-
τά 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 προαί-
ρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από τον
χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσµη η υ-
ποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη ληξι-
πρόθεσµη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2) µη-
νών από την τελευταία.

2. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισµέ-
νες 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 συµ-
φωνία 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 κεκτηµέ-
να δικαιώµατα σε επαγγελµατικές συντάξεις.

5. Η συµφωνία εξυγίανσης δεν θίγει:
α) το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης και εργα-

σιακής 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.

Άρθρο 40
Αιρέσεις επί της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον ο-
φειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµ-
φωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο
από τους συναινούντες όσο και από τους µη συναινού-
ντες αλλά θιγοµένους από τη συµφωνία πιστωτές.

2. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό
άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτι-
κά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεµών αµφοτερο-
βαρών 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 εν-
νέα (9) µήνες από την επικύρωση, και να ρυθµίζονται
προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο µέτρο που
κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρω-
µών του οφειλέτη όσο εκκρεµεί η αίρεση.

Άρθρο 41
Ισχύς της συµφωνίας εξυγίανσης

Η ισχύς της συµφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προ-
ϋπόθεση 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 έγ-
γραφο, 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 δικα-
στηρίου.

Άρθρο 43
Επιχειρηµατικό σχέδιο

Η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά α-
πό επιχειρηµατικό σχέδιο µε χρονική διάρκεια ίση µε αυ-
τή της συµφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συµ-
βαλλόµενους, µε την εξαίρεση των φορέων των οποίων
η συναίνεση συνάγεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 37.

Άρθρο 44
Αίτηση επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης

1. Στην περίπτωση συµφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται 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 υποβάλλε-
ται από οιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους πιστω-
τές.

2. Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), η υπο-
βολή της αίτησης του παρόντος άρθρου, η αποδοχή της,
καθώς και η υποβολή αίτησης για λήψη προληπτικών µέ-
τρων και η αποδοχή τους κατά το άρθρο 50 δεν συνι-
στούν λόγους λύσης, καταγγελίας ή τροποποίησης εκ-
κρεµών συµβάσεων κατά τρόπο επιζήµιο για τον οφειλέ-
τη, 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 οι-
κονοµικής 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 περιγρα-

φή κατηγοριών χρεών, µε βάση το αν τα χρέη έχουν γε-
νικά ή ειδικά προνόµια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα
συµµετοχικά δικαιώµατα των εν λόγω µερών που καλύ-
πτονται από τη συµφωνία εξυγίανσης·
δ) κατά περίπτωση, τις κατηγορίες στις οποίες οµαδο-

ποιούνται κατά το άρθρο 34 οι πιστωτές για τους σκο-
πούς της έγκρισης της συµφωνίας εξυγίανσης, και τις α-
ντίστοιχες αξίες των απαιτήσεων και των συµµετοχικών
δικαιωµάτων της κάθε κατηγορίας·
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ε) κατά περίπτωση, τα µέρη, είτε ονοµαστικά είτε µε
περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα οποία δεν θίγονται α-
πό 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, συµπεριλαµβα-

νοµένων ιδίως:
ζα) της προτεινόµενης ρύθµισης του ενεργητικού και

του παθητικού του οφειλέτη·
ζβ) της διάρκειας των προτεινοµένων µέτρων εξυγίαν-

σης, ανάλογα µε την περίπτωση·
ζγ) των τρόπων ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε

τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, στο µέτρο που α-
παιτείται σύµφωνα µε το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
ζδ) τυχόν, 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 σκεπτι-
κού 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 αναγκαί-
ων προϋποθέσεων για την επιτυχία του σχεδίου εξυγίαν-
σης.

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 αίτη-
ση περιλαµβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις σχετικές εκτιµήσεις ε-
κείνου που υποβάλλει την αίτηση έστω και κατά προσέγ-
γιση ή κατά πιθανολόγηση.

Άρθρο 46
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συµφωνίας 

εξυγίανσης µε τη συµµετοχή του οφειλέτη

1. Στην περίπτωση συµφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση
επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέ-
κτου, από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Την υπογεγραµµένη συµφωνία εξυγίανσης.
β) Τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του οφειλέτη,

εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την ο-
ποία είναι διαθέσιµες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχι-
κών εταιριών, οι ως άνω χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες α-
πό γενική συνέλευση. 
γ) Την κατάσταση πιστωτών της παρ. 3 του άρθρου 34.
δ) Έκθεση εµπειρογνώµονα, η οποία συντάσσεται σύµ-

φωνα µε το άρθρο 48.
ε) Βεβαίωση χρεών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί
εντός µηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης.

2. Η αίτηση µπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγ-
γραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα στοιχεία, βεβαιω-
µένα ως προς την ακρίβεια του περιεχοµένου τους από
τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υ-
πάρχει, 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.

Άρθρο 47
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συµφωνίας 

εξυγίανσης χωρίς τη συµµετοχή του οφειλέτη

1. Στην περίπτωση της συµφωνίας εξυγίανσης που συ-
νάπτεται µόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, συνυ-
ποβάλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται
σε παύση πληρωµών επί ποινή απαραδέκτου αίτηση για
την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, κα-
θώς και έκθεση εµπειρογνώµονα που συντάσσεται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48. Τα υπόλοιπα έγ-
γραφα του άρθρου 46 συνυποβάλλονται µε την αίτηση,
εφόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφειλέτη στους πι-
στωτές ή στον ορισθέντα εµπειρογνώµονα.

2. Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να
αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατά-
ξει να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα ε-
µπειρογνώµονα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την
πληρότητα της αίτησης εντός προθεσµίας ενός (1) µη-
νός από την έκδοση της µη οριστικής του απόφασης. Με
τη συµπλήρωση της προθεσµίας αυτής ο αιτών ή οι αι-
τούντες 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 προ-
ϋποθέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης, ει-
δικότερα 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 βεβαίω-
ση του εµπειρογνώµονα για την ακρίβεια και εγκυρότητα
της κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει τη συµ-
φωνία εξυγίανσης, µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστω-
τών 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 εγ-
γεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων του άρθρου
65. 

3. Δεν διορίζεται ως εµπειρογνώµονας πρόσωπο που
έχει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα του άρθρου 238. Δεν
επιτρέπεται ο ορισµός δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρε-
τούν σε οικονοµικές υπηρεσίες ως εµπειρογνωµόνων.

4. Ο εµπειρογνώµονας υποχρεούται να εκτελεί τα κα-
θήκοντα του µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και α-
µεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο ε-
µπειρογνώµονας ευθύνεται για δόλο και βαριά αµέλεια.

5. Η αµοιβή των εµπειρογνωµόνων κατά το παρόν κε-
φάλαιο συµφωνείται µε τους αιτούντες την επικύρωση
της συµφωνίας εξυγίανσης.

6. Οι εµπειρογνώµονες έχουν υποχρέωση να µην γνω-
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στοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κα-
τά 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 αιτού-
ντες, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Η κλήτευση
του οφειλέτη γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία συζήτησης, µε επίδοση αντι-
γράφου της αίτησης στο οποίο σηµειώνεται ο προσδιορι-
σµός της δικασίµου. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσω-
πο 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 αί-
τηση δηµοσιοποιείται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
84 εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία υποβολής της. Στο µέτρο που ο αιτών έχει στη διάθε-
σή του την ηλεκτρονική διεύθυνση των θιγοµένων πι-
στωτών, 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 επικύρω-
σης. Παράλειψη, όµως, ειδοποίησης ενός ή περισσότε-
ρων πιστωτών, µετόχων ή εταίρων δεν συνιστά λόγο α-
πόρριψης 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 προ-
φορικά.

5. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται κατά την παρ. 3 του
άρθρου 748 του Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας να διατά-
ξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του ο-
φειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της
κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς
το Δηµόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δια-
τάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.

Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη αναστολή – προληπτικά µέτρα

1. Από την κατάθεση της συµφωνίας εξυγίανσης προς
επικύρωση και µέχρι την έκδοση απόφασης από το δικα-
στήριο για την επικύρωση ή µη της συµφωνίας εξυγίαν-
σης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) αναστέλλονται αυτόµατα τα µέτρα, εκκρεµή ή µη,

ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έ-
χουν 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 προσηµείω-
σης υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν
µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή α-
φαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχεί-
ρησης, 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 εξο-

πλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη, εκτός και αν α-
ντικαθίσταται µε άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός
και αν η διάθεση αφορά χρήση τους ως εξασφάλισης
στο πλαίσιο ενδιάµεσης χρηµατοδότησης, η οποία ανα-
φέρεται στη συµφωνία εξυγίανσης,
δ) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκη-

σης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι
απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώµατα των υπέρ
του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολό-
κληρον, καθώς και οι προθεσµίες και η άσκηση διαδικα-
στικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των προθε-
σµιών των ενδίκων µέσων, και
ε) απαγορεύεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων που γεν-

νήθηκαν πριν την κατάθεση, καθώς και η παρακράτηση
τρεχουσών οφειλών προς τον οφειλέτη λόγω απαιτήσε-
ων που γεννήθηκαν πριν την κατάθεση, συµπεριλαµβα-
νοµένων 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 ε-
πικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης. 

3. Μετά την πάροδο της περιόδου των τεσσάρων (4)
µηνών που αναφέρεται στην παρ. 2, δύναται να διατα-
χθεί η αναστολή λήψης µέτρων, εκκρεµών ή µη, ατοµι-
κής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ο-
φειλέτη, καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτικού µέ-
τρου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 86. Η περ. γ΄
της παρ. 1 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. 

4. Το δικαστήριο µπορεί να απαγορεύσει την καταγγε-
λία συµβάσεων τις οποίες κρίνει ουσιώδεις για τη λει-
τουργία της επιχείρησης µέχρι την επικύρωση ή την α-
πόρριψη της συµφωνίας εξυγίανσης. Το δικαστήριο µπο-
ρεί επίσης να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη
άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενηµερότητας, εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρη-
σης.

5. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηµατικός ή
κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά µέτρα µπο-
ρεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνο-
φειλετών του οφειλέτη.

Άρθρο 51
Διορισµός ειδικού εντολοδόχου

1. Το δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρός του,
µε απόφαση που λαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιου-
δήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δικάζεται µε τη διαδι-
κασία των ασφαλιστικών µέτρων, δύναται, µετά την κα-
τάθεση της αίτησης επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίαν-
σης, να διορίζει ειδικό εντολοδόχο µε αρµοδιότητα να α-
σκεί ορισµένες ή και όλες τις αρµοδιότητες της διοίκη-
σης του οφειλέτη.

2. Ορισµένες ή και όλες τις αρµοδιότητες της διοίκη-
σης µπορεί να αναθέσει το δικαστήριο στον ειδικό εντο-
λοδόχο χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη και στην περί-
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πτωση παράβασης του άρθρου 127, σε περίπτωση κατα-
δολιευτικών µεταβιβάσεων από τον οφειλέτη ή σε περί-
πτωση καταχρηστικής άρνησης συµµετοχής σε διαπραγ-
µάτευση για συµφωνία εξυγίανσης του οφειλέτη. 

3. Ο ειδικός εντολοδόχος διορίζεται µεταξύ των προ-
σώπων που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Διαχειρι-
στών 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 ανα-
στολής και των παρατάσεων και ανανεώσεων της ανα-
στολής, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 

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 δικαιώ-
µατα από συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής α-
σφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
3301/2004  (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συµψη-
φισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα
από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού περιέ-
χεται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφά-
λειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτελεί µέρος η συµ-
φωνία 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 δι-
καίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µισθίου σε περί-
πτωση σύµβασης µίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υ-
περήµερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότε-
ρων µηνιαίων µισθωµάτων.

3. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προλη-
πτικών µέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη
ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συµµετά-
σχει 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, δύνα-
νται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοι-
νωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειµένου να κατα-
βληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη δια-
τροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποί-
ηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. 

5. Απαιτήσεις εργαζοµένων για µισθούς δεν καταλαµ-
βάνονται από τα προληπτικά µέτρα, εκτός αν το δικαστή-
ριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπου-
δαίο λόγο και για ορισµένο χρόνο ειδικά αναφερόµε-
νους στην απόφαση.

Άρθρο 53
Προληπτικά µέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης 

επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης

1. Τα προληπτικά µέτρα των άρθρων 50 και 51 δύνα-
νται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης ε-
πικύρωσης συµφωνίας, άπαξ, µετά από αίτηση του οφει-
λέτη ή πιστωτή, η οποία δηµοσιοποιείται κατά τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 84, εφόσον προσκοµίζεται από
τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσω-
πούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του
συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συµµε-
τέχουν στις διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφω-
νίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγου-
σας περίπτωσης ή του επικειµένου κινδύνου κατά τις
διατάξεις των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας. Τα προληπτικά µέτρα που διατάσσονται σύµ-
φωνα µε την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή
διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αί-
τησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ` ανώτατο
όριο έως τέσσερις (4) µήνες συνολικά από την καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο χορήγησή τους, οπότε παύουν αυτοδικαί-
ως να ισχύουν, απαγορευοµένης της παράτασης ισχύος
τους.

2. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 1, παράτα-
ση της διάρκειας αναστολής ατοµικών διώξεων ή νέα α-
ναστολή ατοµικών διώξεων µπορούν να χορηγηθούν ε-
φόσον συντρέχει δεόντως αιτιολογηµένη περίσταση, ι-
δίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις ε-

πί 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 οφειλέ-
τη, και
γ) η συνολική διάρκεια της αναστολής µε χρονικό ση-

µείο εκκίνησης την ηµεροµηνία της αίτησης της παρ. 1,
συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων και ανανεώσε-
ών 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 α-
παιτούµενες κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 πλειοψη-
φίες αφενός των πιστωτών µε ειδικό προνόµιο και αφε-
τέρου των λοιπών πιστωτών ή εφόσον οι απαιτούµενες
πλειοψηφίες των πιστωτών έχουν ψηφίσει θετικά σε ψη-
φοφορία 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 α-
πό πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των α-
παιτήσεων µίας από τις αναφερόµενες στην παρ. 1 κατη-
γορίες, δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να
καταστεί δεσµευτική έναντι της µη συναινούσας κατηγο-
ρίας εφόσον η συµφωνία εξυγίανσης πληροί τουλάχι-
στον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν πε-

ρισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου

27



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 προ-
τεραιότητα, 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 µεγα-
λύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη,
και
δ) ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κρι-

τήρια προσδιορισµού της πολύ µικρής οντότητας του ν.
4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συµφω-
νία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη συ-
ναίνεση 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 διαµορ-

φώνει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της βιωσιµότητας
της επιχείρησης του οφειλέτη, όπως αυτή αναδιαρθρώ-
νεται βάσει της συµφωνίας εξυγίανσης.
β) Πιθανολογείται ότι πληρούται η αρχή της µη χειρο-

τέρευσης 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 πα-
ρέµβασης ενώπιον του δικαστηρίου, είτε µε αρνητική
ψήφο σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή, εναλ-
λακτικά, αν ασκήσουν τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης.
γ) Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δό-

λου 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 βρί-
σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ι-
σότιµης µεταχείρισης µεταξύ των πιστωτών επιτρέπο-
νται 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 ικανοποίη-
ση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήµη της ή τη συ-
νέχιση της επιχείρησης, απαιτήσεις, η εξόφληση των ο-
ποίων 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 θε-
ωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, έως και τη συζήτηση της αί-
τησης επικύρωσης, δεν ασκήσει παρέµβαση κατά της α-
ποδοχής της. Η παρέµβαση του οφειλέτη κατά της απο-
δοχής της αίτησης επικύρωσης της συµφωνίας δεν ε-
µποδίζει την επικύρωση της συµφωνίας από το δικαστή-
ριο, εάν από την αίτηση και ιδίως από την έκθεση του ε-
µπειρογνώµονα προκύπτει ότι η συµφωνία εξυγίανσης
δεν θα καταστήσει τη νοµική και οικονοµική κατάσταση
του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρι-
σκόταν χωρίς τη συµφωνία.

4. Αν πιθανολογείται ότι µε την επικύρωση της συµφω-
νίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση πληρωµών που τυ-
χόν υφίσταται, το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφω-
νία εξυγίανσης και, αν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης, κη-
ρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη. Αν δεν εκκρεµεί αί-
τηση πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την
παύση των πληρωµών, η απόφαση απόρριψης της επικύ-
ρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται µε µέρι-
µνα της γραµµατείας του δικαστηρίου στον εισαγγελέα
πρωτοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση
πτώχευσης.

5. Το δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που δεν έχουν
προσκοµιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία που τεκµηριώ-
νουν το βάσιµο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συµ-
φωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί της α-
πόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσµία για την προ-
σκόµιση 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 ο-
ποία δεν δύναται να υπερβαίνει το εικοσαήµερο.

Άρθρο 55
Ορισµός ειδικού εντολοδόχου

Με την απόφαση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίαν-
σης ή και µε µεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο,
µετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να
ορίσει πρόσωπο από το Μητρώο διαχειριστών αφερεγ-
γυότητας του άρθρου 236 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη
διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικα-
στήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφει-
λέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων, τη
διενέργεια των πράξεων της παρ. 3 του άρθρου 35, την
υπογραφή εκτελεστικών συµβάσεων της συµφωνίας ε-
ξυγίανσης και την επίβλεψη της εφαρµογής των επιµέ-
ρους όρων της. Η απόφαση ορίζει τις πράξεις στις οποί-
ες 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 επι-
κύρωσης 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 εξυγίαν-
σης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της δηµο-
σιοποιείται αµελλητί σύµφωνα µε το άρθρο 84 µε επιµέ-
λεια του οφειλέτη ή πιστωτών. 

Άρθρο 57 
Τριτανακοπή

1. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύ-
ναται 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.
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2. Στην περίπτωση τριτανακοπής το δικαστήριο ακυρώ-
νει 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 ε-
πανυπολογισµό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.

Άρθρο 58
Έφεση

Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύ-
ρωσης 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 ε-
πικύρωση ενώπιον του δικαστηρίου, µε επιµέλεια του ο-
φειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συµβαλλόµενων πιστω-
τών. Η παρ. 2 του άρθρου 37 εφαρµόζεται και στην περί-
πτωση αυτή. Το δικαστήριο επικυρώνει την τροποποιητι-
κή συµφωνία, µόνον εφόσον συντρέχουν περιοριστικά
και σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση αφορά τον χρόνο και τον τρόπο α-

ποπληρωµής των απαιτήσεων ή το είδος των εκατέρω-
θεν παροχών, ή το ύψος των προς αποπληρωµή απαιτή-
σεων.
β) Η τροποποιητική συµφωνία δεν θίγει την αρχή της ί-

σης 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 πληρού-
ται η αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστω-
τών εξετάζεται µόνο σε σχέση µε πιστωτές που αντιτάσ-
σονται 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 τροποποιητι-
κής συµφωνίας.
γ) Προσκοµίζεται µε τις προτάσεις συµπληρωµατική

έκθεση του ορισθέντος εµπειρογνώµονα επί των τροπο-
ποιούµενων όρων.

2. Κατά τη δίκη επικύρωσης της συµφωνίας τροποποί-
ησης της παρ. 1 δύναται να ασκηθεί µόνο κύρια παρέµ-
βαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα έν-
νοµο 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 άλ-
λου ένδικου µέσου ή βοηθήµατος, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της τριτανακοπής.

Άρθρο 60
Αποτελέσµατα της επικύρωσης 
της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης δε-
σµεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποί-

ων ρυθµίζονται από αυτή, ακόµη και αν δεν είναι συµ-
βαλλόµενοι στη συµφωνία εξυγίανσης. 

2. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθµίσει απαι-
τήσεις 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 αντι-
κείµενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό µε την απαί-
τηση κατά του οφειλέτη, µόνο αν συµφωνεί ρητά ο πι-
στωτής, 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 εγ-
γυήσεις που παρέχονται από το Δηµόσιο εφόσον περιο-
ρίζεται µε τη συµφωνία το ποσό του εγγυηµένου από
τον άνω φορέα κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συναι-
νεί ο πιστωτής, οι άνω εγγυήσεις δεν θίγονται στο σύνο-
λό 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, αναστέλ-
λονται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επικύ-
ρωσης και για όσο χρονικό διάστηµα η συµφωνία είναι
σε ισχύ, και σε κάθε περίπτωση µέχρι την έκδοση τελε-
σίδικης απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.

5. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή
συνοφειλέτη εις ολόκληρον, ο οφειλέτης ευθύνεται ένα-
ντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωµα αναγωγής,
µε τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά τη συµφωνία ένα-
ντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.

6. Με την επικύρωση της συµφωνίας:
α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυµα έκ-

δοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν
από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
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 υπο-
βολή της αίτησης του άρθρου 44. Η αναστολή δεν υπό-
κειται στον χρονικό περιορισµό της παρ. 2 του άρθρου
113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διά-
στηµα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφω-
νία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εµπρόθεσµης εκπλή-
ρωσης των συµφωνηθέντων.
γ) Οι ρυθµιζόµενες µε τη συµφωνία εξυγίανσης οφει-

λές προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης 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 εξυ-
γίανσης.
δ) Εφόσον προβλέπεται στη συµφωνία εξυγίανσης, αί-

ρονται τυχόν κατασχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία
ρυθµιζόµενες µε τη συµφωνία οφειλές.
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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 προκύ-
πτουν η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.

Άρθρο 63
Ακύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να ακυρωθεί µε α-
πόφαση του δικαστηρίου µετά από αίτηση όποιου έχει
έννοµο συµφέρον, εάν µετά από την επικύρωση αποκα-
λύφθηκε ότι η συµφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου του
οφειλέτη ή συµπαιγνίας του µε πιστωτή ή τρίτο, ιδίως
λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του πα-
θητικού του, υπό την προϋπόθεση ότι η ζηµία που υπέ-
στη ο αιτών από τον δόλο ή τη συµπαιγνία δεν µπορεί να
αποκατασταθεί µε την καταβολή αποζηµίωσης από τους
υπαιτίους.

2. Η ακύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυ-
τοδικαίως την αποδέσµευση των πιστωτών από τους ό-
ρους της συµφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά
τους στην πριν από την επικύρωση της συµφωνίας νοµι-
κή θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλι-
ση και τα προνόµια των απαιτήσεών τους κατά του οφει-
λέτη και τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών, εφόσον εί-
χαν διαµορφωθεί διαφορετικά στη συµφωνία εξυγίαν-
σης, µετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λά-
βει κατά τη συµφωνία. Η απόφαση που ακυρώνει τη συµ-
φωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση ακύρω-
σής της δηµοσιοποιείται αµελλητί, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 84, σε περίληψη µε επιµέλεια του οφειλέτη ή πιστω-
τών. 

3. Η ακύρωση της συµφωνίας δεν θίγει τα δικαιώµατα
τρίτου που απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακά
στοιχεία από τον οφειλέτη µετά την επικύρωση της συµ-
φωνίας εξυγίανσης, χωρίς να γνωρίζει τον δόλο ή τη συ-
µπαιγνία 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 εκ-
πλήρωσης, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων καταγ-
γελίας ή υπαναχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της α-
ποδέσµευσής τους από τους όρους της συµφωνίας εξυ-
γίανσης και της επαναφοράς των απαιτήσεων στο αρχι-
κό τους ύψος αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάµεσες κατα-
βολές.

Άρθρο 64
Μεταβιβάσεις περιουσίας και υποχρεώσεων 

επιχείρησης σε εκτέλεση συµφωνίας εξυγίανσης

1. Όταν κατά τη συµφωνία εξυγίανσης ή µε σύµβαση
που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας µεταβιβά-
ζεται το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη,
µεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επι-
χείρησης ή του µέρους της και ενδεχοµένως, στο µέτρο
και µόνο που προβλέπεται στη συµφωνία, µέρος των υ-
ποχρεώσεων. Οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση ε-
ξοφλούνται από το τίµηµα της πώλησης της επιχείρησης
ή του µέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση µε-
ταβίβασης µέρους της επιχείρησης παραµένουν ως υπο-
χρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Η µεταβί-
βαση 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 µεταβί-
βαση επιχείρησης ή περιουσίας εφαρµόζονται αναλόγως
τα άρθρα 170 και 171. Οι πράξεις για την πραγµατοποίη-
ση 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.

2. Η µεταβίβαση της επιχείρησης ή µέρους της ή οποι-
ουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του οφειλέτη, σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να γίνει:
α) σε τρίτο, 
β) σε µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται α-

πό τους πιστωτές σύµφωνα µε την παρ. 3, ή 
γ) σε µία ή περισσότερες άλλες εταιρείες, υφιστάµε-

νες 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 εξυ-
γίανσης να συστήνεται ανώνυµη εταιρεία ή εταιρείες, µε
εισφορά σε είδος µέρους ή του συνόλου των απαιτήσε-
ων 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 περίπτω-
ση, το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη ή
στοιχείο του ενεργητικού του έναντι εξόφλησης των α-
παιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε
αυτήν ή αυτές. 

4. Στην περίπτωση του άρθρου 64, και υπό τις προϋπο-
θέσεις 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 προ-
σκοµίζεται µε τις προτάσεις συµπληρωµατική έκθεση
του ορισθέντος εµπειρογνώµονα επί των τροποποιούµε-
νων όρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Άρθρο 65
Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων

Συνιστάται µητρώο εµπειρογνωµόνων (εφεξής: «Μη-
τρώο Εµπειρογνωµόνων» ή «Μητρώο») που τηρείται
στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονοµικών. Από το Μη-
τρώο επιλέγονται εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ενεργούν
τα προβλεπόµενα στα Α΄ κεφάλαιο του Δεύτερου Μέ-
ρους του Πρώτου Βιβλίου και στο Β΄ Κεφάλαιο του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόµου.

Άρθρο 66
Μέλη του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων

Στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων δύνανται να εγγρα-
φούν ως µέλη φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία
προσφέρουν κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηµα-
τοοικονοµικών συµβουλών και είναι: α) φυσικά πρόσω-
πα, ενεργά µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος (Ο.Ε.Ε.), µε συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον
πέντε (5) έτη ή πιστοποιηµένοι λογιστές – φοροτεχνικοί
µε επαγγελµατική άδεια Α΄ τάξης ή νοµικά πρόσωπα
που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές ή συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες, β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρεί-
ες, που είναι µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λο-
γιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί µε το άρθρο 1 του π.δ.
226/1992 (Α΄ 120) και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγ-
γέλµατος (επαγγελµατική άδεια) από την Επιτροπή Λο-
γιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή γ) φυσικά ή νο-
µικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιηµένους εκτιµη-
τές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγε-
γραµµένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. 

Άρθρο 67
Διορισµός Εµπειρογνώµονα

1. Ο διορισµός του εµπειρογνώµονα γίνεται µέσω επι-
λογής του από το Μητρώο Εµπειρογνωµόνων, τον οποίο
δικαιούται να αποδεχθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων (4)
εργασίµων ηµερών. Η άπρακτη παρέλευση της προθε-
σµίας αυτής ισοδυναµεί µε αποποίηση αποδοχής.

2. Ο εµπειρογνώµονας υποχρεούται να αποποιηθεί τον
διορισµό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστά-
σεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία
του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως: 
α) Κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε τον ο-

φειλέτη 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.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/

ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόµενο της αίτη-
σης, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι ο-
ποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της η-
λεκτρονικής πλατφόρµας έγκαιρης προειδοποίησης ο-
φειλετών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας του µηχα-
νισµού έγκαιρης προειδοποίησης στο πλαίσιο της λει-
τουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας του µηχα-
νισµού έγκαιρης προειδοποίησης στο πλαίσιο της λει-
τουργίας των Επαγγελµατικών Φορέων.

Άρθρο 71
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ 

του Μέρους Δευτέρου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης 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 από-
φαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να προβλέπε-
ται ότι ορισµένα από τα στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογη-
τικά απαιτούνται µόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσε-
ων, καθώς και ότι ορισµένα δεν υποβάλλονται υποχρεω-
τικά µαζί µε την αίτηση, αλλά µπορούν να υποβληθούν
το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγµάτευσης. Με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να εισαχθεί πρό-
τυπη κατάσταση για την αποτύπωση των βασικών στοι-
χείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων µπορούν να ρυθµίζονται τεχνικά και λεπτο-
µερειακά θέµατα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, κα-
θώς και να τροποποιούνται οι προθεσµίες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 16. Με την απόφαση αυτή µπορεί ι-
δίως:
α) να καθορίζεται διαδικασία συµπλήρωσης των στοι-

χείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλµά-
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των της,
β) να ορίζονται προθεσµίες για συγκεκριµένες ενέρ-

γειες, όταν τέτοιες προθεσµίες δεν ορίζονται στον νόµο,
γ) να εξειδικεύονται τα κριτήρια αποδοχής της αίτη-

σης των οφειλετών της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου
7.
δ) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθε-

σµίας σε συγκεκριµένη περίπτωση, όταν η µη τήρησή
της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν µπορεί να ε-
λέγξει το µέρος που ζητά την παράταση,
ε) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης

µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλεί-
ψεις ή σφάλµατα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής
τους δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των στοι-
χείων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα,
στ) να καθορίζονται θέµατα που αφορούν την επικοι-

νωνία και τον συντονισµό των συµµετεχόντων πιστω-
τών, του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης ως προς τη συµµετοχή τους στην διαδικασία ανα-
διάρθρωσης οφειλών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας, ενδεικτικά να ορίζεται συντονιστής των συµµετεχό-
ντων πιστωτών βάσει της κατάταξής του ως προς ειδικό
προνόµιο ή του ύψους των απαιτήσεών του κατά του ο-
φειλέτη,
ζ) να προβλέπεται ως επιλογή κατά τη διακριτική ευχέ-

ρεια των χρηµατοδοτικών φορέων η χρήση υπολογιστι-
κού εργαλείου για τον προσδιορισµό των όρων της σύµ-
βασης αναδιάρθρωσης, το οποίο:
ζα) θα καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρω-

µής καθώς και τη χρονική περίοδο αποπληρωµής ανά κα-
ταλαµβανόµενο πιστωτή λαµβάνοντας υπόψη,

i. την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη µε όρους
καθαρής παρούσας αξίας, 

ii. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχεί-
ων του οφειλέτη, και 

iii. την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο
προϊόν της ρευστοποίησης, προκειµένου να προσδιορι-
σθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαµβανόµε-
νο πιστωτή,
ζβ) θα παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωµής εφαρµό-

ζοντας τους ακόλουθους κανόνες:
i. Δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε καταλαµ-

βανόµενο πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση από
αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστο-
ποίησης 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, ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδο-
σης επιταγής προς εκτέλεση.

ii. Ποσά και άλλα ανταλλάγµατα που αποµένουν µετά
την κατά προτεραιότητα κατανοµή ποσών και άλλων α-
νταλλαγµάτων, σύµφωνα µε την περ. i, κατανέµονται σε
όλους τους καταλαµβανόµενους πιστωτές συµµέτρως
κατά το µέρος των απαιτήσεών τους που αποµένει ανε-
ξόφλητο.

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 α-

παιτήσεων του Δηµοσίου από πρόστιµα που έχουν επι-
βληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδό-
ντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσί-
ου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυ-
ξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

Tα αναφερόµενα στις υποπερ. A΄ και B΄ ποσά συνυπο-
λογίζονται 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 έ-

χουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πι-
στωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά δια-
γράφονται µετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των ο-
φειλών µε βάση τη σύµβαση αναδιάρθρωσης.

v. Θα βασίζεται σε στοιχεία διαθέσιµα σε συµµετέχο-
ντες πιστωτές και παρεχόµενα από τον οφειλέτη (σε πε-
ρίπτωση 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 πα-

ροχή βεβαίωσης για την επίτευξη σύµβασης αναδιάρ-
θρωσης του παρόντος κεφαλαίου, και
θ) να καθορίζεται το κόστος συµµετοχής στην ηλε-

κτρονική πλατφόρµα και το πρόσωπο ή πρόσωπα που ευ-
θύνονται για την κάλυψή του, καθώς και για τυχόν σχετι-
κά έξοδα ή δαπάνες.

3. Με κοινή απόφαση των Οικονοµικών και Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η διαδικα-
σία επιβεβαίωσης της βιωσιµότητας ή φερεγγυότητας
του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και της ελάχιστης απαι-
τούµενης ανάκτησης. Η ίδια απόφαση ορίζει τη διαδικα-
σία κατάρτισης της διµερούς σύµβασης αναδιάρθρωσης,
καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες,
οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες
αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρο-
νικής 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 προσχωρή-
σουν χρηµατοδοτικοί φορείς προκειµένου να δικαιού-
νται να καταστούν συµµετέχοντες πιστωτές. Η σύµβαση
αυτή θα προβλέπει ιδίως:
α) Τη διαδικασία επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης, έ-

γκρισης και κοινοποιήσεων που αφορούν τη σύµβαση α-
ναδιάρθρωσης οφειλών, ενδεικτικά των στοιχείων οφει-
λών του αιτούντα,
β) την υποχρέωση εµπιστευτικότητας των παρεχοµέ-

νων στοιχείων,
γ) ότι για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφει-
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λών απαιτείται συµφωνία του οφειλέτη και της πλειοψη-
φίας των συµµετεχόντων πιστωτών, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του ποσοστού συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδι-
κό προνόµιο,
δ) την αποδοχή ότι η συµφωνία δεσµεύει και τους µη

συναινούντες συµµετέχοντες πιστωτές που είναι χρηµα-
τοδοτικοί φορείς, εφόσον δεν περιέρχονται σε χειρότε-
ρη θέση απ’ ό,τι σε περίπτωση πτώχευσης (το οποίο δεν
απαιτείται εφόσον η πρόταση προκύπτει βάσει του υπο-
λογιστικού εργαλείου της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου
71) και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρό-
ντος Πρώτου Βιβλίου,
ε) την αποδοχή ότι η συµφωνία δεσµεύει και τους ειδι-

κούς ή καθολικούς διαδόχους συµµετέχοντα πιστωτή,
στ) τα γεγονότα καταγγελίας, τα δικαιώµατα καταγγε-

λίας των συµµετεχόντων πιστωτών και τις συνέπειες κα-
ταγγελίας 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 δό-
σης του άρθρου 28, τη διασταύρωση στοιχείων, τη διε-
νέργεια 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 επι-
δότησης δόσης του άρθρου 28, καθώς και το ύψος αυ-
τής. 

Άρθρο 72
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 

του Μέρους Δευτέρου

1. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 διαδικασία ηλεκτρο-
νικής 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 καθορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορούν να τίθε-
νται επιπλέον λόγοι µη συναίνεσης του Δηµοσίου και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πέραν των προβλε-
ποµένων στην παρ. 1 του άρθρου 37. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καταρτίζε-
ται ολοκληρωµένος κατάλογος ελέγχου για τις αιτήσεις
επικύρωσης συµφωνιών εξυγίανσης, προσαρµοσµένος
στις ανάγκες των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επι-
χειρήσεων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα. Ο κατάλογος ελέγχου περιλαµβάνει πρα-

κτικές 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 προβλεπόµε-
νης 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 περίπτω-
ση 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 ε-
ξυγίανσης. 

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 δια-
γραφής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής
του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου του παρόντος
Βιβλίου. 

2. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο εµπειρο-
γνώµονες που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους ε-
µπροθέσµως 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 συνυπο-
βάλλεται 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 κεφα-
λαίου, είναι όµως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης
από τους πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
79. Το άρθρο 127 εφαρµόζεται και στην παρούσα περί-
πτωση. Αν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση επικύρωσης
της συµφωνίας εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυ-
ξης πτώχευσης µε την απόφαση µε την οποία επικυρώ-
νει τη συµφωνία. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση
επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης, προχωρεί στην
εξέταση της αίτησης πτώχευσης.
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2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως σε
αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρω-
τοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεµούν
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επικύρωσης συµ-
φωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφαλαίου και σε αι-
τήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρω-
τοδικών οι οποίες κατατίθενται στο χρονικό διάστηµα
µετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτω-
ση 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 συµ-
φωνίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώ-
χευσης και δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτα-
σης της αίτησης πτώχευσης µέχρι την έκδοση απόφασης
επί της αιτήσεως επικυρώσεως.

4. Aν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύ-
νης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της
παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91), αναστέλ-
λεται από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 44 µέχρι
την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, η έκδοση απόφασης
για τη λύση της εταιρείας.

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 συ-
νόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιµέρους λει-
τουργικών συνόλων αυτής ή των κατ’ ιδίαν περιουσια-
κών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών µέ-
σων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις το συντοµότερο
δυνατό.

Άρθρο 76
Υποκειµενικές προϋποθέσεις

1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα.
Πτωχευτική ικανότητα έχουν επίσης τα νοµικά πρόσωπα
που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό. Με το προβλεπόµενο
στο άρθρο 204 προεδρικό διάταγµα η πτωχευτική ικανό-
τητα µπορεί να αποδίδεται και σε νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό, αλ-
λά 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 πρόσω-
πο 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 κωλύ-
ουν την πτώχευση, αν επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο
ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωµές του. Σε περίπτω-
ση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε
πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έ-
τους από το θάνατό του.

Άρθρο 77
Αντικειµενικές προϋποθέσεις

1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται
σε παύση πληρωµών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπλη-
ρώνει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις του
κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. Δεν αποτελούν εκπλήρω-
ση των υποχρεώσεων οι πληρωµές που πραγµατοποιού-
νται µε δόλια ή καταστρεπτικά µέσα.

2. Τεκµαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση
πληρωµών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσµες χρηµατι-
κές υποχρεώσεις του προς το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύ-
µατα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του λη-
ξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχι-
στον έξι (6) µηνών, εφόσον η µη εξυπηρετούµενη υπο-
χρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρω-
µών, η οποία µπορεί να συνίσταται και στην αδυναµία εκ-
πλήρωσης ακόµα και µίας σηµαντικής ληξιπρόθεσµης
χρηµατικής οφειλής.

3. Επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης αποτελεί λό-
γο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητά ο
οφειλέτης.

4. Πτώχευση κηρύσσεται εφόσον, µε βάση τα οικονο-
µικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου, πιθα-
νολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδηµα του οφειλέτη,
επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ο-
νόµατος ή της επωνυµίας, κατά περίπτωση, του οφειλέ-
τη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρ-
θρου 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 εµπο-
ρική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύ-
πτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέ-
τη 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 εφαρ-
µόζεται στην περιουσία του προσώπου. Ως προς την ακί-
νητη περιουσία του προσώπου η αξία αυτής προκύπτει
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11. Οι διαδικαστικές
και άλλες παρεκκλίσεις της πτώχευσης µικρού αντικει-
µένου αναφέρονται στο Έκτο Μέρος του παρόντος Δεύ-
τερου Βιβλίου, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις των υπολοίπων Μερών του Δεύτερου Βιβλίου.

3. Κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο τόπος, ό-
που ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφε-
ρόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιµος από τους
τρίτους. Για τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρι να α-
ποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συµφερό-
ντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.

4. Η υπόθεση εκδικάζεται όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 130. 
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5. Στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορι-
σθείσα δικάσιµο, εφόσον αυτή υποβάλλεται από τα πρό-
σωπα 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 Μητρώ-
ου (Γ.ΕΜ.Η.) δεν έχει διοίκηση, η κλήτευση λογίζεται νο-
µίµως 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 κά-
θε περίπτωση η κλήτευση καταχωρείται στο Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Φερεγγυότητας. Το δικαστήριο κατά τον
προσδιορισµό της δικασίµου µπορεί να διατάξει την κλή-
τευση των σηµαντικότερων µετόχων ή εταίρων, αν είναι
γνωστοί. Τη διαδικασία της παρούσας µπορεί να εκκινή-
σουν και πιστωτές µέσω διαδικασίας ασφαλιστικών µέ-
τρων, πριν από την εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης. Α-
ντίστοιχη 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 διατά-
ξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του ο-
φειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της
κλήτευσης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών, καθώς και την καταχώρησή της.

Άρθρο 79
Αίτηση πτώχευσης – Δικαιολογητικά

1. Η πτώχευση κηρύσσεται µετά από αίτηση ενός ή πε-
ρισσοτέρων πιστωτών µε έννοµο συµφέρον, καθώς και
µετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον
τούτο δικαιολογείται από λόγους δηµόσιου συµφέρο-
ντος, ή µετά από αίτηση του οφειλέτη. Όταν η αίτηση υ-
ποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, οι ο-
ποίοι εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλά-
χιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφει-
λέτη, στους οποίους περιλαµβάνονται ενέγγυοι πιστω-
τές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό
(20%) τουλάχιστον των ενέγγυων, και εφόσον πρόκειται
για επιχείρηση και δεν είναι πτώχευση µικρού αντικειµέ-
νου, µπορεί να περιέχει αίτηµα για εκποίηση του συνό-
λου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιµέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής µε τη διαδικασία των άρ-
θρων 157 επ.. Όταν υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης χω-
ρίς την υποβολή του αιτήµατος του προηγούµενου εδα-
φίου, είναι δυνατόν να υποβάλει πρόσθετη παρέµβαση
πιστωτής ή πιστωτές του οφειλέτη µε αίτηµα για εκποίη-
ση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των
επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, εφόσον εκπρο-
σωπείται το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του
συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, εξαι-
ρουµένων 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 εκα-
τό (20%) τουλάχιστον των ενέγγυων.

2. Ο υπολογισµός του ποσοστού των αιτούντων πιστω-
τών για τις ανάγκες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 γί-
νεται µε βάση κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται α-
πό κάτοχο άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ Τάξε-
ως του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
βασίζεται στις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή/και
των αιτούντων πιστωτών και αποτυπώνεται σε βεβαίωση
του συντάκτη ότι συντρέχει η προϋπόθεση του ποσο-
στού του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Η βεβαίωση αυ-
τή επισυνάπτεται στην αίτηση πτώχευσης µε ποινή απα-
ράδεκτου του αιτήµατος για εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιµέρους λειτουρ-
γικών συνόλων αυτής. Κοινοπρακτούντες και οµολογι-
ούχοι πιστωτές συµµετέχουν στον σχηµατισµό του πο-
σοστού του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και εκπροσω-
πούνται σύµφωνα µε τους όρους της µεταξύ τους συµ-
φωνίας ή κατά περίπτωση του προγράµµατος οµολογια-
κού δανείου. 

3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνοµα, το
επώνυµο, το πατρώνυµο, η επωνυµία, ο Αριθµός Φορο-
λογικού 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 δευ-
τερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης στην αίτηση που
αφορά έµπορο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός Γε-
νικού Εµπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Αν τα στοιχεία
αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή δεν συµπληρώθηκαν, κατά
το άρθρο 227 του Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, η αίτη-
ση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Περαιτέρω η αίτηση πρέπει να αναφέρει τον προτει-
νόµενο σύνδικο µε το όνοµα, επώνυµο, και τη διεύθυνση
αυτού και η αίτηση να συνοδεύεται από έγγραφη δήλω-
ση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορι-
σµό 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 υ-
ποψήφιου συνδίκου που να αποδεχθεί τον διορισµό. 

5. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαί-
τια βραδύτητα, πάντως το αργότερο µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 77, αίτηση προς το πτωχευτικό δικα-
στήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. 

6. Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να κα-
ταθέσει, µε ποινή απαραδέκτου, βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για τα χρέη του
προς το Δηµόσιο και τις χρηµατοοικονοµικές του κατα-
στάσεις για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι
διαθέσιµες, εφόσον έχει υποχρέωση να συντάσσει τέ-
τοιες. Στην βεβαίωση αυτή πιστοποιείται ότι περιλαµβά-
νονται όλες οι βεβαιωµένες οφειλές του αιτούντα, ατο-
µικές και από εκ του νόµου συνοφειλή, καθώς και τυχόν
φορολογικές εκκρεµότητες αυτού. Σε περίπτωση αίτη-
σης φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο δεν δηµοσι-
εύει χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, µε την αίτηση κα-
τατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση
φόρου εισοδήµατος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων, κα-
τάσταση των πιστωτών του και, εφόσον συντρέχει περί-
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πτωση, η κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς
τα παραπάνω δηλούµενα στοιχεία ευθύνη σύµφωνα µε
το άρθρο 952 του Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας. Η αίτη-
ση 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 λογιστηρί-
ου, όπου υπάρχει, και από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ο-
φειλέτη, εφόσον η αίτηση αφορά νοµικό πρόσωπο. Εφό-
σον η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του Ηλεκτρονι-
κού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα έγγραφα µπορούν να
υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Ως προς τα α-
παιτούµενα στοιχεία που ευρίσκονται σε βάσεις δεδοµέ-
νων του δηµόσιου τοµέα ή των χρηµατοπιστωτικών ιδρυ-
µάτων, η αίτηση περιλαµβάνει συναίνεση πρόσβασης
στα αρχεία αυτά για κάθε πρόσωπο µε έννοµο συµφέρον
καθώς και συναίνεση για άρση του απορρήτου των τρα-
πεζικών καταθέσεων του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270), καθώς
και του φορολογικού απορρήτου. Την ίδια συναίνεση
πρόσβασης σε κάθε πρόσωπο µε έννοµο συµφέρον πα-
ρέχει ο οφειλέτης και ως προς κατατεθέντα συνοδευτι-
κά έγγραφα. 

7. Η αίτηση και το σύνολο των συνοδευτικών εγγρά-
φων δηµοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγ-
γυότητας του άρθρου 213.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις αιτήσεις
πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου που υποβάλλονται α-
πό τον οφειλέτη, στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτό-
τυπο, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, γραµµάτιο κατάθε-
σης του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων πεντακο-
σίων (500) ευρώ για την αντιµετώπιση των πρώτων εξό-
δων της πτώχευσης. Το ποσό αναλαµβάνεται από τον
σύνδικο µε άδεια του εισηγητή. Ο αιτών ικανοποιείται ως
οµαδικός πιστωτής για το προκαταβληθέν ποσό. Σε περί-
πτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δι-
κόγραφο, το ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα.

Άρθρο 80
Απόρριψη της αίτησης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, ε-
άν δεν συντρέχουν οι υποκειµενικές ή οι αντικειµενικές
προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, ε-
άν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά. Καταχρη-
στική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιµο-
ποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατοµικής ικανοποίη-
σης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων µε την πτώχευση,
ως θεσµό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφει-
λέτης 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 όποι-
ου από τους διαδίκους έχει έννοµο συµφέρον, να επιδι-
κάσει αποζηµίωση σε βάρος εκείνου που υπέβαλε την αί-
τηση.

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 κη-
ρύσσει την πτώχευση το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει

εισηγητή, δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και δια-
τάσσει 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 πιθανο-
λογείται από το δικαστήριο ότι µε τον τρόπο αυτό θα
βελτιωθεί η ανάκτηση των πιστωτών, το πτωχευτικό δι-
καστήριο αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν
περιουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης του συνό-
λου 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 απόφα-
ση 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 υπο-
βολής της αίτησης πτώχευσης ή, σε περίπτωση κήρυξης
της πτώχευσης σύµφωνα µε την παρ. 3 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 απέ-
χει πέραν της διετίας από την ηµεροµηνία κήρυξης της
πτώχευσης ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέ-
ραν του έτους πριν το θάνατο.

3. Η απόφαση είναι αµέσως εκτελεστή και δεν επιτρέ-
πεται δικαστική αναστολή της µε απόφαση του πτωχευ-
τικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο που δικάζει ανακοπή,
έφεση ή αναίρεση κατά της απόφασης µπορεί να ανα-
στείλει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ο-
φειλέτη 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 από-
φαση 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 δικα-
στήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθη-
καν ή συναινούν οι πιστωτές που µετείχαν στη διαδικα-
σία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που προ-
κύπτουν από το φάκελο. Η ικανοποίηση και η συναίνεση
των πιστωτών αποδεικνύεται µόνο εγγράφως, µε βεβαι-
ωµένη 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 προϋποθέ-
σεις του άρθρου 758 Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας Ο ει-
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σηγητής 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 δη-
µοσίευση της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε
ποτέ. Η ανάκληση κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 δεν έ-
χει αναδροµική ισχύ, εκτός αν το ορίσει ειδικά το πτω-
χευτικό 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. Ανακο-
πή ερηµοδικίας και τριτανακοπή ασκούνται εντός προθε-
σµίας 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 αποφά-
σεων που κηρύσσουν ή ανακαλούν την πτώχευση ή παύ-
ουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καθώς και κάθε άλλη
πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον παρόντα νό-
µο, δηµοσιεύονται µε την επιµέλεια του συνδίκου, του ο-
φειλέτη 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 γίνε-
ται και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Όπου στον παρό-
ντα νόµο γίνεται αναφορά σε προθεσµία που εξαρτάται
από τη δηµοσίευση, δηµοσιοποίηση ή καταχώρηση εννο-
είται η ηµεροµηνία καταχώρησης στο Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Φερεγγυότητας.

Άρθρο 85
Καταχωρήσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων

1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, µε επιµέ-
λεια του συνδίκου ή του ενυπόθηκου δανειστή, καταχω-
ρείται ατελώς στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηµατολό-
γιο, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί εµπράγµατα δικαιώ-
µατα του οφειλέτη επί ακινήτων.

2. Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσµευσης των ακι-
νήτων αυτών από τον σύνδικο ή τον ενυπόθηκο δανει-
στή, το υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο προ-
βαίνει στη διαγραφή της καταχώρησης της παρ. 1, έπει-
τα από αίτηση του συνδίκου συνοδευόµενη από την εκ-
ποιητική δικαιοπραξία ή τη σύµφωνη γνώµη του ενυπό-
θηκου δανειστή. 

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και σε µη-
τρώα πλοίων ή αεροσκαφών, επί των οποίων ο οφειλέ-
της έχει εµπράγµατα δικαιώµατα, καθώς και σε δηµόσια
βιβλία στα οποία καταχωρούνται κατά τον νόµο άλλα πε-
ριουσιακά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 86
Προληπτικά µέτρα

1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφει-
λέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρµόδιου κατά το
άρθρο 78 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 682 επ. Κώδικα Πολι-
τικής Δικονοµίας), µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον, µπορεί να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει
αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πι-
στωτές 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 κατόπιν
κλήτευσης του οφειλέτη. Ο πρόεδρος µπορεί, ιδίως, να
απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοι-
χείου από ή προς τον οφειλέτη, να διατάξει την αναστο-
λή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών ή να ορίσει µε-
σεγγυούχο. 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 περιου-
σιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εµπράγ-
µατη εξασφάλιση, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση που
η αίτηση πτώχευσης περιλαµβάνει µε τρόπο παραδεκτό
αίτηµα εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επι-
χείρησης ή των επιµέρους λειτουργικών συνόλων, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 79, και εφόσον τα περι-
ουσιακά στοιχεία επί των οποίων έχει παραχωρηθεί α-
σφάλεια αποτελούν µέρος λειτουργικού συνόλου.

3. Τα προληπτικά µέτρα της παρ. 1 δεν µπορούν να θί-
γουν τα δικαιώµατα από συµφωνία παροχής χρηµατοοι-
κονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συµ-
ψηφισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτη-
τα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού πε-
ριέχεται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής α-
σφάλειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτελεί µέρος η
συµφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώµατα
του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφει-
λέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίη-
σή του από το προϊόν της είσπραξης. Επίσης, δεν θίγεται
το δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µισθίου σε
περίπτωση σύµβασης µίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης εί-
ναι υπερήµερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσό-
τερων µηνιαίων µισθωµάτων.

4. Η παροχή των προληπτικών µέτρων της παρ. 1 συ-
νεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση κάθε υφιστάµενου µέ-
τρου προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του οφει-
λέτη, ιδίως βάσει των διατάξεων του ν. 3869/2010 (Α΄
130) και του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και την κατάρ-
γηση κάθε σχετικής εκκρεµούς διαδικασίας.

5. Τα διατασσόµενα µέτρα παύουν αυτοδικαίως µε τη
δηµοσιοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επί της αίτησης για
κήρυξη της πτώχευσης.
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Άρθρο 87
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας

1. Αρµόδιος για τη σφράγιση είναι ο σύνδικος της πτώ-
χευσης, ο οποίος υποχρεούται να εκτελέσει τη σφράγι-
ση µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 

2. Ο εισηγητής µπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η
σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την κρί-
ση του η απογραφή του άρθρου 141 είναι δυνατόν να πε-
ραιωθεί µέσα σε µία ηµέρα.

3. Ο σύνδικος θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα
παράθυρα του καταστήµατος του οφειλέτη και των λοι-
πών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που
βρίσκονται εκτός κλειστού χώρου, ώστε να µην είναι δυ-
νατή 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 βρα-
χυπρόθεσµα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν α-
ποδεκτά από τρίτο ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν συ-
ντηρητικά µέτρα. Τα µεν εµπορικά βιβλία θεωρούνται α-
πό τον σύνδικο και βεβαιώνεται µε συνοπτική έκθεση η
κατάστασή τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται ακρι-
βώς στην έκθεση.

5. Ο σύνδικος θέτει προθεσµία έξι (6) µηνών στον ο-
φειλέτη για την απόδοση της κατοχής της κατοικίας του. 

6. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον σύνδικο έκθε-
ση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των χώρων ό-
που 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 σφρά-
γιση και κάθε τι που µπορεί να έχει σηµασία για την πτώ-
χευση και υπέπεσε στην αντίληψη του συνδίκου. Η έκθε-
ση δηµοσιοποιείται.

7. Η σφράγιση δεν εµποδίζει την εκτέλεση δικαστικής
απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την α-
πόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή. Μεσεγγυούχος
των πραγµάτων που ευρίσκονται στο µίσθιο είναι ο εκµι-
σθωτής, 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 έ-
δρα του πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνω-
στοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη, αυτές γί-
νονται µόνο προς τον αντίκλητο που έχει νοµίµως διορι-
σθεί και πάντοτε εγγράφως. Αν δεν έχει διορισθεί αντί-

κλητος, καθώς και στην περίπτωση µη ύπαρξης νόµιµης
εκπροσώπησης νοµικών προσώπων, η ειδοποίηση γίνε-
ται µε δηµοσιοποίηση.

Άρθρο 89
Τα δικαστικά έξοδα

Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα που επιδικάζονται σε
βάρος του οφειλέτη ή του συνδίκου βαρύνουν την πτω-
χευτική 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 ορίζο-
νται σε ηµέρες δεν υπολογίζονται οι ηµέρες αργίας, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα Σάββατα. Η παρούσα
δεν ισχύει για τις προθεσµίες των ενδίκων µέσων και εν-
δίκων 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 δια-
τάξεις νόµων. Η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης ά-
δειας άσκησης επαγγέλµατος.

Άρθρο 92
Πτωχευτική περιουσία

1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαµβάνει το σύνολο
της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κή-
ρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. 

2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, µε την
επιφύλαξη των παρ. 3 και 5, από την κήρυξη της πτώχευ-
σης µέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική
περιουσία ανήκει το µέρος του ετησίου εισοδήµατός
του, αφαιρουµένων των φόρων και των εισφορών κοινω-
νικής ασφάλισης που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων
ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή του δωδεκαπλάσιου του
ακατάσχετου σύµφωνα µε την παρ. 5, όποιο είναι υψη-
λότερο εκ των δύο. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης
προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Εντός τριάντα (30) ηµερών α-
πό την παρέλευση της προθεσµίας αναγγελίας των απαι-
τήσεων κατά το άρθρο 153, ο σύνδικος υποβάλλει στον
εισηγητή, µε κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιο-
δικών πληρωµών για την εφαρµογή της παρούσας. Ε-
ντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση,
ο οφειλέτης µπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του

38



σχεδίου περιοδικών πληρωµών, καταθέτοντας σηµείω-
µα. Ο εισηγητής, µε αιτιολογηµένη διάταξή του, αποφα-
σίζει περί της αποδοχής ή µη, εν όλω ή εν µέρει, του
σχεδίου περιοδικών πληρωµών. Εγκεκριµένο σχέδιο
πληρωµών εφαρµόζεται αναδροµικά από την ηµεροµη-
νία κήρυξης της πτώχευσης. 

3. Τα ετήσια εισοδήµατα του οφειλέτη εξαιρούνται της
πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως ύψους, όταν, έ-
πειτα από αίτησή του, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπι-
στώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαµβάνει την κύ-
ρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά
του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκα-
τό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχι-
στη 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 προ-
σφυγή πιστωτή κατά της απαλλαγής µπορεί να ασκηθεί
και µε παρέµβαση στην δίκη της παρούσας. Κατ’ απόκλι-
ση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που τα ετήσια ει-
σοδήµατά του οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο
των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό
ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.

4. Σε περίπτωση ουσιώδους µεταβολής του εισοδήµα-
τος του οφειλέτη, µε αίτησή δική του ή του συνδίκου, ο
εισηγητής µε διάταξή του δύναται να µεταβάλει τους ό-
ρους του σχεδίου περιοδικών πληρωµών για να ληφθούν
υπόψη οι ουσιώδεις µεταβολές του εισοδήµατος. Τεκ-
µαίρεται ουσιώδης η µεταβολή που υπερβαίνει το ποσο-
στό 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 και εισοδήµατα του οφειλέτη. 

6. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα λογιστικά
αρχεία και τα λογιστικά στοιχεία του οφειλέτη, όπως ο-
ρίζονται 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 κοινο-
κτηµοσύνης, η κοινή περιουσία καταλαµβάνεται από την
πτωχευτική απαλλοτρίωση σύµφωνα µε το άρθρο 93 ως
χωριστή περιουσία και από αυτήν ικανοποιούνται οι α-
παιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1408 - 1409 του
Αστικού Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων
αυτών.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, στην πτωχευτική πε-
ριουσία δεν περιλαµβάνεται η περιουσία που αποκτά ο ο-
φειλέτης µετά την κήρυξη της πτώχευσης. Τόκοι και άλ-
λες περιοδικές παροχές, καθώς και παρεπόµενες αξιώ-
σεις ή δικαιώµατα και αν ακόµη γεννώνται ή αναπτύσσο-
νται 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 πτωχευ-
τική απαλλοτρίωση, ήτοι ο οφειλέτης στερείται αυτοδι-
καίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περι-
ουσίας του, την οποία ασκεί µόνος ο σύνδικος. Μετά την
κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης

στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέ-
τη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύµπραξη του συνδίκου, είναι
ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δη-
µόσια βιβλία οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έ-
γκριση του συνδίκου. Η πτώχευση θεωρείται ότι έχει κη-
ρυχθεί από την έναρξη της ηµέρας κατά την οποία δηµο-
σιοποιείται η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση στο
ακροατήριο.

2. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περι-
πτώσεις 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 αδρά-
νειας του συνδίκου νοµιµοποιείται, κατ` εξαίρεση, στη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της
πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέ-
της έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει προσθέτως στις δί-
κες που διεξάγει ο σύνδικος.

Άρθρο 94
Ανάθεση στον οφειλέτη

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του ο-
φειλέτη, και εφόσον συναινεί η συνέλευση των πιστω-
τών, µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στον ίδιο της δι-
οίκησης και ιδίως της διαχείρισης και της διάθεσης της
πτωχευτικής περιουσίας, µε ή χωρίς περιοριστικούς ό-
ρους, πάντοτε µε τη σύµπραξη του συνδίκου. Η σύµπρα-
ξη 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 διοίκη-
ση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το
συµφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαί-
ωµα διοίκησης περιέρχεται µόνον στον σύνδικο.

3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις
παρ. 1 και 2, του δικαιώµατος διοίκησης είναι αµέσως ε-
κτελεστές και δηµοσιεύονται.

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 βα-
ρύνει και τους κατά την προηγούµενη της κήρυξης της
πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην
των δικηγόρων του, εκτός αν υπάρχει συναίνεση του ο-
φειλέτη.

2. Εφόσον ο οφειλέτης ασκεί δραστηριότητα για την
οποία τηρεί λογιστικά αρχεία και λογιστικά στοιχεία, υ-
ποχρεωτικά και µη, υποχρεούται να τα θέσει στη διάθε-
ση 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 γεννηµέ-
νη και δικαστικώς επιδιώξιµη χρηµατική ενοχική απαίτη-
ση. Eιδικότερα:
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α) ανέγγυος πιστωτής είναι εκείνος η απαίτηση του ο-
ποίου δεν διασφαλίζεται µε προνόµιο ή εµπράγµατη α-
σφάλεια,
β) γενικός προνοµιούχος πιστωτής είναι εκείνος η α-

παίτηση του οποίου ικανοποιείται προνοµιακά από το σύ-
νολο της πτωχευτικής περιουσίας,
γ) ενέγγυος πιστωτής είναι εκείνος η απαίτηση του ο-

ποίου εξασφαλίζεται µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη
ασφάλεια επί συγκεκριµένου αντικειµένου της πτωχευτι-
κής περιουσίας και
δ) πιστωτής τελευταίας σειράς είναι εκείνος η απαίτη-

ση του οποίου ικανοποιείται από την πτωχευτική περιου-
σία µετά από την ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. 

2. Πτωχευτικά χρέη προς το Δηµόσιο είναι οι απαιτή-
σεις του Δηµοσίου κατά του οφειλέτη, οι οποίες γεννή-
θηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν την κήρυξη της πτώ-
χευσης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. 

3. Ο πτωχευτικός πιστωτής µπορεί να επιδιώξει την ι-
κανοποίηση των απαιτήσεων του µόνο µέσω της πτω-
χευτικής διαδικασίας, εκτός εάν στον παρόντα νόµο ορί-
ζεται διαφορετικά.

4. Οµαδικός πιστωτής είναι ο πιστωτής του οποίου η α-
παίτηση γεννήθηκε ή ανάγεται σε χρόνο µετά την πτώ-
χευση και προέρχεται από την δραστηριότητα του συνδί-
κου ή, στην περίπτωση του άρθρου 94, του οφειλέτη ή
συνδέεται µε τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας.
Οι απαιτήσεις των οµαδικών πιστωτών αποτελούν οµαδι-
κά 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 υπο-
χρεούται να επιστρέψει τα τυχόν καταβληθέντα σε αυ-
τόν.

2. Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται
στον κατά το άρθρο 167 πίνακα διανοµής τυχαία, κατ’ α-
νάλογη εφαρµογή του άρθρου 978 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας.

Άρθρο 98
Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις

1. Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης µη ληξιπρόθε-
σµες απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, πλην εκείνων των ε-
νέγγυων 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 πι-
στωτών παύουν να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς
τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Η
παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες
και τους εγγυητές.

Άρθρο 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 πι-
στωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλή-
ρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύε-
ται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η
άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η
συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση έν-
δικων µέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής φύσεως, ή η
εκτέλεση τους σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας,
συµπεριλαµβανοµένων και των µέτρων διοικητικής εκτέ-
λεσης από το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης, καθώς και των µέτρων διασφάλισης της οφει-
λής κατά το άρθρο 46 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

2. Σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου πριν α-
πό την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν επηρεά-
ζει τα δικαιώµατα του κατάσχοντος επί µελλοντικών α-
παιτήσεων 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 πτώχευ-
σης αναστέλλονται κατά το µέρος που αφορούν τον ο-
φειλέτη µέχρι ανακλήσεως της απόφασης πτώχευσης ή
περάτωσης της πτώχευσης ή παύσης των εργασιών της.
Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη οποιουδή-
ποτε ασφαλιστικού ή διοικητικού µέτρου κατά του οφει-
λέτη, συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης περιουσια-
κού του στοιχείου µε διάταξη ανακριτή, της συντηρητι-
κής κατάσχεσης και της εγγραφής προσηµείωσης υπο-
θήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν µε αυτό
επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης
ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης, τε-
χνολογικού 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 έ-
ως 3 δεν καταλαµβάνουν τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα
των οµαδικών πιστωτών.

Άρθρο 101
Ρυθµίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές

1. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζο-
νται µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη ασφάλεια επί α-
ντικειµένου της πτωχευτικής περιουσίας, ικανοποιούνται
από τη ρευστοποίησή του σύµφωνα µε τις ισχύουσες γε-
νικές διατάξεις, εκτός εάν ο παρών νόµος προβλέπει
διαφορετικά. 

2. Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνο-
λο της πτωχευτικής περιουσίας, µόνο σε περίπτωση που
το προνόµιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη ι-
κανοποίηση 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 περιου-
σίας για διάστηµα εννέα (9) µηνών από την κήρυξη της
πτώχευσης, µε την παρέλευση των οποίων η αναστολή
επεκτείνεται και στις ατοµικές διώξεις των ενέγγυων πι-
στωτών. Κατ’ εξαίρεση, αναστέλλονται οι ατοµικές διώ-
ξεις των ενέγγυων πιστωτών στην περίπτωση που στην
απόφαση του άρθρου 81 προβλέπεται η εκποίηση του ε-
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νεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή
των επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής και το περι-
ουσιακό στοιχείο επί του οποίου έχει παραχωρηθεί α-
σφάλεια αποτελεί µέρος του υπό εκποίηση περιουσια-
κού συνόλου. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον η δια-
δικασία εκποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης ως
λειτουργικού συνόλου ή των επιµέρους λειτουργικών
συνόλων αυτής περατωθεί για τους λόγους που προβλέ-
πονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 159 ή στην παρ. 1
του άρθρου 161, οι ενέγγυοι πιστωτές ανακτούν τις ατο-
µικές τους διώξεις για διάστηµα εννέα (9) µηνών από
την κατά τα ως άνω περάτωση της διαδικασίας, µε την
παρέλευση των οποίων η αναστολή διώξεων επεκτείνε-
ται και στις ατοµικές διώξεις αυτών. Σε περίπτωση κατά-
σχεσης από ενέγγυο πιστωτή, η άρση της αναστολής,
σύµφωνα µε την παρ. 3, ισχύει µέχρι την πώληση του υ-
πέγγυου στοιχείου µέσω πλειστηριασµού ή µέχρι την α-
νατροπή της κατάσχεσης.

4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθµί-
σεις για αναγκαστική εκτέλεση των συµφωνιών παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, καθώς και το δικαίωµα
είσπραξης απαιτήσεων του οφειλέτη κατά τρίτων που έ-
χουν ενεχυριαστεί ή εκχωρηθεί νόµιµα προ της κηρύξε-
ως της πτωχεύσεως.

Άρθρο 102
Οφειλέτες εις ολόκληρον

1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίω-
µα, 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, ανεξαρ-
τήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη σύµφωνα µε
το Όγδοο Μέρος του παρόντος βιβλίου.

3. Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής συµµετέ-
χουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή πρωτοφειλέτη αντί-
στοιχα, µε βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο µέλ-
λον υπό την αίρεση ικανοποίησης του πιστωτή από αυ-
τούς.

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 συµβά-
σεων του οφειλέτη την εξηκοστή ηµέρα από την κήρυξη
της πτώχευσης, εκτός αν ο σύνδικος δηλώσει εγγράφως
προς τον αντισυµβαλλόµενο του οφειλέτη πριν την πα-
ρέλευση της προθεσµίας ότι επιθυµεί την άµεση λύση
τους ή τη συνέχισή τους εφόσον εξυπηρετούν την οµα-
λή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης ή τη βελτίωση
της αξίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού. 

2. Ως προς τις συµβάσεις εργασίας, εντός της προθε-
σµίας αυτοδίκαιης λύσης των συµβάσεων της παρ. 1, ο
σύνδικος µπορεί να αιτηθεί τη συνέχιση µέσω κατάρτι-
σης νέων συµβάσεων µε τους εργαζοµένους µε τους ίδι-
ους όρους συµβάσεων που ίσχυαν πριν την κήρυξη της
πτώχευσης. Η κατάρτιση νέων συµβάσεων εγκρίνεται α-
πό 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 πα-
ροχής αποζηµίωσης προς τον εργαζόµενο και εφαρµό-
ζεται συµπληρωµατικά προς το παρόν άρθρο το άρθρο
109. 

3. Κατ΄ εξαίρεση, εάν η απόφαση που κηρύσσει την
πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του ε-
νεργητικού της επιχείρησης ή των επιµέρους λειτουργι-
κών 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 αυ-
τές, 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 πτώ-
χευσης, ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να τάξει στον
σύνδικο εύλογη προθεσµία προς άσκηση του δικαιώµα-
τος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της
εύλογης προθεσµίας που έταξε ο αντισυµβαλλόµενος ή
εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυµβαλλόµενος δι-
καιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να απαι-
τήσει αποζηµίωση λόγω µη εκπλήρωσης, ικανοποιούµε-
νος 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 σύµ-
βαση. Απαιτήσεις από συµβάσεις που συνάπτονται από
τον σύνδικο ικανοποιούνται ως οµαδικές, εφόσον πα-
ρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και η σύµβαση δεν καταγ-
γελθεί.

Άρθρο 106
Συµβάσεις που λύονται ή διατηρούνται

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 103, συµβάσεις διαρ-
κούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν
προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο. Εξαιρούνται οι χρη-
µατοοικονοµικές συµβάσεις οι οποίες µπορούν να πά-
ψουν 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 οφει-
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λέτης είναι συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και εκείνων η
λύση των οποίων επέρχεται ή µπορεί να επέλθει από ει-
δική διάταξη νόµου.

Άρθρο 107
Δικαίωµα καταγγελίας

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 171, τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 106 δεν θίγουν το δικαίωµα καταγγε-
λίας 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 υποχρεώ-
σεις, πλην των πτωχευτικών πιστωµάτων που βαρύνουν
µόνον την πτωχευτική περιουσία. Η µεταβίβαση επιτρέ-
πεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµβατικών όρων που
την αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν συναινεί ο αντι-
συµβαλλόµενος του οφειλέτη.

2. Σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος δεν συναι-
νεί στη µεταβίβαση της παρ. 1, το πτωχευτικό δικαστή-
ριο, 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 α-

πορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις του οφειλέτη και
γ) ότι ο αντισυµβαλλόµενος δεν βλάπτεται από τη µε-

ταβίβαση.
3. Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη µετα-

βίβαση, ο τρίτος θεωρείται υποκατασταθείς στα εκ της
συµβάσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις του οφειλέτη.

Άρθρο 109
Συµβάσεις εργασίας

1. Σε κάθε περίπτωση πτώχευσης, για το κύρος της κα-
ταγγελίας της σύµβασης εργασίας δεν απαιτείται η κα-
ταβολή αποζηµίωσης. 

2. Οι απαιτήσεις των µισθωτών από µισθούς και λοιπές
παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευ-
σης, καθώς και κάθε συναρτώµενη µε την καταγγελία α-
παίτησή τους, όπως ιδίως αποζηµίωση εκ του νόµου, α-
ποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι µι-
σθωτοί 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 οµα-
δικός 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 παραδώ-
σει στον αγοραστή, η κήρυξη της πτώχευσης δεν αποτε-
λεί 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 α-
πορρέουν από την επιφύλαξη κυριότητας. Ο πωλητής δι-
καιούται να τάξει προθεσµία στον σύνδικο, προκειµένου
να ασκήσει το κατά το άρθρο 104 δικαίωµα επιλογής. Ε-
άν ο σύνδικος αρνηθεί την εκπλήρωση, ο πωλητής έχει
δικαίωµα αποχωρισµού του πράγµατος από την πτωχευ-
τική περιουσία, χωρίς ανάγκη προηγούµενης υπαναχώ-
ρησης.

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, ρυθµί-
ζεται όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία.

3. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων που προκύπτουν από ε-
ντολές µεταβίβασης επί συστηµάτων διακανονισµού
πληρωµών και διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέ-
σων, καθώς και µε βάση ρήτρες εκκαθαριστικού συµψη-
φισµού, στο πλαίσιο συµφωνιών παροχής χρηµατοοικο-
νοµικής 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 εκδο-
χέας στην περίπτωση όπου η απαίτηση από το τίµηµα κι-
νητών έχει εκχωρηθεί πριν την πτώχευση, δικαιούται να
ζητήσει τον αποχωρισµό του από την πτωχευτική περι-
ουσία και την παράδοση του σε αυτόν, µε αίτησή του
προς το σύνδικο. Η απόδοση από τον σύνδικο γίνεται µό-
νο 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 α-
νάλογα µε τη φύση του αντικειµένου του οποίου ζητείται
ο αποχωρισµός.

2. Εάν το αντικείµενο, του οποίου µπορούσε να ζητη-
θεί 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 αντιπα-
ροχή, εάν αυτή ακόµα οφείλεται ή τον αποχωρισµό της
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αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, εάν αυτή
διατηρεί την ταυτότητά της.

3. Εάν ο αποχωρισµός κατά τις παρ. 1 και 2 είναι αδύ-
νατος, ο δικαιούχος συµµετέχει στην πτωχευτική διαδι-
κασία ως πτωχευτικός πιστωτής µε βάση την αξία του α-
ντικειµένου.

4. Επί καταπιστευτικής µεταβίβασης κυριότητας κινη-
τού µε διατήρηση της νοµής από τον οφειλέτη, ο πιστω-
τής, ως κύριος του πράγµατος, δικαιούται σε αποχωρι-
σµό του.

Άρθρο 113
Πτωχευτική διεκδίκηση

1. Δικαίωµα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κή-
ρυξη της πτώχευσης παρέδωσε εµπορεύµατα στον οφει-
λέτη λόγω παρακαταθήκης προς πώληση ή για να πωλη-
θούν για λογαριασµό του, εφόσον αυτά, κατά την κήρυ-
ξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτωχευτική περιου-
σία 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.

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 πτώχευ-
σης βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια.

Άρθρο 114 
Διεκδίκηση πωλητή

1. Δικαίωµα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κή-
ρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει εµπορεύµατα στον ο-
φειλέτη, τα οποία κατά την κήρυξη της πτώχευσης δεν
έχουν ακόµα περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη ή τρί-
του που ενεργεί για λογαριασµό του και εφόσον το τίµη-
µα 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 διά-
ταξή του ο εισηγητής. 

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 114 ο σύνδικος δικαι-
ούται να ασκήσει το κατά το άρθρο 104 δικαίωµα επιλο-
γής.

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 πε-
ρίοδο, 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 α-
νακληθούν από τον σύνδικο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 117
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

Λογίζονται ότι είναι επιζήµιες και ανακαλούνται οι α-
κόλουθες πράξεις:
α) Δωρεές και χαριστικές γενικά δικαιοπραξίες, καθώς

και αυτές στις οποίες η αντιπαροχή που έλαβε ο οφειλέ-
της ήταν δυσανάλογα µικρή σε σχέση µε τη δική του πα-
ροχή. Εξαιρούνται οι συνήθεις δωρεές που γίνονται για
λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους ηθικού κα-
θήκοντος, καθώς και πράξεις από ελευθεριότητα που
διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη σε εκπλήρωση νοµικής
υποχρέωσης και παροχές προς οικονοµική ή επαγγελµα-
τική αποκατάσταση των τέκνων του, εφόσον οι παροχές
είναι ανάλογες προς την περιουσιακή του κατάσταση και
δεν επέφεραν ουσιώδη ελάττωση της περιουσίας του ο-
φειλέτη.
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 πιστωτι-
κά 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 ασφά-
λειας, συµπεριλαµβανόµενης και της εγγραφής προση-
µείωσης υποθήκης ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής
φύσεως για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την εξα-
σφάλιση των οποίων ο οφειλέτης δεν είχε αναλάβει α-
ντίστοιχη υποχρέωση ή για την εξασφάλιση νέων υπο-
χρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη σε αντι-
κατάσταση εκείνων που προϋπήρχαν.

Άρθρο 118
Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

1. Κάθε αµφοτεροβαρής πράξη του οφειλέτη ή πληρω-
µή από αυτόν ληξιπρόθεσµων χρεών του που έγινε µετά
την παύση των πληρωµών και πριν την κήρυξη της πτώ-
χευσης, 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 οφει-
λέτη 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 διαχει-
ριστή του, ή ήταν πιστωτές ή αντισυµβαλλόµενοι οι οποί-
οι διενέργησαν εµπορικές πράξεις και λοιπές συναλλα-
γές 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 πτώχευ-
σης. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, η γνώση του
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αντισυµβαλλοµένου τεκµαίρεται για τα πρόσωπα που
συνδέονται µε τον οφειλέτη σύµφωνα µε τον ορισµό του
Παραρτήµατος Α του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

Άρθρο 119
Δόλια βλάβη των πιστωτών

1. Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν την τε-
λευταία πενταετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης, µε
δόλο αυτού να ζηµιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελή-
σει 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 περι-
ουσιακών στοιχείων, στις οποίες προέβη ο οφειλέτης κα-
τά την τελευταία πενταετία πριν από την κήρυξη της
πτώχευσης.

Άρθρο 120
Εξαιρούµενες πράξεις

Δεν αποτελούν καταδολιευτικές πράξεις και δεν ανα-
καλούνται:
α) Συνηθισµένες πράξεις της επαγγελµατικής ή επιχει-

ρηµατικής ή άλλης οικονοµικής δραστηριότητας του ο-
φειλέτη που διενεργήθηκαν κάτω από κανονικές συνθή-
κες και µέσα στα όρια των συνήθων συναλλαγών του,
συµπεριλαµβανοµένων δεδουλευµένων αποδοχών ερ-
γαζοµένων.
β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόµος εξαιρεί από

την εφαρµογή των ρυθµίσεων περί ανάκλησης, ακυρότη-
τας ή ακυρωσίας πράξεων που έγιναν την τελευταία διε-
τία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.
γ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυµβαλ-

λόµενος κατέβαλε άµεσα ισοδύναµη αντιπαροχή σε µε-
τρητά.
δ) Συναλλαγές που ήταν εύλογες και άµεσα αναγκαίες

για τη διαπραγµάτευση συµφωνίας εξυγίανσης, στις ο-
ποίες περιλαµβάνονται:
δα) η καταβολή αµοιβών και δαπανών για τη διαπραγ-

µάτευση, έγκριση ή επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης·
και 
δβ) η καταβολή αµοιβών και δαπανών για τη λήψη ε-

παγγελµατικής συµβουλής σε στενή σχέση µε την συµ-
φωνία εξυγίανσης.
ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα µε τη συµφωνία ή σε ε-

κτέλεση συµφωνίας εξωδικαστικού συµβιβασµού ή συµ-
φωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε τα Κεφάλαια Α΄ και Β΄
του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Πρώτου.

Άρθρο 121
Ειδικές ρυθµίσεις 

επί χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών

1. Το κύρος ή το ανακλητό εκκαθάρισης που συντελέ-
στηκε ή της παροχής εξασφάλισης στο πλαίσιο των συ-
ναλλαγών σε χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, ρυθ-
µίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν στη σχετική χρη-
µατιστηριακή αγορά.

2. Το κύρος ή το ανακλητό των συµφωνιών παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε βάση τέτοιες συµφω-
νίες ρυθµίζεται από τις διατάξεις του ν. 3301/2004
(Α΄ 263).

3. Το κύρος ή το ανακλητό του συµψηφισµού, των πλη-
ρωµών ή συναλλαγών αυτών που συµµετέχουν σε σύ-
στηµα πληρωµών ή διακανονισµού ή σε χρηµαταγορά
ρυθµίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις σχετι-
κές συναλλαγές.

Άρθρο 122
Πληρωµή χρηµατογράφων

Επί πληρωµής χρηµατογράφων από τον οφειλέτη µέ-
σα στην ύποπτη περίοδο, η ανακλητική αξίωση µπορεί να
στραφεί µόνον κατά του εκδότη συναλλαγµατικής και
του πρώτου οπισθογράφου γραµµατίου σε διαταγή και ε-
πιταγής και µόνον εφόσον αυτοί γνώριζαν ότι κατά τον
χρόνο έκδοσης ή οπισθογράφησης αντίστοιχα του χρη-
µατογράφου, ο πληρωτής επί συναλλαγµατικής ή ο εκ-
δότης επί γραµµατίου σε διαταγή και επιταγής είχε παύ-
σει τις πληρωµές του.

Άρθρο 123
Δικαστική απόφαση – Νοµιµοποίηση

1. Οι πράξεις που έγιναν στην ύποπτη περίοδο ανακα-
λούνται µε απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. Μπορεί να
την ασκήσει και πιστωτής, εφόσον είχε ζητήσει εγγρά-
φως 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 εκεί-
νων 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 εκτελε-
στός ή το εξ αυτής δικαίωµα αποκτήθηκε µέσω αναγκα-
στικής εκτέλεσης.

Άρθρο 124
Συνέπειες της απόφασης

1. Όποιος µε ανακαλούµενη πράξη απέκτησε περιου-
σιακό στοιχείο του οφειλέτη, υποχρεούται να το επανα-
µεταβιβάσει στην πτωχευτική περιουσία. Εάν η αυτούσια
επαναµεταβίβαση δεν είναι δυνατή, η υποχρέωση ρυθµί-
ζεται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού
(άρθρα 904 επ. Αστικού Κώδικα), εφαρµοζόµενες αναλό-
γως και αφού ληφθούν υπόψη οι πραγµατικές χρηµατι-
κές καταβολές που έγιναν κατά την υλοποίηση της ανα-
καλούµενης πράξης. 

2. Ο λήπτης δωρεάς υποχρεούται να επιστρέψει µόνο
τον πλουτισµό, εκτός εάν γνώριζε ή κατά τις περιστά-
σεις µπορούσε να γνωρίζει ότι µε τη χαριστική παροχή ε-
πέρχεται ζηµία της οµάδας των πιστωτών.

3. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτός που
συµβλήθηκε µε τον οφειλέτη ενήργησε κακόπιστα, µπο-
ρεί να τον υποχρεώσει σε αποκατάσταση της ζηµίας που
προκλήθηκε από την πράξη στην οµάδα των πιστωτών.
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Άρθρο 125
Αξιώσεις του αντισυµβαλλοµένου

1. Εάν µε την ανακαλούµενη παροχή είχε εξοφληθεί
απαίτηση, µε την επαναµεταβίβασή της η απαίτηση επα-
νέρχεται 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 ταυτότη-
τα της στην πτωχευτική περιουσία ή η τελευταία αυξήθη-
κε κατά την αξία της αντιπαροχής, άλλως ικανοποιείται
ως πτωχευτικός πιστωτής.

Άρθρο 126
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης

Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται µε την παρέλευ-
ση ενός (1) έτους από την ηµέρα που ο σύνδικος ή ο πι-
στωτής, κατά περίπτωση, έλαβε γνώση της πράξης και
σε κάθε περίπτωση µετά παρέλευση δύο (2) ετών από
την κήρυξη της πτώχευσης.

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 α-
νώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
79, τα υπαίτια για την καθυστέρηση µέλη του οργάνου
διοίκησης του οφειλέτη που έχει την αρµοδιότητα υπο-
βολής αίτησης πτώχευσης για λογαριασµό του νοµικού
προσώπου ευθύνονται εις ολόκληρον για την αποκατά-
σταση της ζηµίας των εταιρικών πιστωτών:
α. από τη µείωση του πτωχευτικού µερίσµατος που ε-

πήλθε 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 αίτη-
σης πτώχευσης.

2. Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που άσκησε την ε-
πιρροή του στο µέλος ή τα µέλη του οργάνου διοίκησης,
µε αποτέλεσµα να µην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση.
Οι σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκού-
νται µόνον από τον σύνδικο.

3. Δεν υφίσταται η ευθύνη των παρ. 1 και 2, εφόσον η
καθυστέρηση υποβολής της αίτησης οφείλεται σε από-
πειρα αποφυγής της αφερεγγυότητας µέσω διαπραγµα-
τεύσεων για την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης του ο-
φειλέτη ή συµφωνίας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µη-
χανισµού ρύθµισης οφειλών, µε γνώµονα την εξυπηρέ-
τηση των συµφερόντων των πιστωτών, των µετόχων ή ε-
ταίρων και άλλων ενδιαφεροµένων µερών.

4. Αν η παύση πληρωµών της ανώνυµης εταιρείας προ-
κλήθηκε από δόλο ή βαρεία αµέλεια των µελών του ορ-
γάνου διοίκησης, τα υπαίτια µέλη ευθύνονται εις ολό-
κληρον σε αποζηµίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών
για τη ζηµία που τους προκλήθηκε. Την ίδια ευθύνη υπέ-
χει 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 πε-
ριέλευση 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 ε-
φαρµόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλο νοµικό πρόσω-
πο, σε σχέση µε το οποίο ο νόµος δεν προβλέπει από
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων για το σύ-
νολο των εταιρικών χρεών, όπως ενδεικτικά στην εται-
ρεία περιορισµένης ευθύνης, την ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία και τη ναυτική εταιρεία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 128
Τα όργανα της πτώχευσης

Τα όργανα της πτώχευσης είναι: το πτωχευτικό δικα-
στήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος και η συνέλευση των πι-
στωτών.

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 δι-
κάζει 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 διαδικα-
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. Κώδικας
Πολιτικής Δικονοµίας). Οι πρόσθετες παρεµβάσεις ενώ-
πιόν του ασκούνται και µε δήλωση που καταχωρείται στα
πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας. Οι κύριες παρεµβά-
σεις ασκούνται υποχρεωτικά µε αυτοτελές δικόγραφο
και µε ποινή απαραδέκτου το αργότερο τρείς (3) εργάσι-
µες 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 κα-
τά την ορισθείσα δικάσιµο. 

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι
υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου προσ-
διορίζονται εντός είκοσι (20) ηµερών και η κλήτευση γί-
νεται 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 οικο-
γένειά του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Άρθρο 132
Ορισµός εισηγητή

Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ει-
ρηνοδίκης κατά περίπτωση.  Στα Πρωτοδικεία Αθηνών,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εισηγητές των πτωχεύσεων
ορίζονται για δύο(2) δικαστικά έτη, µε απόφαση της ολο-
µέλειάς τους ως τρεις (3) από τους Προέδρους Πρωτοδι-
κών που υπηρετούν σε αυτά κατ’ αποκλειστική απασχό-
ληση. Για τον ορισµό των εισηγητών των πτωχεύσεων
βαρύνουσα σηµασία έχει ιδίως η δυνατότητα άσκησης
των καθηκόντων τους για όσο το δυνατόν περισσότερο
χρόνο, στο πλαίσιο και της ανανέωσης της θητείας τους
ως εισηγητών. Στα λοιπά Πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορί-
ζεται µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με
τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται ο εισηγητής. Για τον ορι-
σµό των εισηγητών των πτωχεύσεων βαρύνουσα σηµα-
σία 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 πτωχευτι-
κό 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 διορι-
σµού του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις
εργασίες της πτώχευσης και να διατάσσει όλα τα κατε-
πείγοντα µέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής περι-
ουσίας.

3. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει
σχετική περίπτωση, µπορεί να ζητήσει την αντικατάστα-
σή του, σύµφωνα µε το άρθρο 138. Παρέχει στον σύνδι-
κο την άδεια εµπορίας ή εκποίησης εµπορευµάτων και εν
γένει κινητών και ακινήτων της πτώχευσης, όπου προ-
βλέπεται στον παρόντα νόµο.

4. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρµο-
διότητες που ειδικά ορίζονται στον παρόντα νόµο, αλλά
και για κάθε πράξη αναγκαία στο πλαίσιο και για την εκ-
πλήρωση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που του
παρέχονται µε τον παρόντα νόµο, έστω και αν ειδικά δεν
προβλέπονται σε αυτόν.

Άρθρο 134
Διατάξεις του εισηγητή

1. Ο εισηγητής µε αιτιολογηµένη διάταξή του αποφαί-
νεται επί των ζητηµάτων που αναφέρονται στον παρό-
ντα 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, ε-
φόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, α-
σκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της διά-
ταξης. Η προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο δεν ανα-
στέλλει την εκτέλεση των διατάξεων του εισηγητή, µπο-
ρεί όµως ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, µε-
τά από αίτηση του προσφεύγοντος, να διατάξει την ανα-
στολή εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών 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 οφει-
λέτη 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 περί-
πτωση ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου.

2. Ειδικότερα, ο εισηγητής µπορεί να αναθέτει σε ειδι-
κούς ανακριτικούς υπαλλήλους του Σώµατος Δίωξης Οι-
κονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ) ή σε άλλα ελεγκτικά όρ-
γανα της Διοίκησης τη διενέργεια συγκεκριµένων ανα-
κριτικών πράξεων, όπως έλεγχο και σύνταξη σχετικής
έκθεσης ή λήψη αντιγράφων από τα φορολογικά και λοι-
πά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, ο οποίος έχει κηρυ-
χθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, µε σκοπό τη διαπίστω-
ση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης και της πε-
ριουσίας 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 παρα-
δώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την πτω-
χευτική διαδικασία και εφόσον είχε νοµίµως ειδοποιηθεί
τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από την ηµέρα εµφάνι-
σης, ο εισηγητής επιβάλλει σε αυτόν ποινή τάξεως από
πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Το-
µέας Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) που εισπράττε-
ται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Μετά τη δεύτερη, χω-
ρίς αποτέλεσµα, ειδοποίηση εµφάνισης του οφειλέτη, ο
εισηγητής µπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης
κατ’ αυτού για απείθεια κατά τη διάταξη του άρθρου 169
του Ποινικού Κώδικα στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµε-
λειοδικών.

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
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βίαιης προσαγωγής του, ενεργών κατά το άρθρο 231 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

3. Εφόσον τρίτα πρόσωπα έχουν αντίγραφα ή πρόσβα-
ση 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 πληµµε-
λειοδικών για υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΔΙΚΟΣ

Άρθρο 137
Ποιος διορίζεται σύνδικος

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µε την απόφαση του άρ-
θρου 81, ορίζει ως σύνδικο πρόσωπο το οποίο διαθέτει
άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε το Τέ-
ταρτο Βιβλίο. Σύνδικος διορίζεται ο προτεινόµενος από
τον αιτούντα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής
υποβολής αίτησης πτώχευσης χωρίς την πρόταση συνδί-
κου, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 79. Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει πα-
ρέµβαση πιστωτής που προτείνει άλλο πρόσωπο ως σύν-
δικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Αν υποβληθούν πε-
ρισσότερες τέτοιες παρεµβάσεις, διορίζεται το πρόσωπο
που προτείνεται από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύ-
ουν το µεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέ-
τη. Αν ο αιτών είναι πιστωτής και ασκήσει παρέµβαση πι-
στωτής που αντιπροσωπεύει µεγαλύτερο ποσό απαιτή-
σεων κατά του οφειλέτη προτείνοντας άλλο πρόσωπο
ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Στις περιπτώ-
σεις της παρ. 1, το δικαστήριο δύναται να αποκλίνει από
την πρόταση των πιστωτών που αντιπροσωπεύουν το µε-
γαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, εφόσον
κρίνει ότι ο προτεινόµενος σύνδικος δεν είναι κατάλλη-
λος, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2, ή εφόσον συντρέ-
χουν στο πρόσωπό του κωλύµατα κατά την παρ. 3.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή του συνδίκου α-
πό το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον εισηγητή, κατά περί-
πτωση, γίνεται κατά την κρίση του, αφού λάβει υπόψη
του τις διατάξεις που ισχύουν για τον διαχειριστή αφε-
ρεγγυότητας, τα στοιχεία ως προς την εµπειρία του τε-
λευταίου και του πιστοποιηµένου προσώπου που προτεί-
νεται 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
238.

4. Ο σύνδικος ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και οφείλει να συµ-
µορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
την κείµενη νοµοθεσία στον διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας. 

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 σπου-
δαίο 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 αφε-
ρεγγυότητας δεν µπορεί να διοριστεί εκ νέου σύνδικος
για τα επόµενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό γνωστο-
ποιείται µε επιµέλεια της γραµµατείας του πτωχευτικού
δικαστηρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότη-
τας, προκειµένου να καταχωρισθεί στο Μητρώο διαχειρι-
στών αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 236.
γ) Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για

σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή παρά-
βαση του συνδίκου κατά την εκπλήρωση των καθηκό-
ντων του ή µη εκπλήρωση αυτών. Η αίτηση υποβάλλεται
στο πτωχευτικό δικαστήριο, η απόφαση του οποίου υπό-
κειται µόνον σε έφεση. Σπουδαίο λόγο αποτελεί η τέλε-
ση από τον σύνδικο πειθαρχικής παράβασης σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 243. 

2. Πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό δέκα τοις ε-
κατό (10%) τουλάχιστον των απαιτήσεων κατά του οφει-
λέτη, εξαιρουµένων των απαιτήσεων συνδεδεµένων µε
τον οφειλέτη προσώπων κατά την έννοια του Παραρτή-
µατος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), µπορούν να ζητή-
σουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών µε θέ-
µα την αντικατάσταση του συνδίκου. Στην αίτηση περι-
λαµβάνονται οι λόγοι αντικατάστασης του συνδίκου. Ο
σύνδικος οφείλει να συγκαλέσει τη συνέλευση των πι-
στωτών εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών α-
πό 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.

Άρθρο 139
Συντηρητικά µέτρα

1. Ο σύνδικος είναι υποχρεωµένος να εγγράψει αµέ-
σως τις υποθήκες και προσηµειώσεις για τις οποίες υ-
πάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να
ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο τη λήψη κάθε ανα-
γκαίου µέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περι-
ουσίας.

2. Ο σύνδικος εγγράφει ατελώς, υπέρ της οµάδας των
πιστωτών, υποθήκες επί όλων των ακινήτων της πτωχευ-
τικής περιουσίας µε τίτλο την περίληψη της απόφασης
που κήρυξε την πτώχευση και τον διόρισε που συνοδεύ-
εται 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 ασφά-
λεια 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 παρα-
δοθούν σε αυτόν, όσα πράγµατα υπόκεινται σε άµεση

47



φθορά ή υποτίµηση της αξίας τους. Τα πράγµατα αυτά α-
πογράφονται και εκτιµώνται αµέσως από τον σύνδικο, ο
οποίος υπογράφει την έκθεση.

2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται µε οποιοδήποτε µέσο, α-
κόµη και τηλεφωνικώς, περί του αιτήµατος αυτού του
συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρρή-
σεις του ενώπιον του εισηγητή εντός της επόµενης ηµέ-
ρας από την ειδοποίηση του.

3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος
και χρόνος της εκποίησης των πραγµάτων γνωστοποιεί-
ται µε δηµοσιοποίηση.

Άρθρο 141
Αποσφράγιση – απογραφή

1. Ο σύνδικος µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τον διορι-
σµό του και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση, ζητεί
από τον εισηγητή την αποσφράγιση της πτωχευτικής πε-
ριουσίας και προβαίνει στην απογραφή της. Ο οφειλέτης
καλείται πριν δυο (2) ηµέρες, να παρευρίσκεται κατά την
αποσφράγιση και απογραφή. Αν ο οφειλέτης έχει απο-
βιώσει, 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 σύ-
νταξη της απογραφής και την εκτίµηση των πραγµάτων.
Για την απογραφή και την εκτίµηση των πραγµάτων συ-
ντάσσεται από τον σύνδικο έκθεση απογραφής του συ-
νόλου του ενεργητικού του οφειλέτη. Η έκθεση δηµο-
σιοποιείται αµελλητί µε ευθύνη του συνδίκου.

3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοι-
πά έγγραφα, τα χρεόγραφα, τα εµπορεύµατα, τα χρήµα-
τα και όλα τα πράγµατα γενικά της πτώχευσης παραδί-
δονται 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 ό-
σα άλλα έχει στη διάθεση του, υποβάλλει προς τον ειση-
γητή 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, τηλεοµοι-
οτυπιών και µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά
την κρίση του έχουν σχέση µε την πτώχευση. Ο σύνδι-
κος παραδίδει προς τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ.
είναι άσχετες µε την πτώχευση και είναι υποχρεωµένος
σε κάθε περίπτωση να τηρεί εχεµύθεια, διαφορετικά τι-
µωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 144
Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση 

και ανάληψη χρηµάτων

1. Ο σύνδικος επιµελείται για την είσπραξη των απαι-
τήσεων της πτώχευσης. Ανοίγει ειδικό έντοκο λογαρια-
σµό σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στη Ελ-

λάδα στο όνοµα του τελούντος σε πτώχευση οφειλέτη
και στον οποίο λογαριασµό γίνεται ρητή και εµφανής α-
ναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης,
όπου καταθέτει τα χρήµατα που υπήρχαν στο ταµείο ή
σε οποιονδήποτε λογαριασµό του οφειλέτη ή προέκυ-
ψαν από χρηµατοδότηση της παρ. 2 ή εισπράχθηκαν από
αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα στοι-
χεία της κίνησης του ανωτέρω λογαριασµού τηρούνται
στην διάθεση του εισηγητή και των πιστωτών.

2. Για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών και εξό-
δων της πτώχευσης και εφόσον προηγουµένως λάβει
σχετική έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών, ο σύνδι-
κος δύναται να λάβει χρηµατοδότηση που αποτελεί οµα-
δικό πίστωµα.

3. Η κατάθεση χρηµατικού ποσού της πτώχευσης από
τον σύνδικο σε ατοµικό του λογαριασµό ή σε λογαρια-
σµό τρίτου, συνιστά υπεξαίρεση (άρθρα 375, 377 ΠΚ).

4. Ο ειδικός λογαριασµός κινείται από τον σύνδικο α-
ποκλειστικά για τις δαπάνες των εργασιών της πτώχευ-
σης και για τη διανοµή στους πιστωτές, σε κάθε περί-
πτωση µόνο µετά από άδεια του εισηγητή. Επί του πίνα-
κα διανοµής του άρθρου 167, που κηρύχθηκε εκτελε-
στός, ο εισηγητής µπορεί να ορίσει ότι τα χρήµατα θα α-
ποδοθούν 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 α-
ξίωση ενοχική ή εµπράγµατη που έχει ο οφειλέτης ένα-
ντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη. Για τον συµβι-
βασµό συνάπτεται συµφωνία µεταξύ του συνδίκου και
του άλλου µέρους µε πρακτικό ενώπιον του γραµµατέα
των πτωχεύσεων και υποβάλλεται αµέσως προς επικύ-
ρωση στον εισηγητή. Η επικύρωση του πρακτικού έχει ι-
σχύ δικαστικής απόφασης. Εφόσον επικυρωθεί, η συµ-
φωνία δηµοσιοποιείται.

2. Ο οφειλέτης προσκαλείται να λάβει γνώση της συµ-
φωνίας της παρ. 1 και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν
αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός τριών (3) η-
µερών.

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 φύ-
σεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, µπορεί, µετά από
σύµφωνη γνώµη του εισηγητή, να προσλάβει, µε οποια-
δήποτε συµβατική σχέση (όπως εργασίας ή έργου), τα α-
παιτούµενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρό-
σωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αµοιβή θα καθορι-
στεί, κατ` εύλογη κρίση, από τον εισηγητή µε αιτιολογη-
µένη διάταξή του.

Άρθρο 147
Εξέταση εµπορικών βιβλίων – ισολογισµός

1. Ο σύνδικος εξετάζει τα εµπορικά βιβλία και λοιπά
στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον τηρούνται, και προσκα-
λεί αυτόν να αναγνωρίσει το περιεχόµενο τους, να βε-
βαιώσει την κατάστασή τους, να δώσει οποιαδήποτε
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χρήσιµη πληροφορία και να παρίσταται κατά το κλείσιµο
των βιβλίων. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, καλούνται
οι κληρονόµοι. Όλοι οι ανωτέρω µπορούν να εκπροσω-
πηθούν από αντιπρόσωπο εφοδιασµένο µε ειδικό πληρε-
ξούσιο.

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 ειση-
γητή και να του ζητήσει τη λήψη µέτρων κατά του οφει-
λέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 136.

3. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισµό, ο
σύνδικος τον καλεί να καταθέσει, ορίζοντας σχετική
προθεσµία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, ο σύν-
δικος συντάσσει ειδική λογιστική κατάσταση, µε βάση τα
εµπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη και κάθε άλλη
σχετική πληροφορία που συνέλεξε. Αν ο οφειλέτης κα-
ταθέσει ισολογισµό µεταγενέστερα, ο σύνδικος διορθώ-
νει τη λογιστική κατάσταση µε βάση τα νέα στοιχεία.

4. Ο σύνδικος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοι-
χείων που αποτυπώνονται στην ειδική λογιστική κατά-
σταση που συντάσσει σύµφωνα µε την παρ. 3.

Άρθρο 148
Υποβολή εγκλήσεων για αδικήµατα κατά του οφειλέτη

Εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι κατά τη χρονική πε-
ρίοδο που προηγήθηκε της κήρυξης της πτώχευσης του
οφειλέτη έχουν λάβει χώρα παράνοµες πράξεις, παρα-
λείψεις ή ενέργειες σε βάρος του τελευταίου (οφειλέ-
τη), οι οποίες επηρέασαν δυσµενώς την περιουσιακή του
κατάσταση, µε την άδεια του Εισηγητή, ο σύνδικος νοµι-
µοποιείται να υποβάλλει έγκληση κατά των υπευθύνων
προσώπων, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς υπο-
στήριξη της κατηγορίας, ενώπιον των αρµοδίων δικαστι-
κών και εισαγγελικών αρχών. 

Άρθρο 149
Αντιµισθία του συνδίκου

1. Η αντιµισθία του συνδίκου ορίζεται από το πτωχευ-
τικό δικαστήριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 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 συνέ-
λευση των πιστωτών πρότασης παροχής πρόσθετης α-
µοιβής, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτώνται από
την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος, όπως ι-
δίως το ύψος του τιµήµατος της εκποίησης ή ρευστοποί-
ησης και τον χρόνο περάτωσής τους. Ο χρόνος καταβο-
λής τυχόν πρόσθετης αµοιβής (που µπορεί να προβλε-
φθεί ότι γίνεται σταδιακά) προβλέπεται στη σχετική από-
φαση της συνέλευσης των πιστωτών. Ο εισηγητής επικυ-
ρώνει τη συµφωνία για την παροχή πρόσθετης αµοιβής
εφόσον διαπιστώσει ότι η απόφαση της συνέλευσης των
πιστωτών ελήφθη σύµφωνα µε το άρθρο 151.

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 πιστω-
τές 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 περι-
λαµβάνει 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 ο-
ποία κατέχει ή έχει αποκτήσει ο σύνδικος από τον οφει-
λέτη σύµφωνα µε τον νόµο. Ο σύνδικος παρέχει τα αι-
τούµενα στοιχεία ή πληροφορίες εκτός από την περί-
πτωση και στον βαθµό που η διάθεσή τους απαγορεύεται
από διάταξη νόµου.

Άρθρο 151
Ποιοι συµµετέχουν – απαρτία – πλειοψηφία

1. Μέχρι την επαλήθευση των πιστώσεων, η συνέλευ-
ση αποτελείται από τους πιστωτές οι οποίοι περιλαµβά-
νονται στο ισοζύγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη σύντα-
ξη του τελευταίου δηµοσιευµένου ισολογισµού ή της κα-
ταστάσεως πιστωτών στην οποία βασίστηκε η απόφαση
για την κήρυξη της πτωχεύσεως και η οποία επισυνάπτε-
ται στην απόφαση για την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώ-
χευση. Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συνέ-
λευση µετέχουν οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις έ-
γιναν δεκτές, έστω και προσωρινά σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 156. 

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, α-
παρτία υπάρχει, αν µετέχουν στη συνέλευση πιστωτές
που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί α-
παρτία, η συνέλευση επαναλαµβάνεται µε όσους, ανε-
ξάρτητα από ύψος των απαιτήσεών τους, ευρεθούν πα-
ρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νό-
µο.

3. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία των απαιτήσεων που εκπροσωπούνται σε
αυτή.

4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επι-
κουρείται από τον γραµµατέα των πτωχεύσεων, ο οποίος
συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύνδι-
κος, ο οποίος καλείται νοµίµως. Κατά τον ίδιο τρόπο κα-
λείται και ο οφειλέτης.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Άρθρο 152
Πρόσκληση για αναγγελία

1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύν-
δικο κατάλογο των πιστωτών του και του ύψους των α-
παιτήσεών τους, µε κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση
του.

2. Ο σύνδικος οφείλει αµέσως να ενηµερώσει εγγρά-
φως 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 κα-
ταχωρήσουν τα έγγραφα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φε-
ρεγγυότητας και τις προθεσµίες εντός των οποίων υπο-
χρεούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσε-
ών τους, και επισηµαίνει τις συνέπειες από την παράλει-
ψη 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 πτώ-
χευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δηµοσίου α-
ναγγέλλονται χωρίς τον χρονικό περιορισµό του προη-
γουµένου εδαφίου, το αργότερο µέχρι τη σύνταξη του
τελευταίου πίνακα διανοµής, δεν υπόκεινται στην διαδι-
κασία επαλήθευσης του άρθρου 155 και συµµετέχουν
µόνο σε διανοµές που δεν έχουν διαταχθεί µέχρι την α-
ναγγελία τους. Η προθεσµία αναγγελίας αναστέλλεται
για το χρονικό διάστηµα από 1η έως 31η Αυγούστου.

2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ µέρους του πιστω-
τή, του οποίου η απαίτηση είναι εξοπλισµένη µε εµπράγ-
µατη 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 ε-
παλήθευση, µπορούν µε ανακοπή και δικά τους έξοδα να
ζητήσουν την επαλήθευσή της από το πτωχευτικό δικα-
στήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 130.

4. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. Η ανακο-
πή 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 ανακο-
πής δεν αναστέλλει τις διανοµές που έχουν ήδη διατα-
χθεί. Εάν διαταχθούν νέες διανοµές πριν την έκδοση της
οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων µε-
τέχει σε αυτές για ορισµένο ποσό που προσδιορίζεται
προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτο-
ντα, αλλά φυλάσσεται µέχρι την έκδοση οριστικής από-
φασης επί της ανακοπής. Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίω-
µα συµµετοχής σε διανοµές που έχουν ήδη διαταχθεί.

Άρθρο 154
Τύπος και περιεχόµενο της αναγγελίας

1. Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φε-
ρεγγυότητας. 

2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της α-
παίτησής του, τον χρόνο γέννησής της, το ύψος της, κα-
θώς και το αν η απαίτησή του έχει ή όχι προνοµιακό χα-
ρακτήρα ή εµπράγµατη ασφάλεια και τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία είναι αντικείµενο της εµπράγµατης α-
σφάλειας 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 απαί-
τησή του σε κύρια ή δευτερεύουσα διαδικασία, που κη-
ρύσσεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να προσκοµίσει ε-
πικυρωµένη µετάφραση της αναγγελίας του στην ελλη-
νική γλώσσα. Η επικύρωση γίνεται και από δικηγόρο. Με
την έκφραση «κύρια διαδικασία» νοείται κύρια διαδικα-
σία αφερεγγυότητας κατά την έννοια του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/848 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας ή κύ-
ρια 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 διαδικα-
σιών αφερεγγυότητας ή µη κύρια διαδικασία κατά την
έννοια του ν. 3858/2010 (Α΄ 102).

4. Ο πιστωτής της παρ. 3 δεν υποχρεούται σε αναγγε-
λία, αν ο σύνδικος κύριας ή δευτερεύουσας πτώχευσης
άλλου κράτους έχει ήδη αναγγείλει αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Άρθρο 155
Πώς γίνεται η επαλήθευση

1. Ο σύνδικος, µετά την παρέλευση της προθεσµίας α-
ναγγελίας επαληθεύει τις απαιτήσεις που έχουν αναγ-
γελθεί. Η επαλήθευση των απαιτήσεων πρέπει να γίνει
εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας α-
ναγγελίας.

2. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από
τον σύνδικο µε αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστω-
τή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. Ο ει-
σηγητής µπορεί πάντοτε, µε αίτηση κάθε ενδιαφεροµέ-
νου ή και αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει την προσκόµιση
των βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς αποσπάσµατος αυ-
τών ως αποδεικτικού µέσου.

Άρθρο 156
Δηµοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωµάτων

1. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αναγγελίας α-
παιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των επαληθευ-
θεισών 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 ε-
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µπράγµατη ασφάλεια, σύντοµη περιγραφή των κατατε-
θέντων 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.

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 πι-

στωτές

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 Ή 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 ενεργητι-
κού της επιχείρησης ή των επιµέρους λειτουργικών συ-
νόλων 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 υπό-
µνηµα προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων
στοιχείων της επιχείρησης, περιλαµβάνει και κάθε πλη-
ροφορία χρήσιµη για την εικόνα του ενεργητικού της.

3. Ο σύνδικος, προκειµένου να διατηρήσει τη λειτουρ-
γία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα
της εκκαθάρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των αµοι-
βών του, µπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας εκποίησης χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή
υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν οµαδικό πίστωµα. 

4. Ο σύνδικος διενεργεί δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σµό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης ή επιµέρους λειτουργικών συνόλων της επι-
χείρησης το συντοµότερο δυνατόν από την εγκατάστα-
ση του. Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός µπορεί να αφορά
και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρη-
σης, συµπεριλαµβανοµένων και των µελλοντικών απαι-
τήσεων, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα

εκποιούµενα λειτουργικά σύνολα. Η µεταβίβαση λει-
τουργικού συνόλου περιλαµβάνει τη µεταβίβαση των εκ-
κρεµών συµβατικών σχέσεων που το αφορούν, κατ’ ανα-
λογική εφαρµογή του άρθρου 108. Εφόσον µεταβιβαζό-
µενα στοιχεία είναι βεβαρυµµένα ή κατασχεµένα ή υπό-
κεινται σε δέσµευση οποιασδήποτε µορφής, συµπερι-
λαµβανοµένης της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτή-
σεων, µεταβιβάζονται ελεύθερα βαρών και πάσης φύσης
δεσµεύσεων. Για την επιλογή, ως προς την εκποίηση του
ενεργητικού, ενός ή περισσότερων κλάδων ή και επιµέ-
ρους 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 πλατ-
φόρµας e-auction, µε την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιµή
πρώτης προσφοράς. Ο σύνδικος µπορεί να δηµοσιοποιή-
σει και µε άλλον πρόσφορο τρόπο την διενέργεια των
διαγωνισµών, για να εξασφαλίσει τη δέουσα δηµοσιότη-
τα. 

6. Στην πρόσκληση ορίζεται η ηµεροµηνία του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασµού, η οποία απέχει είκοσι (20)
κατ’ ελάχιστον έως σαράντα (40) κατά το µέγιστο εργά-
σιµες ηµέρες από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης.
Στον συµβολαιογράφο κατατίθενται και οι λοιποί όροι
του σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισµού, µεταξύ των ο-
ποίων 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 ενδιαφε-
ροµένους πληροφορίες ως προς τα διατιθέµενα περιου-
σιακά στοιχεία, την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τις
εκκρεµείς συµβάσεις και τα εργασιακά θέµατα και τις
σχέσεις του οφειλέτη που αφορούν το διατιθέµενο λει-
τουργικό σύνολο, καθώς και πρόσβαση στους ενδιαφε-
ροµένους αγοραστές στα στοιχεία της εταιρείας. Η πα-
ροχή σύµµετρης πληροφορήσεως προς όλους τους εν-
διαφεροµένους γίνεται µε ευθύνη του συνδίκου.

8. Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της
διαδικασίας, σύµφωνα µε τον ηλεκτρονικό πλειστηρια-
σµό, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει
τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή δηµοσιοποιείται.

Άρθρο 159
Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής

1. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τον ηλεκτρονικό πλει-
στηριασµό συνέρχεται αµελλητί, έπειτα από πρόσκληση
του συνδίκου, η συνέλευση των πιστωτών, η οποία εγκρί-
νει ή απορρίπτει τη συναλλαγή. Η συνέλευση των πιστω-
τών µπορεί να εγκρίνει τη συναλλαγή, υπό τον όρο βελ-
τίωσης της προσφοράς ως προς το ύψος του προσφερό-
µενου τιµήµατος, οπότε ο πλειοδότης υποχρεούται να υ-
ποβάλλει τη νέα βελτιωµένη προσφορά εντός δέκα (10)
ηµερών από την πρόσκληση του συνδίκου. Σε περίπτωση
εγκριτικής απόφασης ή υποβολής βελτιωµένης προσφο-
ράς µε το τίµηµα που αποφασίστηκε από τη συνέλευση
των πιστωτών, ο σύνδικος µεταβιβάζει το εκπλειστηρια-
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ζόµενο λειτουργικό σύνολο στον πλειοδότη, σύµφωνα
µε τους όρους της εγκριτικής απόφασης της συνέλευ-
σης των πιστωτών. Σε περίπτωση µη λήψης εγκρίσεως
της συναλλαγής, επέρχονται οι συνέπειες των εποµέ-
νων παραγράφων, κατά περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά το σύνολο
του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε κα-
µία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καµία προσφορά για τα
λειτουργικά σύνολα και τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της
στοιχεία ή οι κατατεθείσες προσφορές δεν έγιναν δε-
κτές στο σύνολό τους, η διαδικασία εκποίησης του παρό-
ντος λήγει και ο σύνδικος προχωρά σε εκποίηση των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύµφωνα µε τη δια-
δικασία 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 δε-
κτή προσφορά για ορισµένα µόνο από τα λειτουργικά
σύνολα ή τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, ο σύν-
δικος 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 διαγωνι-
σµού 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 απευθύ-
νει εγγράφως προς τον αγοραστή ή τους αγοραστές
σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης µεταβί-
βασης που περιλήφθηκε στην πρόσκληση και καταβολή
του τιµήµατος εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Η πα-
ραπάνω σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης
των άρθρου 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. 

2. Η πώληση γίνεται αντί συνολικού τιµήµατος. Αν ό-
µως υπάρχουν εµπράγµατα δικαιώµατα ή άλλα προνόµια
επί ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων ειδικών περιουσια-
κών στοιχείων της επιχείρησης, πρέπει να καθορίζεται
στο συµβόλαιο ποιο ποσό από το συνολικό τίµηµα αντι-
στοιχεί σε καθένα από αυτά.

3. Εφόσον το τίµηµα καταβληθεί εµπροθέσµως, ο σύν-
δικος συντάσσει αµελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη
αυτή προσαρτάται στη σύµβαση µεταβίβασης, επέχει θέ-
ση 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 άµε-
ση έννοµη συνέπεια, µετά τη µεταγραφή της και το σχε-
τικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα ή το κτηµατολογι-
κό γραφείο κατά τα οριζόµενα για την πράξη µεταγρα-
φής ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί-
των βαρών. Αντιστοίχως, η πράξη εξόφλησης έχει ως ά-
µεση έννοµη συνέπεια, µετά την υποβολή σχετικού αιτή-
µατος στον υπεύθυνο για την τήρηση του δηµοσίου βι-
βλίου 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 πλειο-
δοτική διαδικασία για την εκποίηση του συνόλου του ε-
νεργητικού της επιχείρησης ή επιµέρους λειτουργικών
συνόλων της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, η
διαδικασία εκποίησης του παρόντος κεφαλαίου θεωρεί-
ται 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 συνέ-
λευση των πιστωτών, έπειτα από απόφαση της πλειοψη-
φίας επί του συνόλου των εκπροσωπούµενων στη συνέ-
λευση απαιτήσεων, αποφασίσει την παράταση της εκποί-
ησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαί-
ου, και τη διενέργεια νέων διαγωνισµών για χρονικό διά-
στηµα καθοριζόµενο στην απόφαση της συνέλευσης, το
οποίο δύναται να παραταθεί εκ νέου µε απόφαση της συ-
νέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 162
Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται στην εκποίηση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών
του οφειλέτη, ανεξαρτήτως αξίας, καθώς και στην εκποί-
ηση κινητών ή οµάδων κινητών του οφειλέτη, η αξία κα-
θενός από τα οποία είναι τουλάχιστον ίση µε πενήντα χι-
λιάδες (50.000) ευρώ, σύµφωνα µε τη µέση τιµή των ε-
κτιµήσεων των πιστοποιηµένων εκτιµητών της παρ. 4. Σε
περίπτωση ακινήτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί βιο-
µηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ή τουριστικές ε-
πιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές µονάδες που διαθέ-
τουν εξοπλισµό και αποτελούν οικονοµικό σύνολο, τα α-
κίνητα µπορούν να εκποιούνται µαζί µε τα παραρτήµατά
τους. Αν περισσότερα ακίνητα παρουσιάζουν λειτουργι-
κή ενότητα για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή της
παραγωγικής µονάδας που έχει εγκατασταθεί σε ένα α-
πό αυτά, µπορούν να εκποιούνται από κοινού.

2. α) Εφόσον υπάρχει βεβαρυµµένο πράγµα και δεν έ-
χει εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης µέσα σε εννέα (9)
µήνες από την κήρυξη της πτώχευσης, ο σύνδικος ακο-
λουθεί και ως προς αυτά τη διαδικασία του παρόντος Κε-
φαλαίου Γ΄ µετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµα-
τος 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 έν-
νοµο 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 πραγµά-
των, ο σύνδικος δηµοσιοποιεί διακήρυξη περί διενέργει-
ας πλειστηριασµού. Η διακήρυξη περιέχει σύντοµη περι-
γραφή του πράγµατος, την τιµή πρώτης προσφοράς, την
ηµέρα του πλειστηριασµού, η οποία ορίζεται υποχρεωτι-
κά τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµέρα της δηµοσιοποίη-
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σης της διακήρυξης και όχι πάντως µετά την παρέλευση
σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµέρα αυτή, το όνο-
µα του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, καθώς και κάθε
άλλη χρήσιµη πληροφορία. Ως υπάλληλος του πλειστη-
ριασµού ορίζεται συµβολαιογράφος, διορισµένος στην
περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τό-
που όπου βρίσκεται το πράγµα ή του συµβολαιογραφι-
κού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Μέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα της διακήρυξης, ο σύν-
δικος καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού α-
ντίγραφο αυτής.

4. Για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και για
τον προσδιορισµό της τιµής πρώτης προσφοράς, ο σύν-
δικος 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 εκτιµή-
σεων των πιστοποιηµένων εκτιµητών της παρούσας. 

5. Δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο βοήθηµα ή
µέσο κατά του προσδιορισµού της τιµής πρώτης προ-
σφοράς.

Άρθρο 163
Διαδικασία πλειστηριασµού

1. Τα πράγµατα πλειστηριάζονται µε ηλεκτρονικά µέ-
σα ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασµού που ορί-
στηκε µε τη διακήρυξη.

2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων πλειστηριασµού ανήκει στους κατά τό-
πον αρµοδίους συµβολαιογραφικούς συλλόγους.

3. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµού περιέ-
χουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαµ-
βάνονται στη διακήρυξη.

4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό λαµβάνουν µέρος
υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουµένως πιστο-
ποιηθεί 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, µέ-
χρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ορι-
σθείσα ηµέρα του πλειστηριασµού. Οι προσφορές, µε
ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν αίρεση
ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των συ-
στηµάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασµού καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή. Η κατά-
θεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων πλειστηριασµών και του πλειστηριά-
σµατος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο ε-
παγγελµατικό λογαριασµό που διατηρείται σε ελληνικό
τραπεζικό ίδρυµα από τον υπάλληλο του πλειστηρια-
σµού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει επί ποινή α-
κυρότητας µε ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοι-
κεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου του
πράγµατος εκτέλεσης µέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσι-
µες ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµέρα του πλειστηρια-
σµού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραµµατέας
του πρωτοδικείου του τόπου του πράγµατος. Το τελευ-
ταίο εδάφιο εφαρµόζεται, ακόµη και όταν ο πλειστηρια-

σµός διενεργείται ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµέ-
νου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου
της πρωτεύουσας του κράτους.

6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µε-
τά το πέρας της προθεσµίας της παρ. 5 ελέγχει τα υπο-
βαλλόµενα αρχεία διαπιστώνει µε πράξη του, µέχρι ώρα
17:00 της προηγούµενης του ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σµού ηµέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζο-
νται 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 προσφο-
ράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασµού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα
17:59:00 έως 17:59:59, δίδεται αυτόµατη παράταση πέ-
ντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κα-
τά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτό-
µατη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί µε-
γαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις µπορούν να συνεχι-
σθούν για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2)
ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υ-
ποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν
µπορεί να γίνει από 1ης Αυγούστου έως 31ης Αυγού-
στου, καθώς και την προηγούµενη και την εποµένη εβδο-
µάδα της ηµέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευ-
τών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ορ-
γάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ι-
σχύει 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 δια-
δοχικές προσφορές. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συ-
νεχώς προσφορά µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη
έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα η-
λεκτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες οι υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.

9. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλει-
οδότες 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 υ-
ποβληθείσα προσφορά.

10. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαµβάνουν µέ-
ρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ενηµερώνονται α-
µέσως 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 οφειλέ-
της, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού και οι υπάλληλοί
του. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, αν προ-
βληθεί εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας αντίρ-
ρηση από τον σύνδικο ή από οποιονδήποτε πλειοδότη,
να αποκλείσει από την πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βά-
ρος του οποίου επισπεύδεται αναπλειστηριασµός, εφό-
σον το γεγονός αυτό προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο ή
οµολογείται. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε
µετρητά ή µε µεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό
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επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστη-
ριασµού ή µε εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) µήνα ή µε επιταγή που έχει εκδο-
θεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί
νόµιµα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυο-
δοσία 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 κατα-
θέσει αµέσως µετά το πέρας του πλειστηριασµού.

12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλει-
οδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσµα
του πλειστηριασµού µέσω των ηλεκτρονικών συστηµά-
των. Όσοι έχουν λάβει µέρος στον ηλεκτρονικό πλειστη-
ριασµό ενηµερώνονται αµελλητί για το αποτέλεσµά του.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού συ-
ντάσσει την έκθεση της παρ.13, κατακυρώνοντας τα
πράγµατα στον πλειοδότη.

13. Τα πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνο-
νται στον πλειοδότη που προσφέρει τη µεγαλύτερη τιµή.
Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού πρέπει να καταχωρί-
ζει 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 τραπε-
ζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού ή µε επιταγή έκδοσης τράπεζας που λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, την τρίτη εργάσιµη µέρα
από τον πλειστηριασµό και αµέσως µετά καταρτίζεται το
συµβόλαιο µεταβίβασης του πράγµατος σε αυτόν. Η µε-
ταβίβαση του πράγµατος στον υπερθεµατιστή δεν µπο-
ρεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλειστηρίασµα και
το τέλος χρήσης. Εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέ-
ρας από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο υ-
πάλληλος του πλειστηριασµού αποδίδει το τέλος χρή-
σης 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 συµβο-
λαιογραφικό σύλλογο στο Ταµείο Χρηµατοδότησης Δι-
καστικών 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 αρ-
γότερο την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηρια-
σµό, 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) ερ-
γάσιµες ηµέρες να τον οχλήσει µε εξώδικη πρόσκληση
που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή.

17. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει το πλειστηρία-
σµα µέσα στις επόµενες από την όχληση πέντε (5) εργά-
σιµες ηµέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η
εγγυοδοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται
δε οι επόµενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων, α-
θροιζοµένη 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 επιµε-
λητή. Αν εµφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι συ-
ντάσσεται σχετική έκθεση από τον συµβολαιογράφο και
η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που είχε προσφέρει
κατά τον πλειστηριασµό το µεγαλύτερο ποσόν. Το πλει-
στηρίασµα συνίσταται στο άθροισµα του ποσού που κα-
ταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεµα-
τιστή που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υ-
παλλήλου του πλειστηριασµού, η κατά τα προηγούµενα
εδάφια πρόσκληση των επόµενων πλειοδοτών είναι αδύ-
νατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε
σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η δια-
δικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηρια-
σµός κατά τις διατάξεις των επόµενων εδαφίων. Η επί-
σπευση του αναπλειστηριασµού γίνεται είτε µε επιµέ-
λεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή από τον σύν-
δικο ή από οποιονδήποτε από τους αναγγελθέντες. Ο α-
ναπλειστηριασµός επισπεύδεται µε πράξη του υπαλλή-
λου του πλειστηριασµού ή µε δήλωση προς τον υπάλλη-
λο του πλειστηριασµού του συνδίκου ή αναγγελθέντος,
για την οποία συντάσσεται πράξη που περιέχει τα στοι-
χεία της διακήρυξης. Η πράξη δηµοσιοποιείται µε επιµέ-
λεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού στο Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η διάταξη της παρ. 8 του
άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εφαρµό-
ζεται αναλόγως και η σχετική προθεσµία υπολογίζεται
αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός υπερθεµατιστής,
που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασµα, δεν µπορεί να πλει-
οδοτήσει, δικαιούται όµως, έως ότου αρχίσει η πλειοδο-
σία, να καταβάλει το οφειλόµενο πλειστηρίασµα, µε τον
τόκο υπερηµερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστη-
ριασµού και να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγµα.

18. Αν κατά τον αναπλειστηριασµό δεν επιτευχθεί το ί-
διο πλειστηρίασµα, ο πρώτος υπερθεµατιστής, που δεν
κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, µε το επι-
τόκιο 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 περισσό-
τεροι αναπλειστηριασµοί, όλοι οι προηγούµενοι διαδοχι-
κοί υπερθεµατιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν
να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά µε-
ταξύ του αρχικού πλειστηριάσµατος και του πλειστηριά-
σµατος 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 καταβλη-
θεί το πλειστηρίασµα από τον τελικό υπερθεµατιστή,
προκειµένου να γίνει ο ως άνω καταλογισµός στην τυ-
χόν 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 κρί-
νει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του
πλειστηριασµού την επιβαλλόµενη από τις περιστάσεις
συνδροµή και προστασία αστυνοµικού οργάνου, στο ο-
ποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτή-
µατα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση
της οµαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηρια-
σµού.
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Άρθρο 164
Επανάληψη πλειστηριασµού

1. Εφόσον ο πλειστηριασµός κηρυχθεί άγονος, επανα-
λαµβάνεται σε ηµεροµηνία που ορίζεται από τον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασµού, µέσα σε είκοσι (20) εργάσι-
µες ηµέρες από την ηµέρα που ο πλειστηριασµός κηρύ-
χθηκε άγονος. Η ηµεροµηνία του νέου πλειστηριασµού
δηµοσιοποιείται µε επιµέλεια του υπαλλήλου του πλει-
στηριασµού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

2. Στην επαναληπτική διαδικασία, η τιµή πρώτης προ-
σφοράς µειώνεται στα 3/4 της µέσης τιµής των εκτιµή-
σεων των πιστοποιηµένων εκτιµητών του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 4 του άρθρου 162 και σε περίπτωση που α-
παιτηθεί επανάληψη, διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 1,
µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση προς το 1/2 της µέσης τι-
µής 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 ει-
σηγητή αίτηση για τη µείωση της τιµής πρώτης προσφο-
ράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποί-
ηση του πράγµατος, συµπεριλαµβανοµένου αιτήµατος
για ελεύθερη εκποίηση µε συγκεκριµένο τίµηµα ή διε-
νέργειας ελέγχου της νοµικής ή πραγµατικής κατάστα-
σης. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συν-
δίκου µε αιτιολογηµένη διάταξη, κατά της οποίας δεν ε-
πιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Η
διάταξη του εισηγητή εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες 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 επανα-
λαµβάνει τον πλειστηριασµό, χωρίς τιµή πρώτης προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασµός
αποβεί άγονος, η κυριότητα του πράγµατος περιέρχεται
στο Δηµόσιο µε απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγη-
σης του συνδίκου, εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρό-
σωπο. Εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το
πράγµα περιέρχεται στον οφειλέτη, αν δεν υπάρχουν ο-
φειλές προς το Δηµόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης. Αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, η κυριότητα
του πράγµατος περιέρχεται στο Δηµόσιο µε απόφαση
του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου. Η από-
φαση αυτή µεταγράφεται µε επιµέλεια του συνδίκου στο
αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νη-
ολόγιο 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. Ε-
ντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών οποιοσδήποτε πι-
στωτής µπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων στον
σύνδικο. Στην περίπτωση αυτή επαναλαµβάνεται ο πλει-
στηριασµός χωρίς τιµή πρώτης προσφοράς και αν και αυ-
τός ο πλειστηριασµός κηρυχθεί άγονος, το πράγµα πε-
ριέρχεται 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 ο-
µάδες πραγµάτων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 162 έ-
ως 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 µε-
τά την καταβολή του πλειστηριάσµατος και του τέλους
χρήσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού δίνει στον υ-
περθεµατιστή την περίληψη της κατακυρωτικής έκθε-
σης. Με την κατακύρωση και αφού µεταγραφεί η περίλη-
ψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεµατιστής απο-
κτά το δικαίωµα επί του ακινήτου. Ισχύουν αναλογικά ό-
σα 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 εκπλειστη-
ρίασµα, καθώς και κάθε ποσό που εισέπραξε κατά οποι-
ονδήποτε τρόπο για λογαριασµό της πτωχεύσεως, σύµ-
φωνα µε τον πίνακα πτωχευτικών πιστωµάτων. Με άδεια
του εισηγητή µπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε προσω-
ρινές διανοµές. Από το εκπλειστηρίασµα προαφαιρού-
νται τα ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των
δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτι-
κής περιουσίας και των οµαδικών πιστωµάτων.

2. Ο σύνδικος συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε
προσωρινή διανοµή, στον οποίο αναφέρει το ποσό ικα-
νοποίησης κάθε απαίτησης από τη συγκεκριµένη προσω-
ρινή διανοµή, καθώς και τα προαφαιρούµενα ποσά και
σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται
στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τον
δηµοσιεύει. Αν εκτός από τις απαιτήσεις των υποπερ.
αα΄ και αγ΄ της περ. α΄ της παρούσας υπάρχουν άλλες
απαιτήσεις µε γενικό προνόµιο ή ειδικό προνόµιο ή ανέγ-
γυες απαιτήσεις, η κατάταξη κατ’ άρθρο 977 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας χωρεί µετά την ολοσχερή ικανο-
ποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων των υποπερ. αα΄ έως
αγ΄ της περ. α΄. Η κατάταξη των πιστωτών γίνεται κατά
αναλογική εφαρµογή των άρθρων 975 ως 978 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας µε τις ακόλουθες τροποποιή-
σεις:
α) αα) Προστίθενται ως πρώτη τάξη των γενικών προ-

νοµίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας 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 επαύ-
ξηση της περιουσίας της, µε βάση τη συµφωνία εξυγίαν-
σης. 
αβ) Το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων

που, µε βάση τη συµφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν α-
γαθά ή υπηρεσίες προς τον σκοπό συνέχισης της δρα-
στηριότητας της επιχείρησης και των πληρωµών, για την
αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. 
αγ) Το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις από χρηµα-

τοδότηση κάθε φύσης και παροχή αγαθών και υπηρε-
σιών προς την επιχείρηση του οφειλέτη που χορηγού-
νται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου και γεννώ-
νται κατά το χρονικό διάστηµα των διαπραγµατεύσεων
για την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης, το οποίο µπο-
ρεί να απέχει έως έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόµιο της παρού-
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σας υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή µη της
συµφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι σκοποί των χρηµατο-
δοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του προνοµίου
προβλέπονται ρητά στη συµφωνία εξυγίανσης ή σε συµ-
βάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διά-
στηµα. 
αδ) Τα προνόµια της περ. α΄ δεν αφορούν σε µετό-

χους 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, σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 158-161, αν υπάρχουν ειδικοί προνο-
µιούχοι πιστωτές επί κατ’ ιδίαν αντικειµένων της περιου-
σίας του οφειλέτη, κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού
του µέρους του τιµήµατος που αντιστοιχεί στο µεταβιβα-
σθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνό-
µιο, του οποίου η αξία υπολογίζεται για την κατάταξή
τους.

3. Εφόσον υποβληθεί από τον σύνδικο σχέδιο περιοδι-
κών πληρωµών κατά την παρ. 2 του άρθρου 92, τα ποσά
των πληρωµών του σχεδίου διανέµονται από τον σύνδι-
κο συµµέτρως στους πιστωτές.

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 επα-
λήθευση, συνεπώς ως προς το περιεχόµενο του πίνακα
πτωχευτικών πιστωµάτων του άρθρου 156, όσο και ως
προς την κατάταξη. Η ανακοπή ασκείται εντός προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση του πίνα-
κα κατάταξης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
167.

2. Περισσότερες ανακοπές εισάγονται από κοινού και
στο σύνολό τους, εντός είκοσι (20) ηµερών από την δη-
µοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης, ενώπιον του πτω-
χευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αµετακλή-
τως. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πι-
στωτές, οι απαιτήσεις των οποίων αµφισβητήθηκαν, µε
επιµέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία µπορεί να πα-
ρέµβει όποιος έχει έννοµο συµφέρον.

3. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές κατά του πίνακα κατά-
ταξης, ο σύνδικος διανέµει αµέσως το εκπλειστηρίασµα.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πληρωµή γίνεται µόνο
προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων η κατά-
ταξη δεν προσβλήθηκε. Το ποσό στο οποίο έγινε η κατά-
ταξη 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 άρ-
θρου 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 εξοφλη-
θεί από το τίµηµα των ακινήτων, συντρέχουν ως προς το

οφειλόµενο υπόλοιπο σε κάθε διανοµή µε τους ανέγγυ-
ους 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 εκποί-
ηση των κινητών ή χρηµατικά διαθέσιµα του οφειλέτη, οι
πιστωτές µε ειδικό προνόµιο (συµπεριλαµβανοµένων
των ενυπόθηκων πιστωτών) των οποίων οι απαιτήσεις έ-
χουν επαληθευθεί, συµµετέχουν στις διανοµές αυτές
στο σύνολο των πιστωµάτων τους, οπότε όµως επέρχο-
νται οι συνέπειες των παρ. 5 και 6.

3. Αν οι γενικοί προνοµιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστω-
τές 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 λοι-
πούς πιστωτές.

5. Σε περίπτωση που οι γενικοί προνοµιούχοι ή οι ενυ-
πόθηκοι πιστωτές έχουν εισπράξει, κατά την παρ. 2 πε-
ρισσότερα από την οριστική τους αναλογία κατά το πα-
ρόν άρθρο, οι ανέγγυοι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέ-
ση τους για το επιπλέον της οριστικής τους αναλογίας
εισπραχθέν ποσόν.

6. Όσοι από τους ενυπόθηκους πιστωτές δεν κατατα-
γούν επωφελώς στο τίµηµα, θεωρούνται ανέγγυοι πι-
στωτές.

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 επιχει-
ρηµατική 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 εξωδικα-

στικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή
β. συµφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέ-

ρους 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 δεν αποτελεί εισόδηµα. Η
παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται ως ειδικότερη κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της παρ. 6 του άρθρου 21, του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), καθώς και του άρθρου 62 του ν. 4389/2016
(A΄ 94).

2. H ωφέλεια των φυσικών προσώπων που δεν εµπί-
πτουν στην παρ. 1 και προκύπτει από τη διαγραφή ή ρύθ-
µιση µέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέ-
λεσµα:
α. Αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικα-

στικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή
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β. απαλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 192 έως
196, δεν θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδηµα κα-
τά την έννοια του άρθρου 5 του    ν. 4172/2013. 

3. Το κέρδος από τη µεταβίβαση περιουσιακών στοι-
χείων του οφειλέτη κατ’ εφαρµογή συµφωνίας εξυγίαν-
σης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Δευτέρου
του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόµου ή της εκκαθά-
ρισης του Κεφαλαίου Α΄ του Πέµπτου Μέρους του Δευ-
τέρου 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 Κεφα-
λαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή
της συµφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέ-
ρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή της άσκησης του
δικαιώµατος του άρθρου 219 του παρόντος νόµου, οι συ-
νεπεία αυτής επιµέρους µεταβιβάσεις, οι µεταγραφές
και κάθε άλλη πράξη για την πραγµάτωση τους, απαλ-
λάσσονται 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 απαλ-
λαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτεί-
ται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην
αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στις πε-
ριπτώσεις 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 διάτα-
ξη νόµου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται µνεία και προσαρτώνται
αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτη-
µατολογικού διαγράµµατος για τα µεταβιβαζόµενα δικαι-
ώµατα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται κτη-
µατολόγιο και τοπογραφικό διάγραµµα του άρθρου 5 του
ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείµενη
νοµοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάµενοι κτηµα-
τολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύµ-
βαση 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 οφει-
λέτη.

5. Οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 26
του ν. 4172/2013 ισχύουν και για τις συµφωνίες εξωδικα-
στικού συµβιβασµού και εξυγίανσης του Κεφαλαίου Α΄
και του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώ-
του Βιβλίου, αντιστοίχως.

6. Κάθε σύµβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που
ενεργείται κατά τα άρθρα 64, 160, ή 219, οι συνεπεία αυ-
τής επιµέρους µεταβιβάσεις, οι µεταγραφές και κάθε άλ-
λη πράξη για την πραγµάτωσή τους, απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα του Δηµοσίου ή τρίτων, κα-
θώς 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 δήλω-

σης στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.).

7. Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκοµίσει πιστοποι-
ητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότητας του ο-
φειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά για τη λήψη
δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων οποιασ-
δήποτε µορφής, ή για οποιαδήποτε συναλλαγή του γενι-
κά µε το Δηµόσιο. Κατ’ εξαίρεση προσκοµίζεται το πι-
στοποιητικό του άρθρου 54Α του Κ.Φ.Δ., στις περιπτώ-
σεις 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 βε-
βαιώσεις 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 υποθηκοφύ-
λακες και προϊστάµενοι κτηµατολογικών γραφείων κα-
ταχωρούν υποχρεωτικά τη σύµβαση µεταβίβασης στα οι-
κεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπό-
µενα. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και σε πε-
ριπτώσεις συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν
σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας και αφορούν τον οφειλέτη. Το κύρος της µετα-
βίβασης δεν εξαρτάται από τη νοµική ή πραγµατική κα-
τάσταση του πράγµατος κατά τη µεταβίβασή του.

Άρθρο 171
Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισµός δικαιωµάτων 

και αµοιβών - εξαιρετικές διατάξεις

1. Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των νό-
µιµων ποσών οι αµοιβές και τα δικαιώµατα των συµβο-
λαιογράφων, των δικηγόρων, των δικαστικών επιµελη-
τών και των υποθηκοφυλάκων για κάθε σύµβαση ή πρά-
ξη που αφορά τη διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης
του Κεφαλαίου Α΄ του Πέµπτου Μέρους του Δευτέρου
Βιβλίου, της εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του Κεφα-
λαίου Α΄, του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου,
της εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέ-
ρου του Πρώτου Βιβλίου, ή την άσκηση του δικαιώµατος
της παρ. 4 του άρθρου 219. 

2. Κάθε µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού διέπεται α-
πό τις διατάξεις που αφορούν την καθολική διαδοχή χω-
ρίς ο αποκτών να βαρύνεται µε οποιαδήποτε υποχρέωση
του οφειλέτη ή οµαδικό πίστωµα, εκτός αν και στον βαθ-
µό 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 κή-
ρυξη της πτώχευσης µε αντικείµενο την εκποίηση του
συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιµέ-
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ρους λειτουργικών συνόλων αυτής δεν αποτελεί λόγο α-
νάκλησης διοικητικών αδειών. Με τη µεταβίβαση της επι-
χείρησης 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 οφειλέ-
τη, 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 δικαιώ-
µατα µεταλλειοκτησίας που αποτελούν τµήµα του ενερ-
γητικού της επιχείρησης του οφειλέτη.

4. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει σε πε-
ρίπτωση µεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης του ο-
φειλέτη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό-
µου.

5. Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), η υπο-
βολή της αίτησης πτώχευσης µε αντικείµενο την εκποίη-
ση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των
επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, η αποδοχή της,
καθώς και η υποβολή αίτησης για λήψη προληπτικών µέ-
τρων και η αποδοχή τους κατά το άρθρο 86 δεν συνι-
στούν λόγους λύσης, καταγγελίας ή τροποποίησης εκ-
κρεµών συµβάσεων κατά τρόπο επιζήµιο για τον οφειλέ-
τη, δυνάµει σχετικών συµβατικών ρητρών.

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 ο-
ρίζεται 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 αµφισβήτη-
σης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόµενη ως κατοικία του
οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης
πτώχευσης φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που υ-
ποβάλλουν αίτηση πτώχευσης µπορούν να υποβάλλουν
αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υπο-
χρεούται 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 υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά, µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας, στο οποίο και δηµοσιοποιείται για χρο-
νικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση που ε-
ντός του χρονικού διαστήµατος της παρούσας δεν υπο-
βληθεί παρέµβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέµ-
βαση 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 δικα-
στήριο ο εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, ε-
φόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρησης του άρθρου
178.

2.Για τις πτωχεύσεις µικρού αντικειµένου, για τις οποί-
ες υποβάλλει αίτηση ο οφειλέτης, επισυνάπτει σε πρω-
τότυπο, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, γραµµάτιο κατά-
θεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων διακο-
σίων πενήντα (250) ευρώ για την αντιµετώπιση των πρώ-
των εξόδων της πτώχευσης, εκτός εάν συντρέχει η περί-
πτωση της παρ. 1 του άρθρου 178. Το ποσό αναλαµβάνε-
ται από τον σύνδικο µε άδεια του εισηγητή. Σε περίπτω-
ση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγρα-
φο, το ποσό επιστρέφει στον οφειλέτη.

Άρθρο 174
Περιεχόµενο της αίτησης πτώχευσης

1. Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να κα-
ταθέσει, µε ποινή απαραδέκτου, τις οικονοµικές του κα-
ταστάσεις, 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 τε-
λευταία δήλωση φόρου εισοδήµατος, η δήλωση στοιχεί-
ων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατά-
σταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα. 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 άλ-
λα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόµενα από τον
οφειλέτη στοιχεία.

3. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς τα παραπάνω δηλούµε-
να στοιχεία ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο 952 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας. 

4. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγρα-
φο. Η αίτηση περιλαµβάνει συναίνεση πρόσβασης στα
στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται
σε βάσεις δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα ή των χρηµα-
τοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Άρθρο 175
Προληπτικά µέτρα

Η αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 86 δεν καταλαµβά-
νει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφει-
λέτη 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 χρηµατο-
δοτικά ιδρύµατα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολι-
κών του ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του για περίοδο
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, εφόσον η µη εξυπηρετούµε-
νη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χι-
λιάδων (30.000) ευρώ. 

2. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσµων χρηµατι-
κών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωµών, η ο-
ποία µπορεί να συνίσταται και στην αδυναµία εκπλήρω-
σης ακόµα και µίας σηµαντικής ληξιπρόθεσµης χρηµατι-
κής 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 υπό-
δειξη του συνδίκου, σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυό-
µενος από τον πιστωτή ή, σε περίπτωση περισσότερων
της µιας παρεµβάσεων του ιδίου περιεχοµένου, ο υπο-
δεικνυόµενος από τον πιστωτή που έχει την υψηλότερη
απαίτηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία στα οποία παρέχεται
πρόσβαση µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυό-
τητας.

2. Οι παρεµβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Η-
λεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Εφόσον υποβλη-
θούν 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 ηµε-
ρών, µε φροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη διαδι-
κασία, στα λοιπά διάδικα µέρη. 

3. Εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κα-
τάθεση της αίτησης πτώχευσης, τα διάδικα µέρη οφεί-
λουν να καταθέσουν ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου
τις προτάσεις τους και το σύνολο των αποδεικτικών εγ-
γράφων. 

4. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 3,
παρέχεται πρόσθετη προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων η-
µερών σε όλα τα διάδικα µέρη, για την κατάθεση τυχόν
προσθήκης αντίκρουσης. Η προσαγωγή ενόρκων βεβαι-
ώσεων 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 δικα-
στήριο κηρύξει την πτώχευση, ορίζει εισηγητή και σύνδι-
κο 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 παρέ-
χεται πρόσβαση µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φε-
ρεγγυότητας, πιθανολογείται ότι τα µη βεβαρυµµένα
στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη δεν επαρκούν για
την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και τα ετήσια ει-
σοδήµατα του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων δαπανών
διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες δια-
βίωσης της παρ. 5 του άρθρου 92, δεν διορίζεται σύνδι-
κος και ο εισηγητής διατάσσει την καταχώρηση του ονό-
µατος 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 ε-
νέργεια ενέγγυου πιστωτή σε εκτέλεση δικαιώµατος ε-
νέχυρου, υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης κατά πε-
ριουσιακού στοιχείου του καταχωρηθέντα οφειλέτη δη-
µοσιοποιείται µε ευθύνη του ενέγγυου πιστωτή στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Άρθρο 179
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 178, σε κάθε άλλη περί-
πτωση πτώχευσης µικρού αντικειµένου, εφόσον γίνει α-
ποδεκτή 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 σύνδι-
κος που έχει υποδειχθεί από πιστωτή, δικαίωµα υπόδει-
ξης συνδίκου έχει ο ίδιος πιστωτής, εφόσον κοινοποιή-
σει στον εισηγητή τα στοιχεία του υποδεικνυοµένου και
την έγγραφη αποδοχή από τον τελευταίο του διορισµού
του, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσιοποίη-
ση 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 προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 139.
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Άρθρο 181
Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων

Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων γίνο-
νται σύµφωνα µε το Τέταρτο Μέρος του Δεύτερου Βιβλί-
ου. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφεροµένους,
αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξή του για τις ανα-
κοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών του άρ-
θρου 156. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέ-
πεται, εντός δέκα (10) ηµερών, προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αµετά-
κλητα.

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 δικαστή-
ριο.

Άρθρο 183
Εκποίηση πραγµάτων που υπόκεινται σε φθορά

Η εκποίηση πραγµάτων του άρθρου 140 πραγµατοποι-
είται 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, χω-
ρίς 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 παρά-
σταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος µπορεί να ανα-
θέτει 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 πτωχευ-
τικό 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 πα-
ρόντος.

Άρθρο 187
Έφεση

Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκει-
νται 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 πε-
ρατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον ει-
σηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυ-
στέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέ-
ρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο ειση-
γητής 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 παύ-
ση των εργασιών της λόγω της έλλειψης ενεργητικού
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 191 ή λόγω παρέ-
λευσης του οριζόµενου χρόνου σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 191 ή λόγω της εξόφλησης όλων των πτω-
χευτικών 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 ο-
ποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον παρόντα
νόµο τρόπους, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον της συνέ-
λευσης των πιστωτών µε τη συµµετοχή και του εισηγη-
τή. Ο εισηγητής, λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφά-
σεις της συνέλευσης των πιστωτών, συντάσσει αιτιολο-
γηµένη διάταξη επί της λογοδοσίας, η οποία µεταξύ άλ-
λων δύναται να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη και η ο-
ποία δηµοσιοποιείται και δεν προσβάλλεται µε προσφυ-
γή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 191
Παύση εργασιών πτώχευσης

1. Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν µπορούν να εξα-
κολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρηµάτων
ή ευχερώς ρευστοποιήσιµης περιουσίας, το πτωχευτικό
δικαστήριο, µετά από έκθεση του εισηγητή και αφού α-
κούσει τον σύνδικο, µπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέ-
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τη, του πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να
κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 περατώνεται η πτώχευ-
ση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης
αναλαµβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστω-
τές αναλαµβάνουν τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα, ε-
κτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο 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 δια-
τύπωση 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 εκ-
κρεµεί ανακοπή, το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, έχει
τη δυνατότητα, να παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτι-
κή διαδικασία, µέχρι την έκδοση αµετακλήτου αποφάσε-
ως, επί της ανακοπής και την, χωρίς καθυστέρηση, ολο-
κλήρωση της διανοµής. 
Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται, το αργότερο, τριά-

ντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκπνοή της προθε-
σµίας 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 δια-
κόπτεται, µέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού
δικαστηρίου κατά την παρ. 4. Η απόφαση του Δικαστηρί-
ου 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 πτω-
χευτική διαδικασία άπαξ µέχρι δύο (2) έτη.

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 έ-
χουν αναγγελθεί ή όχι, τριάντα έξι (36) µήνες από την η-
µεροµηνία κήρυξης της πτώχευσης ή την καταχώρηση
της παρ. 4 του άρθρου 77, εκτός εάν εντός της παραπά-
νω προθεσµίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον κατά της απαλλαγής του. Η απαλλαγή
έχει ως συνέπεια και την παύση των στερήσεων δικαιω-
µάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.

2. Για τους οφειλέτες της παρ. 3 του άρθρου 92, η προ-
θεσµία 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 προη-
γούµενη απαλλαγή του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της απαλλαγής κατά τον ν. 3869/2010 (Α΄ 130),
τότε η απαλλαγή σύµφωνα µε το παρόν άρθρο επέρχε-
ται στην πέµπτη επέτειο της προηγούµενης απαλλαγής. 

Άρθρο 193
Προσφυγή κατά της απαλλαγής

1. Η προσφυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδε-
κτά στο πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον ο προσφεύγων
επικαλείται ότι η αδυναµία εκπλήρωσης την οποία διαπι-
στώνει η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση οφείλε-
ται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή ότι ο οφειλέτης
δεν επέδειξε καλή πίστη είτε κατά την κήρυξη της πτώ-
χευσης 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 πρά-
ξεις του ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου ή για κά-
ποια από τις κακουργηµατικές πράξεις της κλοπής, απά-
της, υπεξαίρεσης καταδολίευσης δανειστών, υπεξαίρε-
σης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα ή ότι έχει κα-
ταδικαστεί για κάποια από αυτές τις πράξεις.

2. Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστή-
ριο, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην ο-
ποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του ο-
φειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδι-
κο, αποφασίζει περί της απαλλαγής. Εάν το πτωχευτικό
δικαστήριο κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέ-
σεις απαλλαγής, δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, να θέσει προθεσµία στον οφειλέτη για την ικανοποί-
ησή τους, να περιορίσει την απαλλαγή ως προς ορισµέ-
να µόνο χρέη ή να ορίσει εξαιρετικά µεγαλύτερη προθε-
σµία απαλλαγής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση δέου-
σα αιτιολόγηση τυχόν παρεκκλίσεων από την προβλεπό-
µενη προθεσµία γενικής απαλλαγής της παρ. 1 του άρ-
θρου 192. 

3. Αν η προσφυγή επικαλείται ποινική δίωξη ή καταδί-
κη 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 πτώχευ-
σης (σε περίπτωση χρεών προς το Δηµόσιο κρίσιµος
χρόνος είναι ο χρόνος στον οποίο ανάγεται η υποχρέω-
ση και όχι ο χρόνος δηµιουργίας του νόµιµου τίτλου) και
οφειλές από δόλο ή βαρεία αµέλεια που προκάλεσε θά-
νατο ή σωµατική βλάβη προσώπου, οφειλές από τα αδι-
κήµατα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και οφειλές διατρο-
φής. 

2. Σε περίπτωση που µετά την απαλλαγή οφειλέτη α-
ποδειχθεί ότι παρέλειψε δολίως ή από βαριά αµέλεια την
αποκάλυψη της οικονοµικής και περιουσιακής του κατά-
στασης κατά την διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας
ή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το σχέ-
διο πληρωµών της παρ. 2 του άρθρου 92, το πτωχευτικό
δικαστήριο εντός τριετίας από την επέλευση της απαλ-
λαγής, µπορεί µετά από αίτηµα πιστωτή να ανακαλέσει
την απαλλαγή εν όλω ή εν µέρει ή να θέσει προϋποθέ-
σεις της απαλλαγής, όπως την εξόφληση των οφειλοµέ-
νων από το σχέδιο πληρωµών.
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Άρθρο 195
Απαλλαγή εκπροσώπων νοµικού προσώπου

1. Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόµου έχει αλληλέγ-
γυα ευθύνη λόγω της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή
διοικούντος το νοµικό πρόσωπο οφειλέτη απαλλάσσεται
από κάθε ευθύνη για οφειλές του οφειλέτη που προέκυ-
ψαν εντός της ύποπτης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 116, ή και εντός των τριάντα έξι (36) 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 κή-
ρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του
άρθρου 77, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός
εάν εντός της παραπάνω προθεσµίας υποβληθεί προ-
σφυγή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατά της α-
παλλαγής του. 

2. Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστή-
ριο, εκτιµώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευ-
σης, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην ο-
ποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του ο-
φειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδι-
κο, αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής, εάν το φυσικό
πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη
της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συ-
νεργάσιµος µε τα όργανα της πτώχευσης, δεν ευθύνεται
για πράξη ή παράλειψη του άρθρου 127 και η πτώχευση
δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν απαλλάσσο-
νται 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 πλαστογρα-
φίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεµής ποινική
δίωξη ή αστική αγωγή για κάποια από αυτές τις πράξεις
ή παραλείψεις, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να ανα-
βάλει την απόφασή του µέχρι την αµετάκλητη περάτωση
της διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται, αν επέλθει µε-
ταβολή πραγµάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση ε-
ντός 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 διανο-
µής των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και τα δι-
καιώµατα των πιστωτών επί αυτών, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των αδήλων εισοδηµάτων ή περιουσιακών στοι-
χείων τα οποία δολίως ή εξ αµελείας αποκρύβησαν στο
πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας από τον οφειλέτη
και των δικαιωµάτων των ενέγγυων πιστωτών επί υπεγ-
γύων στοιχείων του οφειλέτη, η οποία διεξάγεται και ο-
λοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή του οφειλέ-

τη εκ της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις
απαιτήσεις έναντι των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυη-
τών που ενέχονται εκ του νόµου ή δυνάµει δικαιοπρα-
ξίας.

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 πε-
ρίοδο, όπως αυτή προσδιορίζεται µε την πτωχευτική α-
πόφαση, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρο 81 ή και έξι
(6) µήνες πριν ή και µετά την κήρυξη της πτώχευσης ο-
ποτεδήποτε:
α. εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία

που σε περίπτωση πτώχευσης εµπίπτουν στην πτωχευτι-
κή περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες
της συνετής οικονοµικής διαχείρισης της επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας που ασκούσε, µαταιώνει την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά
χωρίς αξία,
β. καταρτίζει ζηµιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίν-

δυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόµα και επί χρη-
µατοοικονοµικών 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 σκο-
πούς αυτούς,
γ. προµηθεύεται εµπορεύµατα ή αξιόγραφα µε πίστω-

ση, 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 συ-
νετής οικονοµικής διαχείρισης,
δ. παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή ανα-

γνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώµατα τρίτων,
ε. παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εµπορικών βι-

βλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα µεταβάλλει, ώ-
στε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της
περιουσίας του ή δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις
ή άλλες δηλώσεις περιουσίας (π.χ. πόθεν έσχες) σύµφω-
να µε το νόµο,
στ. εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εµπορικά του βιβλία ή

άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εµπορικών βι-
βλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εµπο-
ρικά 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 περι-
ουσίας του, ή
η. ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του µε άλ-

λον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές δικαι-
οπρακτικές του σχέσεις.
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2. Τιµωρείται επίσης, µε τις ποινές της παρ. 1 και αυ-
τός που µε κάποια από τις πράξεις της παρ. 1 προκάλεσε
την παύση των πληρωµών του.

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 απαιτουµέ-
νων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση νο-
µικού προσώπου, από τους εκπροσώπους του, στο πλαί-
σιο διαδικασίας του παρόντος νόµου τιµωρείται µε φυ-
λάκιση 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 περιου-
σία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των
εξόδων της διαδικασίας σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 77.

Άρθρο 198
Ευνοϊκή µεταχείριση πιστωτή

1. Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρη-
µατική ποινή, όποιος ενώ βρίσκεται σε κατάσταση παύ-
σης πληρωµών ή σε κατάσταση επαπειλούµενης αδυνα-
µίας κανονικής εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµα-
τικών του υποχρεώσεων, µε επιζήµια πράξη του άρθρου
116 ικανοποιεί απαίτηση πιστωτή ή του παρέχει ασφά-
λεια, 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 ληξι-
πρόθεσµων χρηµατικών του υποχρεώσεων ή
β. µετά την παύση των πληρωµών του, µε τη συναίνε-

ση του οφειλέτη ή προς όφελος εκείνου, 
εξαφανίζει ή παρασιωπά ή αποκρύπτει περιουσιακά

στοιχεία εκείνου, τα οποία σε περίπτωση πτώχευσης α-
νήκουν στην πτωχευτική περιουσία ή ενεργώντας κατά
τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής διαχεί-
ρισης, τα καταστρέφει, τα βλάπτει ή τα καθιστά άχρη-
στα.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο πιστωτής που συνο-
µολογεί µε τον οφειλέτη ή άλλο πρόσωπο ιδιαίτερα ω-
φελήµατα χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της
πτώχευσης ή όποιος συνάπτει ιδιαίτερη συµφωνία που
ωφελεί τον ίδιο και επιβαρύνει το ενεργητικό της πτώ-
χευσης. Οι συµφωνίες αυτές κηρύσσονται άκυρες έναντι
πάντων και έναντι του οφειλέτη από το πτωχευτικό δικα-
στήριο.

3. Οι πράξεις του παρόντος είναι αξιόποινες µόνο σε
περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορρι-
φθεί, διότι προβλέπεται ότι η περιουσία του οφειλέτη
δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδι-
κασίας 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 α-
νιόντες του οφειλέτη και οι κατά την ίδια τάξη εξ αγχι-
στείας συγγενείς του που εν γνώσει παρανόµως ιδιοποι-
ούνται, υπεξάγουν ή αποκρύπτουν πτωχευτικά πράγµα-
τα, χωρίς συνεννόηση µε τον οφειλέτη, τιµωρούνται κα-
τά τις διατάξεις περί κλοπής ή υπεξαίρεσης του Ποινικού
Κώδικα και διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.

2. Αν οι πράξεις αυτές τελούνται µετά από συνεννόη-
ση 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 σύνδι-
κο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για τις ανά-
γκες της πτώχευσης τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί
υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 επ.).

2. Κάθε ψευδής παράσταση του συνδίκου µε την έκθε-
ση του άρθρου 141 ή µε µεταγενέστερες εκθέσεις, δη-
λώσεις 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) µη-
νών και χρηµατική ποινή διπλάσια της ωφέλειας του ο
σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγµατα και τα αγορά-
ζει εµµέσως ο ίδιος µε παρένθετα πρόσωπα. Το ποσό
της χρηµατικής ποινής εισπράττεται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ και αποδίδεται από το Δηµόσιο στην πτώχευ-
ση.

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 πρά-
ξεις.

2. Οι διαχειριστές, τα µέλη της διοίκησης και οι διευθυ-
ντές των νοµικών προσώπων τιµωρούνται µε τις ποινές
της παρ. 1 του άρθρου 197 και όταν έλαβαν προκαταβο-
λές ανώτερες από αυτές που προβλέπονται στην από-
φαση του αρµόδιου εταιρικού οργάνου ή στο καταστατι-
κό του νοµικού προσώπου.

Άρθρο 203
Δικονοµικές διατάξεις

1. Τα αδικήµατα του παρόντος Κεφαλαίου ανακρίνο-
νται και εκδικάζονται κατά προτεραιότητα µε ευθύνη του
αρµόδιου εισαγγελέα. Δικαίωµα παράστασης για την υ-
ποστήριξη της κατηγορίας στις δίκες για παράβαση των
διατάξεων αυτών έχουν τόσο ο σύνδικος όσο και οι πι-
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στωτές κατ’ άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Περίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για πρά-

ξεις του παρόντος νόµου δηµοσιεύεται, µόλις οι ως άνω
αποφάσεις τελεσιδικήσουν. Στην απόφαση ορίζονται ο
τρόπος της δηµοσιοποίησης, ηλεκτρονικής ή µη, και η υ-
ποχρέωση καταβολής της δαπάνης για αυτήν.

3. Όταν κατά τη διάρκεια πτωχευτικής δίκης ανακύπτει
γεγονός που µπορεί να χαρακτηριστεί αδίκηµα του πα-
ρόντος κεφαλαίου ή αδίκηµα διωκόµενο αυτεπαγγέλ-
τως, ο εισηγητής ή ο αρµόδιος δικαστής του πτωχευτι-
κού δικαστηρίου οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη
διαβιβάσει στον αρµόδιο εισαγγελέα µε κάθε πληροφο-
ρία και µε τα σχετικά έγγραφα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /

ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ –ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 προ-
εδρικό διάταγµα δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα οι
προϋποθέσεις και οι έννοµες συνέπειες της πτώχευσης
στην περίπτωση αυτή, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαι-
τεροτήτων της αφερεγγυότητας νοµικών προσώπων που
δεν επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό.

2.Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορεί να
αναπροσαρµοστεί ο αριθµός των κριτηρίων προσδιορι-
σµού της πολύ µικρής οντότητας του άρθρου 2 του
ν. 4308/2014, που πρέπει να ικανοποιεί ο οφειλέτης,
προκειµένου η πτώχευση να χαρακτηριστεί ως µικρού α-
ντικειµένου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 78 του
παρόντος.

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 πληρέ-
στερη κάλυψη του πραγµατικού κόστους της διαδικα-
σίας για το δικαστικό σύστηµα.

Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορεί να
ορίζεται ότι οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 84 δη-
µοσιεύονται και αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο δικα-
στήριο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους, µπορεί να ορίζεται άλλη µέθοδος προσδιο-
ρισµού 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 µέ-
θοδος 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 Δι-
καιοσύνης µπορεί να ορισθούν ελάχιστη νόµιµη αποζη-
µίωση συνδίκων, ιδίως στην περίπτωση πτωχεύσεων µι-
κρού αντικειµένου, και οι όροι καταβολής της (που µπο-
ρεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά σε σχέση µε την
ολοκλήρωση συγκεκριµένων σταδίων της διαδικασίας),
η χρηµατοδότηση εξόδων της διαδικασίας και να προσ-
διορισθούν οι δηµόσιοι πόροι για την κάλυψη των σχετι-
κών υποχρεώσεων, η σχετική διαδικασία και κάθε ειδικό-
τερο 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 υ-
παλλήλων των πλειστηριασµών.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορί-
ζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών
συστηµάτων πλειστηριασµού, οι λεπτοµέρειες υποβολής
των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίη-
σης και εγγραφής χρηστών στα συστήµατα, το ύψος και
ο τρόπος καθορισµού, επιµερισµού, είσπραξης και από-
δοσης του τέλους χρήσης των συστηµάτων, αναπροσαρ-
µογής του τέλους χρήσης και του µέρους αυτού που α-
ποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτο-
µέρεια.

Άρθρο 208
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου

Με προεδρικό διάταγµα, έπειτα από πρόταση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, µπορεί να ορίζεται ότι στις πτω-
χεύσεις µικρού αντικειµένου τα Ειρηνοδικεία ορισµένων
µόνο περιφερειών έχουν πτωχευτική αρµοδιότητα και να
ρυθµίζονται ειδικότερα οι λοιπές περιφέρειες για τις ο-
ποίες 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 διαδικα-
σία διαγραφής απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, λόγω της α-
παλλαγής του οφειλέτη σύµφωνα µε το άρθρο 192, λαµ-
βανοµένου υπόψη και του άρθρου 196.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε-
ται ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων των χρηµατοδοτικών
φορέων, κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 α-
ποκλείουν την απαλλαγή του οφειλέτη κατά την παρ. 1 ,
του άρθρου 193 ή την παρ. 2 του άρθρου 195, κατά περί-
πτωση, µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων των
χρηµατοδοτικών φορέων έναντι των οφειλετών τους.
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η διαδικα-
σία διαγραφής απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της απαλλαγής φυσι-
κού προσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 192.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 210
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου

1. Η πτώχευση δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα του εκδο-
χέα επί µελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που εκ-
χωρήθησαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά δεν έ-
χουν ακόµα γεννηθεί.

2. α) Η πτώχευση του νοµικού προσώπου καθώς και η
απόρριψη της αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού επι-
φέρει τη λύση του. 
β) Τα όργανα του νοµικού προσώπου διατηρούνται. Ε-

φόσον η αίτηση υποβάλλεται από οφειλέτη που είναι νο-
µικό πρόσωπο, αρµοδιότητα για την υποβολή της έχει το
όργανο της διοίκησης.

Άρθρο 211
Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου

Τα οικονοµικά στοιχεία της συνεχιζόµενης επιχείρη-
σης, σε περίπτωση που η πτωχευτική απόφαση διατάζει
την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχεί-
ρησης ή των επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ε-
λέγχονται 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 επικοινω-
νίας και ανταλλαγής δεδοµένων. Τα ηλεκτρονικά αυτά
µέσα είναι τα εξής: α) Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγ-
γυότητας, β) η Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Εξωδικαστικής
Ρύθµισης Οφειλών του άρθρου 29 του παρόντος και γ)
το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υ-
ποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-
ΠΠ). 

Άρθρο 213
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επιτρέπει
την εκτέλεση µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, συµπε-
ριλαµβανοµένων των διασυνοριακών καταστάσεων, του-
λάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:
α. την αναγγελία απαιτήσεων,
β. την υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή εξυγίαν-

σης,
γ. την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπου προβλέπεται κα-

τά τις διαδικασίες του παρόντα νόµου,
δ. κοινοποιήσεις προς πιστωτές, 
ε. προσβολή και άσκηση ένδικων µέσων και βοηθηµά-

των,
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 Φερεγγυό-

τητας είναι δηµόσια διαθέσιµα.

Άρθρο 214
Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Εξωδικαστικής Ρύθµι-
σης 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 χρηµατο-
πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και µε κάθε άλλο ηλεκτρο-
νικό 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 Ευρωπαϊ-
κού 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)]

1. Τα διαθέσιµα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυό-
τητας στοιχεία χρησιµοποιούνται από τις κατά περίπτω-
ση αρµόδιες υπηρεσίες για τη συλλογή και συγκέντρωση
δεδοµένων για διαδικασίες του παρόντος νόµου, κατα-
νεµηµένα ανά είδος διαδικασίας, τουλάχιστον όσον α-
φορά τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τον αριθµό των διαδικασιών για τις οποίες υποβλή-

θηκε 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 διαδικα-
σιών πέραν όσων απαιτούνται κατά την περ. δ΄, 
γ. τον αριθµό των αιτήσεων που χαρακτηρίστηκαν µη

παραδεκτές, απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν πριν εκκινή-
σουν,
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δ. τον αριθµό των οφειλετών που υπήχθησαν σε διαδι-
κασίες του παρόντος νόµου και οποίοι εντός τριών ετών
πριν την υποβολή της αίτησης είχαν υπαχθεί σε επικυρω-
µένο σχέδιο εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει
άλλης διαδικασίας αναδιάρθρωσης οφειλών ή απαλλα-
γής 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 υπο-

βολή τους σε διαδικασία που οδηγεί στην απαλλαγή κα-
τά 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 τεχνι-
κής µε σκοπό τα δείγµατα να είναι αντιπροσωπευτικά ως
προς το µέγεθος και την πολυµορφία τους, και κατανέ-
µονται 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, χρησιµοποιού-

νται, µεταξύ άλλων, για τη διαβίβαση δεδοµένων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 29 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/1023. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 217
Ορισµοί

Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ο-
ρισµοί:
α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης», νοείται ο οφειλέτης,

στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισο-
δηµατικά, 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. α΄ και ότι το ακίνητό του, το οποίο προσδιο-
ρίζεται στη βεβαίωση της παρούσας, συνιστά την κύρια
κατοικία του, σύµφωνα µε την περ. ε΄. Η βεβαίωση του
παρόντος παρέχεται έπειτα από αίτηµα φυσικού προσώ-
που το οποίο δηλώνει ότι έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή
ότι o ενυπόθηκος ή ο προσηµειούχος πιστωτής, σύµφω-
να µε την περ. γ΄, έχει κατάσχει το ακίνητό του ή ότι έ-
χει καταρτιστεί η σύµβαση αναδιάρθρωσης του Κεφαλαί-
ου Α΄ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου βιβλίου.

γ) Ως «ενυπόθηκος ή προσηµειούχος πιστωτής», νοεί-
ται ο πιστωτής που έχει υποθήκη ή προσηµείωση υποθή-
κης επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
δ) Ως «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», νοούνται οι δα-

πάνες όπως προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 92.
ε) Ως «κύρια κατοικία», νοείται το ακίνητο το οποίο έ-

χει δηλώσει ο οφειλέτης ως κατοικία του στην τελευταία
φορολογική δήλωση που προηγείται της αίτησης του άρ-
θρου 219 ή όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία που απο-
δεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κα-
τοικία του, σε περίπτωση που έχει µεταβληθεί η κύρια
κατοικία του οφειλέτη, από τον χρόνο υποβολής της τε-
λευταίας φορολογικής δήλωσης. Για τον προσδιορισµό
της πλήρωσης των κριτηρίων της περ. α, ως αξία της κύ-
ριας κατοικίας λαµβάνεται η αντικειµενικά προσδιοριζό-
µενη φορολογική της αξία.
στ) Ως «φορέας απόκτησης και επαναµίσθωσης», νοεί-

ται ο φορέας στον οποίο παραχωρείται από το Δηµόσιο
η άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που προ-
βλέπονται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος.

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 αρµο-
διότητες του φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης σε
νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα βάσει σύµβασης
παραχώρησης µε την οποία ο παραχωρησιούχος ανα-
λαµβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων. Η επιλογή του παραχωρησιούχου γίνεται
κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης για υποβολή προσφο-
ρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Για την επιλογή παραχωρησιούχων για την εκπλήρωση
των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του φορέα απόκτη-
σης και επαναµίσθωσης, τα βασικά κριτήρια είναι το ύ-
ψος της ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δηµοσίου,
το οποίο θα προβλέπεται από την σύµβαση παραχώρη-
σης, ο τρόπος υπολογισµού του τιµήµατος επαναγοράς
της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της µίσθωσης και η α-
ξιοπιστία, η ειδική τεχνογνωσία και η εµπειρία του υπο-
ψηφίου παραχωρησιούχου.

2. Ειδικότερα ο φορέας απόκτησης και επαναµίσθω-
σης αναλαµβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κα-
τοικίας 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, αντι-
στοίχως.

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 αναγκα-
στική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσηµειούχο πιστω-
τή, ο ευάλωτος οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηµα
µεταβίβασης ή µίσθωσης της κύριας κατοικίας του σε
φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης. 
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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 επί-

σπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, το τίµηµα της µεταβί-
βασης του ακινήτου στο φορέα αποδίδεται από τον φο-
ρέα στον υπάλληλο του πλειστηριασµού. 
δ) Τα πάσης φύσης έξοδα µεταβίβασης καταβάλλονται

από τον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης και παρα-
κρατούνται από το τίµηµα µεταβίβασης.

2. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευά-
λωτο οφειλέτη µόνο ως προς ιδανικό µερίδιο ή αν ο ευά-
λωτος είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η άσκηση του
δικαιώµατος του παρόντος προϋποθέτει τη σύµπραξη ό-
λων των συνιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένων των ψι-
λών κυρίων και επικαρπωτών. 

3. Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋπο-
θέσεις του παρόντος, ο φορέας απόκτησης και επαναµί-
σθωσης αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωµα του ευάλωτου,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι λοιποί συγκύριοι ή,
κατά περίπτωση, ο ψιλός κύριος ή επικαρπωτής αποδέ-
χονται τη µίσθωση του ακινήτου από τον ευάλωτο, υπό
τους όρους που καθορίζει ο φορέας απόκτησης και επα-
ναµίσθωσης, και παραιτούνται ρητά από οποιοδήποτε δι-
καίωµα επί του µισθώµατος ή από τη δυνατότητα να προ-
σβάλλουν 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 ταυ-
τότητάς του, το κατασχετήριο ή τα στοιχεία της απόφα-
σης που κηρύσσει την πτώχευσή του, τους τίτλους ιδιο-
κτησίας που κατέχει και τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέ-
τη. 
β) Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν πε-

ρισσότερο από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από
την ηµεροµηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δη-
µοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο ο-
φειλέτη σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγ-
γυότητας 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 πιστο-
ποιηµένου 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 µεγαλύ-
τερη από την τιµή εκτίµησης του πιστοποιηµένου εκτιµη-
τή σε ποσοστό ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), το τίµηµα µεταβίβασης καθορίζεται ως το χαµη-
λότερο της τιµής πρώτης προσφοράς ή της τιµής εκτίµη-
σης άλλου πιστοποιηµένου εκτιµητή που διορίζει ο επι-
σπεύδων πιστωτής.

6. Ο φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωµα του δι-
καιούχου επί της κύριας κατοικίας του, αφότου καταβάλ-
λει το τίµηµα µεταβίβασης στον υπάλληλο πλειστηρια-
σµού, πέντε (5) το αργότερο εργάσιµες ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία του πλειστηριασµού, ή στον σύνδικο, έως

την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εξαµήνου που ακο-
λουθεί την δηµοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φε-
ρεγγυότητας της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευ-
σή του. Η καταβολή του τιµήµατος συνεπάγεται τη µετα-
βίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος στον φορέα από-
κτησης και επαναµίσθωσης και τη µαταίωση του πλειστη-
ριασµού, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο φο-
ρέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωµα του δικαιούχου ε-
λεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Άρθρο 220
Μίσθωση κύριας κατοικίας

1. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έ-
τη. 

2. Το µίσθωµα ορίζεται µε βάση απόδοση που αντιστοι-
χεί προς το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυ-
µαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε, σύµφωνα µε το στατιστι-
κό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευ-
ταίο µήνα, για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπρο-
σαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων
Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Η αναθεώρηση του µισθώµατος γίνεται ετη-
σίως στην επέτειο της κατάρτισης της µίσθωσης.

3. Το δικαιώµατα του οφειλέτη από την µίσθωση κα-
θώς και το δικαίωµα επαναγοράς του άρθρου 222 δεν µε-
ταβιβάζονται, εκτός από την περίπτωση καθολικής δια-
δοχής του.

Άρθρο 221
Καταγγελία µίσθωσης

1. Η µίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο µισθωτής είναι
υπερήµερος ως προς την καταβολή τριών (3) µισθωµά-
των και η υπερηµερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνο-
λό της εντός µηνός από τη σχετική όχληση του µισθωτή.
Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως µε την άκαρπη πα-
ρέλευση της προθεσµίας της παρούσας. 

2. Η µίσθωση καταγγέλλεται επίσης σε περίπτωση που
κριθεί από το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο ότι ο οφει-
λέτης δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές του, σύµφωνα
µε το άρθρο 192. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως
µε την παρέλευση ενός µήνα από την τελεσίδικη απόφα-
ση σύµφωνα µε τα άρθρο 192-193.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ο οφειλέτης υποχρεού-
ται 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 άρ-
θρου 222.

Άρθρο 222
Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο

1. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των µι-
σθωµάτων για τη διάρκεια της µίσθωσης, µπορεί να α-
σκήσει 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 νό-
µιµοι διάδοχοί του, την κυριότητα της κύριας κατοικίας η
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οποία είχε µεταβιβαστεί στον φορέα. 
2. Σε περίπτωση που το δικαίωµα αυτό ασκηθεί πριν α-

πό τη συµβατική λήξη της µίσθωσης, τότε ο οφειλέτης ο-
φείλει να καταβάλει στον φορέα απόκτησης και επαναµί-
σθωσης την τρέχουσα αξία των µισθωµάτων που οφείλο-
νται 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 ειλι-
κρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και οικογενει-
ακά εισοδήµατα του κατά την άσκηση των δικαιωµάτων
του σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Η δόλια ή µε βαριά α-
µέλεια παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης, συνεπά-
γεται την ανατροπή των δικαιοπραξιών στις οποίες προ-
έβη ο οφειλέτης επικαλούµενος τα ανακριβή ως άνω
στοιχεία και την υποχρέωσή του να αποδώσει κάθε σχε-
τικό ωφέληµα σε αυτόν από τον οποίο το απέκτησε.

Άρθρο 224
Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

Καθόσον χρόνο οφειλέτης λαµβάνει επίδοµα στέγα-
σης, παραιτείται έναντι του Δηµοσίου του τραπεζικού
και φορολογικού απορρήτου για τη διαπίστωση ότι οι
προϋποθέσεις παροχής του επιδόµατος συνεχίζουν να ι-
σχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια υπηρεσία του
Δηµοσίου θέτει προθεσµία για την διακοπή παροχής του.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/

ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 225
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορί-
ζονται οι όροι της σύµβασης παραχώρησης προς τον φο-
ρέα απόκτησης και επαναµίσθωσης και, ιδίως, η διάρκεια
της παραχώρησης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις και αρ-
µοδιότητες του φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης,
ενδεικτικά ως προς την συντήρηση των αποκτουµένων
ακινήτων, η τυχόν παροχή κρατικής εγγύησης προς αυ-
τόν, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τη σύστα-
ση, οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του, συµπερι-
λαµβανοµένης και της πρόσληψης εταιρίας διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), τα µέτρα διασφάλισης της ακριβοδίκαιης εκ-
πλήρωσης 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 ε-
ξυπηρέτησης των συµφερόντων που εξυπηρετεί ο Φορέ-

ας Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, καθώς και κάθε ειδι-
κότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας. Με ό-
µοια απόφαση ορίζονται οι ειδικοί όροι και τα τεχνικά ζη-
τήµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής του παρα-
χωρησιούχου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται
κάθε ειδικότερο διαδικαστικό ζήτηµα που αφορά την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων του φο-
ρέα απόκτησης και επαναµίσθωσης, καθώς και οι ειδικό-
τεροι όροι και η διαδικασία της µεταβίβασης δικαιωµά-
των επί της κύριας κατοικίας σε αυτόν. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορί-
ζεται 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 καταβαλ-
λόµενο ποσό κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώµατος
επαναγοράς και τους λοιπούς όρους καταβολής του τι-
µήµατος επαναγοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας. Το οριζόµενο
σύµφωνα µε την απόφαση αυτή τίµηµα επαναγοράς ο-
φείλει να ανταποκρίνεται στην εµπορική αξία του ακινή-
του κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώµατος επαναγο-
ράς και να διασφαλίζει προς όφελος του φορέα εύλογη
συµµετοχή σε τυχόν υπεραξία του ακινήτου ή, σε περί-
πτωση 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 στεγα-
στικού 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 αρ-
µόδια υπηρεσία και η διαδικασία βάσει της οποίας διαπι-
στώνεται ότι οφειλέτης εµπίπτει στην κατηγορία του ευ-
άλωτου οφειλέτη, η αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση
της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, η διαδικασία και τα
πιστοποιητικά που απαιτούνται για την έκδοση της βε-
βαίωσης του ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και κάθε ειδικό-
τερο 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 α-
πόκτησης και επαναµίσθωσης εφαρµόζονται οι φορολο-
γικές και λοιπές διευκολύνσεις των άρθρων 170 και 171.

2. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Δεύτερο Μέ-
ρος του παρόντος Βιβλίου εκκινούν µόνον µετά την έ-
ναρξη λειτουργίας του φορέα απόκτησης και επαναµί-
σθωσης, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα σε αυτό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διαπιστώ-
νεται η έναρξη λειτουργίας του φορέα απόκτησης και ε-
παναµίσθωσης, µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµα-
τείας 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 Βιβλί-
ου 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 άσκη-
σης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 228.
β) Ως «αρµόδια αρχή» ορίζεται η «Επιτροπή Διαχείρι-

σης Αφερεγγυότητας».
γ) Ως «αρµόδιο όργανο» ορίζεται το όργανο που διορί-

ζει, αντικαθιστά και παύει τον διαχειριστή σε συγκεκρι-
µένη διαδικασία αφερεγγυότητας.
δ) Ως «βαθµίδα» ορίζεται κάθε µία από τις δύο βαθµί-

δες, Α΄ και Β΄, του µητρώου διαχειριστών αφερεγγυότη-
τας σύµφωνα µε το άρθρο 230.
ε) Ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται το σύνο-

λο των διαδικασιών που ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του δεύτερου Μέρους του πρώτου Βιβλίου και του δεύ-
τερου Βιβλίου. 
στ) Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειρι-

στής» 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 άρ-
θρα 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 σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 31 έως 36 του    ν. 4308/2014
(Α΄ 251).
ια) Ως «κράτος - µέλος» ορίζεται κάθε κράτος-µέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ) Ως «λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης» ορίζεται το

φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει επαγγελµατική ταυτό-
τητα 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 «µη-

τρώο» 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 φυσι-

κό 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 φυσι-

κό πρόσωπο που έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ την πι-
στοποίηση του άρθρου 231.
ιζ) Ως «συµβολαιογράφος» ορίζεται κάθε φυσικό πρό-

σωπο 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 υ-
πηρεσιών.

Άρθρο 228
Διαχειριστές αφερεγγυότητας

Οι αρµοδιότητες του συνδίκου και του ειδικού εντολο-
δόχου ασκούνται από διαχειριστή αφερεγγυότητας. Το
λειτούργηµα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ελε-
γκτική εργασία ή υπηρεσία που προϋποθέτει την εγγρα-
φή σε δικηγορικό σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 229
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

1. Συστήνεται «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότη-
τας» η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονοµικών υ-
πό την εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους. 

2. Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης Αφε-
ρεγγυότητας υπάγονται η χορήγηση της άδειας διαχειρι-
στή αφερεγγυότητας, η ανανέωση και η ανάκλησή της, η
µέριµνα για την τήρηση του µητρώου των πιστοποιηµέ-
νων προσώπων, καθώς και η µέριµνα για την τήρηση του
µητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Στην αρµοδιό-
τητα της Επιτροπής υπάγεται, επίσης, και ο έλεγχος της
τήρησης των νόµιµων υποχρεώσεών των πιστοποιηµέ-
νων προσώπων και των διαχειριστών, καθώς και η θέσπι-
ση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελµα-
τικής ευθύνης.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συγκρο-
τείται 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 πε-
ρίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του αντι-
στοίχου τακτικού. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ί-
ση 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 ι-

σχύουσα πιστοποίηση, ατοµικά ή ως κοινοπραξία πιστο-
ποιηµένων προσώπων, ή
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β. δικηγορική εταιρία ή ελεγκτική εταιρία ή συµβου-
λευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί
τουλάχιστον ένα πιστοποιηµένο πρόσωπο µε οποιαδή-
ποτε σχέση απασχόλησης.

2. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 εγγράφονται στη βαθµίδα Β΄ του µητρώου διαχει-
ριστών αφερεγγυότητας. Για την απευθείας εγγραφή
στη βαθµίδα Α΄ του µητρώου, εφόσον πρόκειται για φυ-
σικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, απαι-
τείται αφενός η άσκηση του επαγγέλµατος του δικηγό-
ρου 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 του-
λάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχό-
ληση µε οιαδήποτε σχέση είτε µέσω σύµβασης εξηρτη-
µένης εργασίας είτε µέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε
σύµβασης έργου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφε-
ρεγγυότητας ή, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο,
η απασχόληση ενός τουλάχιστον προσώπου που ικανο-
ποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη βαθµίδα Α΄ για τα
φυσικά πρόσωπα.

3. Η περ. α΄ του άρθρου 8 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) ι-
σχύει και για δικηγόρο που κατέχει την πιστοποίηση του
άρθρου 231 και απασχολείται σε ελεγκτική εταιρία ή
συµβουλευτική εταιρία µε αντικείµενο την ανάληψη κα-
θηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, του οποίου το
έργο δεν είναι ασυµβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκη-
ση του δικηγορικού λειτουργήµατος, λογίζεται δε ως ά-
σκηση αυτού. Για τις ανάγκες του άρθρου 49 του ν.
4194/2013 (Α΄ 208) η απασχόληση ως διαχειριστής αφε-
ρεγγυότητας νοείται ως δικηγορική υπηρεσία. Για την
παροχή υπηρεσιών διαχειριστή αφερεγγυότητας, δικη-
γορική εταιρία δύναται να απασχολεί και πιστοποιηµένα
πρόσωπα µη δικηγόρους. 

Άρθρο 231
Παροχή πιστοποίησης

1. Η πιστοποίηση χορηγείται µε απόφαση της Επιτρο-
πής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εντός προθεσµίας
µηνός από την κοινοποίηση σε αυτήν των πινάκων επιτυ-
χόντων και αποτυχόντων του άρθρου 233.

2. Προϋπόθεση συµµετοχής στις εξετάσεις είναι η επί
πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγ-
γέλµατος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή λογι-
στή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως ή έτερου οικονοµικού ε-
παγγέλµατος για διάστηµα δέκα (10) ετών. 

3. Απαγορεύεται η χορήγηση πιστοποίησης σε πρόσω-
πο 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 κα-

κούργηµα ή για τα πληµµελήµατα κατά της ιδιοκτησίας,
των περιουσιακών δικαιωµάτων, της παραβίασης απορ-
ρήτων, σχετικά µε την υπηρεσία, την απονοµή της δικαι-
οσύνης, περί τα υποµνήµατα και το νόµισµα, καθώς και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστη-
ριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, της φο-
ροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄
112) ή του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) ή τοκο-
γλυφίας 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 µε-

ρική, σύµφωνα µε το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.
4. Η χορηγούµενη σύµφωνα µε το παρόν πιστοποίηση

ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Για την ανανέω-
ση, 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 πιστο-
ποίηση σε περιπτώσεις που το πιστοποιηµένο πρόσωπο
ευθύνεται προσωπικά για πράξεις ή παραλήψεις που
µαρτυρούν έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώ-
σεων του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Για την ανανέω-
ση της πιστοποίησης η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγ-
γυότητας λαµβάνει επίσης υπόψη τη συµµετοχή του πι-
στοποιηµένου προσώπου σε πτωχευτικές διαδικασίες
και ανανεώνει την πιστοποίηση σε πρόσωπα που δεν εί-
χαν συµµετοχή µόνο σε ειδικές συνθήκες και εφόσον αι-
τιολογείται η έλλειψη δραστηριοποίησης για λόγους ε-
κτός του ελέγχου του πιστοποιηµένου προσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 232
Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης

1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης εί-
ναι πανελλήνιες και διενεργούνται εντός του δεύτερου
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 δικαιολο-
γητικά της παρ. 5 που αποδεικνύουν την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 231. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υ-
ποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 231,
αποκλείεται η συµµετοχή του στις εξετάσεις µε απόφα-
ση της επιτροπής εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στον
υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη λήψη
της απόφασης αυτής. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέ-
πεται η υποβολή ένστασης εντός δύο (2) εργασίµων η-
µερών 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 ζητή-
σει 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 κατο-
χής υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων σε θέµατα
που άπτονται της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της
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δυνατότητας ορθής πρακτικής εφαρµογής τους. Η βαθ-
µολόγηση 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 δικαιολογη-
τικά συµµετοχής στις εξετάσεις: φωτοτυπία ταυτότητας,
φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου γενικής χρήσης, αποδεικτικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, πιστοποιητικό άσκησης ε-
παγγέλµατος και, όπου απαιτείται, βεβαίωση από τη
γραµµατεία πτωχεύσεων περί άσκησης καθηκόντων συν-
δίκου ή εκκαθαριστή. Το παράβολο συµµετοχής στις εξε-
τάσεις ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το ύψος
του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
µετά από εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 233
Επιτροπή εξετάσεων

1. Συστήνεται επιτροπή εξετάσεων, η οποία αποτελεί-
ται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον µέ-
λη.

2. Οι αποφάσεις της επιτροπής εξετάσεων δηµοσιεύο-
νται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

3. Η επιτροπή εξετάσεων επιλέγει τα θέµατα, διεξάγει
τις εξετάσεις, βαθµολογεί τους υποψηφίους και συντάσ-
σει πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντός τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετά-
σεων, τον οποίο δηµοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 234
Μητρώο Πιστοποιηµένων Προσώπων

1. Η αρµόδια αρχή τηρεί µητρώο πιστοποιηµένων προ-
σώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του
άρθρου 213.

2. Σε κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο αντιστοιχεί ένας
ατοµικός αριθµός µητρώου.

3. Για κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο το µητρώο περι-
λαµβάνει τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική

διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθµό µη-
τρώου διαχειριστή, που είναι φυσικό πρόσωπο ή την ε-
πωνυµία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφε-
ρεγγυότητας ή µε την οποία συνδέεται ως µέτοχος ή ε-
ταίρος ή µέλος διοίκησης ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο,
β) το βιογραφικό σηµείωµα του πιστοποιηµένου προ-

σώπου, 
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 δια-
χείρισης του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
δ) τη συµµετοχή του σε πρόγραµµα διαρκούς επιµόρ-

φωσης, 
ε) τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί για πειθαρχι-

κές παραβάσεις, και 
στ) κάθε άλλη πληροφορία, η οποία καταχωρίζεται στο

µητρώο, σύµφωνα µε το παρόν.

Άρθρο 235
Διαρκής επιµόρφωση πιστοποιηµένων προσώπων

1. Για την ανανέωση της πιστοποίησής του, σύµφωνα
µε το άρθρο 231, το πιστοποιηµένο πρόσωπο είναι υπο-
χρεωµένος να συµµετέχει σε προγράµµατα διαρκούς ε-
πιµόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιηµένους
φορείς επιµόρφωσης. 

Άρθρο 236
Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

1. Η αρµόδια αρχή τηρεί το µητρώο, υπό τη µορφή η-
λεκτρονικού αρχείου, προσβάσιµου στο κοινό, το οποίο
περιλαµβάνει δύο βαθµίδες, τη βαθµίδα Α΄ και τη βαθµί-
δα Β΄.

2. α) Στη βαθµίδα Α΄ εγγράφονται: 
αα) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδα-

φίου της παρ. 2 του άρθρου 230, 
αβ) οι εγγεγραµµένοι στη βαθµίδα Β΄, οι οποίοι απο-

δεικνύουν ευδόκιµη επαγγελµατική πείρα σε θέµατα α-
φερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών και 
αγ) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, εφόσον απα-

σχολεί ένα τουλάχιστον πιστοποιηµένο πρόσωπο που ι-
κανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθµίδα Α΄
για τα φυσικά πρόσωπα. Στην υποπερ. αγ΄, οι διαχειρι-
στές αφερεγγυότητας, φυσικά πρόσωπα, που απασχο-
λούνται από νοµικά πρόσωπα µε οιασδήποτε µορφής
σχέση και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η απασχό-
λησή τους από αυτά, δεν µπορούν να διορισθούν αυτο-
τελώς σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και εγγράφονται
αποκλειστικά στο µητρώο του άρθρου 234 του παρό-
ντος.
β) Στη βαθµίδα Β΄ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις 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 ό-
λες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα νό-
µο.

5. Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί έ-
νας 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 µη-
τρώου διαχειριστή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
ή την επωνυµία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση διαχειριστή, όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, 
β) το βιογραφικό σηµείωµα του πιστοποιηµένου προ-

σώπου που είναι εγγεγραµµένο ως διαχειριστής αφε-
ρεγγυότητας ή του πιστοποιηµένου προσώπου ή των πι-
στοποιηµένων προσώπων που απασχολεί,
γ) στην περίπτωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας

νοµικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 230, τα πι-
στοποιηµένα 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 ασφάλι-
σης επαγγελµατικής ευθύνης, η οποία καλύπτει την α-
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στική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του
ως διαχειριστή αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης
της τέλεσης των πειθαρχικών παραπτωµάτων του Δευ-
τέρου Κεφαλαίου του Δευτέρου Μέρους του παρόντος
Βιβλίου. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας,
που είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζεται σύµβαση α-
σφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης που αφορά το νοµι-
κό πρόσωπο και το καλύπτει και για τους σκοπούς του
παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας
που είναι φυσικό πρόσωπο, που απασχολείται από νοµι-
κό πρόσωπο, µε οιαδήποτε σχέση, η ασφάλιση επαγγελ-
µατικής ευθύνης αυτού καλύπτεται από την ασφάλιση ε-
παγγελµατικής ευθύνης του νοµικού προσώπου. Στην
περίπτωση αυτή ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, φυσι-
κό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκοµίσει στο αρµόδιο
όργανο βεβαίωση ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης
του νοµικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται ότι κα-
λύπτεται και ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, φυσικό
πρόσωπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

8. Σε περίπτωση που η σύµβαση ασφάλισης επαγγελ-
µατικής ευθύνης δεν προσκοµιστεί, ο διορισµός και η α-
νάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας απα-
γορεύονται, χωρίς η απαγόρευση της παρούσας να συνι-
στά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας.

Άρθρο 237 
Διορισµός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας

Η διαδικασία ορισµού του διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας σε συγκεκριµένη διαδικασία αφερεγγυότητας διέπε-
ται από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθή-
κοντα και οι αρµοδιότητές του, καθώς και τις προϋποθέ-
σεις των επόµενων άρθρων. Εφόσον διαχειριστής αφε-
ρεγγυότητας είναι νοµικό πρόσωπο, απασχολεί σε κάθε
διαδικασία αφερεγγυότητας στην οποία διορίζεται ένα
τουλάχιστον πιστοποιηµένο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 238
Kωλύµατα

1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν µπορεί να διορι-
στεί πρόσωπο το οποίο:
α. συνδέεται µε τον οφειλέτη, και επί νοµικών προσώ-

πων µε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που µετέχουν
στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, µε συγ-
γένεια εξ αίµατος ή αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απε-
ριόριστα 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 υ-

παγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, το πιστοποιηµέ-
νο πρόσωπο που απασχολείται στην διαδικασία αφερεγ-
γυότητας:

i. συµµετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επι-
χείρησης του οφειλέτη, ή 

ii. είχε την ιδιότητα του νόµιµου ελεγκτή της επιχείρη-
σης του οφειλέτη ή απασχολείτο στον νόµιµο έλεγχο
για λογαριασµό ελεγκτικής εταιρείας,
δ. την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπα-

γωγή 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 ο-
φειλέτη στο πλαίσιο σύµβασης παροχής εξαρτηµένων ή
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύµβασης έργου, µε εξαίρε-
ση την περίπτωση που η αµοιβή αυτή αφορά απόπειρα α-
ποφυγής αφερεγγυότητας και είχε την έγκριση πιστω-
τών που δεν είναι συνδεδεµένα πρόσωπα µε τον οφειλέ-
τη.

2. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής αφερεγγυότη-
τας που πρόκειται να διοριστεί είναι νοµικό πρόσωπο, τα
κωλύµατα της παρ. 1 ελέγχονται και ως προς το πιστο-
ποιηµένο πρόσωπο, που απασχολείται σε αυτό µε οιαδή-
ποτε σχέση.

3. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ελέγχει τη µη συν-
δροµή των κωλυµάτων της παρ. 1 ως προς τα πρόσωπα
που προσλαµβάνει, µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση,
για την υποβοήθηση του έργου του, καθώς και για το πι-
στοποιηµένο πρόσωπο που απασχολεί.

4. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχει κώλυµα του παρόντος, δεν αποδέχε-
ται 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 ει-
σηγητή, δήλωση περί υπάρξεως κωλύµατος. Η µη υπο-
βολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυµα, η αποδοχή
διορισµού εφόσον συντρέχει κώλυµα ή η υποβολή ανα-
κριβούς δήλωσης, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 239
Κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας και κάθε πιστοποιη-
µένο 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, συνο-
πτική έκθεση σχετικά µε την πορεία και τον τρόπο συνέ-
χισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας
και τα έξοδα στο οποία έχει υποβληθεί. Η έκθεση της πα-
ρούσας υποβάλλεται στο αρµόδιο όργανο και σε περί-
πτωση πτωχευτικής διαδικασίας στον εισηγητή, εντός
είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη του εξαµήνου.

2. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας παρέχει διευκρινί-
σεις επί της έκθεσης της παρ. 1, εφόσον ζητηθεί εγγρά-
φως από το αρµόδιο όργανο ή τον εισηγητή.

3. Η µη συµµόρφωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας
όσον αφορά την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης περιοδι-
κής ενηµέρωσης, καθώς και η ανακριβής ή παραπλανητι-
κή παροχή στοιχείων ή η καθυστέρηση στην παροχή δι-
ευκρινίσεων επί της έκθεσης, γνωστοποιείται µε επιµέ-
λεια του αρµοδίου οργάνου ή του εισηγητή, στην αρµό-
δια αρχή, για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σύµφωνα
µε τα άρθρα 242 κ.επ..
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4. Η έκθεση του παρόντος υποβάλλεται µε επιµέλεια
του διαχειριστή στην αρµόδια αρχή εντός πέντε (5) ηµε-
ρών από την υποβολή της σύµφωνα µε την παρ. 1 και
ταυτόχρονα καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φε-
ρεγγυότητας του άρθρου 213. Σε κάθε περίπτωση, κάθε
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από αίτησή
του, να λαµβάνει γνώση της πιο πάνω έκθεσης, στην πε-
ρίπτωση ιδίως που δεν έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213.

5. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας παρέχει στοιχεία
και πληροφορίες σε ανταπόκριση εγγράφου αιτήµατος
πιστωτή. Ο σύνδικος µπορεί να αρνηθεί αίτηµα παροχής
στοιχείων ή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,
τον οποίο υποχρεούται να αναφέρει σε έγγραφη απά-
ντησή 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 συµ-
φέροντα άλλων εµπλεκοµένων προσώπων ή αν η παρο-
χή τους απαγορεύεται από διάταξη νόµου.

Άρθρο 241
Αµοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας

1. Η αµοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας προσδιο-
ρίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο µε βάση τα καθή-
κοντα και τις αρµοδιότητες που αναλαµβάνει, εφαρµόζο-
ντας ως κριτήρια προσδιορισµού ιδίως την οικονοµική α-
ξία και το είδος της υπόθεσης, την επιµέλεια, την ικανό-
τητα και εµπειρία του διαχειριστή, το είδος και την ποιό-
τητα της παρασχεθείσας επιστηµονικής εργασίας εκ µέ-
ρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύ-
νουν 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 αναφέρο-
νται στην έκθεση του άρθρου 240. Στην περίπτωση δια-
χειριστή αφερεγγυότητας νοµικού προσώπου η σχετική
αµοιβή, καθώς και η αµοιβή επιτυχίας της παρ. 2, κατα-
βάλλονται 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 ο-
ποίο 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 ο-
ποίας εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριµένου απο-
τελέσµατος, όπως ιδίως το ύψος του τιµήµατος της εκ-
ποίησης ή ρευστοποίησης και τον χρόνο περάτωσής
τους. Ο προσδιορισµός της αµοιβής του διαχειριστή σύµ-
φωνα µε την παρούσα δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκα-
τό (5%) του προϊόντος της εκποίησης ή ρευστοποίησης
που πραγµατοποιείται κάθε φορά ή της επίτευξης συγκε-
κριµένου αποτελέσµατος. Η πρόσθετη αµοιβή καταβάλ-
λεται στο σύνολό της µετά την επίτευξη του συγκεκριµέ-
νου αποτελέσµατος και στην περίπτωση που αυτό αφο-
ρά σε εκποίηση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού, µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης ή ρευστο-
ποίησης του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης του
οφειλέτη ως λογιστική αξία.

3. Η συµφωνία της παρ. 2 φέρεται προς επικύρωση ε-
νώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο την επι-
κυρώνει εφόσον διαπιστώσει ότι υπογράφεται από την
απαιτούµενη πλειοψηφία των πιστωτών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242
Γενικές αρχές

1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-
ξάρτητη από κάθε άλλη.

2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις στους διαχειριστές αφε-
ρεγγυότητας επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβού-
λια. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας
είναι νοµικό πρόσωπο, πειθαρχική ποινή µπορεί να επι-
βληθεί τόσο στον διαχειριστή αφερεγγυότητας όσο και
σε πιστοποιηµένο πρόσωπο που απασχολεί. Η ευθύνη
του διαχειριστή και του απασχολούµενου πιστοποιηµέ-
νου προσώπου στην περίπτωση αυτή ελέγχονται αυτο-
τελώς. 

3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχι-
κή. Τα πειθαρχικά συµβούλια µπορούν να διατάξουν την
αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, εωσότου περα-
τωθεί η ποινική. Σε περίπτωση αθώωσης στην ποινική δί-
κη, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται αν έχει τι-
µωρηθεί ο διωχθείς. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε
αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλη-
το βούλευµα, για την ύπαρξη ή όχι ορισµένων γεγονό-
των, 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 υπα-
γωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά νέα την πει-
θαρχική δίωξη.

5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθη-
ση του ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται ως ενιαίο σύνο-
λο, η βαρύτητα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό και την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων πειθαρχικών πα-
ραπτωµάτων, 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 προσδιο-
ρίστηκαν, επαυξανόµενη κατά την κρίση του πειθαρχικού
συµβουλίου ως το ανώτατο όριό της, αν συντρέχει περί-
πτωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 243
Πειθαρχικά παραπτώµατα

Πειθαρχικά παραπτώµατα του διαχειριστή αφερεγγυό-
τητας ή του πιστοποιηµένου προσώπου είναι: 
α) η παραβίαση υποχρέωσης του διαχειριστή αφερεγ-

γυότητας σύµφωνα µε διατάξεις της νοµοθεσίας που
διέπει την άσκηση των καθηκόντων του, συµπεριλαµβα-
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νοµένου του κώδικα δεοντολογίας της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 παρά-
νοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον,
δ) η απόκτηση παράνοµου οικονοµικού οφέλους ή α-

νταλλάγµατος προς όφελος του ίδιου του διαχειριστή α-
φερεγγυότητας, του πιστοποιηµένου προσώπου ή τρίτου
προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ α-
φορµής αυτών,
ε) η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων συµπερι-

λαµβανοµένης και της αδικαιολόγητης καθυστέρησης
στην εκτέλεσή τους,
στ) η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας για γεγο-

νότα και πληροφορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση κα-
τά 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 κοι-
νοποίηση της άσκησης της πειθαρχικής δίωξης. Ο χρό-
νος της αναστολής αυτής δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

3. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακό-
πτεται αν τελεστεί άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, το ο-
ποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή τη µαταί-
ωση της έγερσης της πειθαρχικής δίωξης εξαιτίας εκεί-
νου.

4. Πειθαρχικό παράπτωµα, που αποτελεί συγχρόνως
και ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν την πάροδο
του χρόνου για την παραγραφή του ποινικού αδικήµα-
τος. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος ανα-
στέλλεται για όλο το χρονικό διάστηµα από την άσκηση
της ποινικής δίωξης µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικα-
στικής 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) µή-
νες,
δ) η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διά-

στηµα έως δύο (2) ετών, η οποία επιβάλλεται ιδίως σε
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων περί κωλυµά-
των και η παραίτηση από τη θέση στην οποία έχει διορι-
σθεί 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 πιστοποιη-
µένων προσώπων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 246
Επιµέτρηση ποινής

1. Η πειθαρχική κύρωση προσδιορίζεται:
α) από τη βαρύτητα του παραπτώµατος και των συνε-

πειών του, καθώς και από τον αντίκτυπό του στην άσκη-
ση 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 διαχειρι-

στή ή του πιστοποιηµένου προσώπου, την πείρα του, τις
ατοµικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούµε-
νη επαγγελµατική του συµπεριφορά, καθώς και τη δια-
γωγή του µετά την πράξη, τη µετάνοια που επέδειξε και
την προθυµία να επανορθώσει τις συνέπειες.

2. Παράπτωµα ελαφράς φύσεως, οφειλόµενο σε αµέ-
λεια του διωκόµενου διαχειριστή ή του πιστοποιηµένου
προσώπου µπορεί κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου να µείνει ατιµώρητο, µετά από εκτίµηση των
συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε, υπό την προϋπό-
θεση ότι γίνεται περί τούτου ειδική αιτιολόγηση στην α-
πόφαση.

3. Η πειθαρχική κύρωση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 245 επιβάλλεται µόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώ-
σεις πειθαρχικών παραπτωµάτων, τα οποία, από τις συν-
θήκες διάπραξής τους και τον διαπιστωµένο βαθµό υπαι-
τιότητας του διωκόµενου διαχειριστή ή πιστοποιηµένου
προσώπου, κατά περίπτωση, µαρτυρούν έλλειψη συνεί-
δησης των βασικών του υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 247
Πειθαρχικά Συµβούλια

Πειθαρχικά Συµβούλια για την εκδίκαση των πειθαρχι-
κών 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 πενταµε-
λές και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών. Η θητεία των µελών του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου συµπίπτει µε τον χρόνο θητείας των µε-
λών της αρµόδιας αρχής.

Άρθρο 249
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου, µε εξαίρεση εκείνες που επιβάλλουν την επί-
πληξη σύµφωνα µε το άρθρο 245, υπόκεινται σε έφεση
εκ µέρους του καταδικασθέντος. Επίσης, σε έφεση α-
σκούµενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπόκεινται ό-
λες οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Πει-
θαρχικού Συµβουλίου.
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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 ορίζο-
νται ως πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου, µε τον αναπληρωτή του, ένας αρεοπαγίτης και ως
µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, ένας καθηγητής ή α-
ναπληρωτής καθηγητής νοµικής σχολής Ανωτάτου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή οµότιµος,
ένας δικηγόρος που έχει συµπληρώσει εικοσαετή τουλά-
χιστον δικηγορία και προτείνεται από την Ολοµέλεια των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ένας λογιστής
φοροτεχνικός Α τάξης µε εικοσαετή τουλάχιστον προϋ-
πηρεσία που προτείνεται από το Οικονοµικό Επιµελητή-
ριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόµιµος ελεγκτής µε εικο-
σαετή 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 προσώ-
που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχεί-
ρισης 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 δικαστι-
κής ή εν γένει δηµόσιας αρχής.

2. Αν η καταγγελία δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι
προφανώς αβάσιµη στην ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδή-
ποτε εκτίµησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας την αρχειοθετεί σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 253, µε συνοπτική αιτιολογία, και ανακοι-
νώνει την πράξη αρχειοθέτησης στον Πρόεδρο του Ανώ-
τατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 252.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγ-
γυότητας, µόλις λάβει την καταγγελία ή γνώση της επι-
λήψιµης πράξης, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρ-
κτικής πειθαρχικής εξέτασης, την οποία αναθέτει σε µέ-
λος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Άρθρο 251
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση

1. Η προκαταρτική πειθαρχική εξέταση είναι συνοπτική
και σύντοµη και διαρκεί τριάντα (30) ηµέρες κατ’ ανώτα-
το όριο. Περατώνεται είτε µε γραπτές ή προφορικές εξη-
γήσεις του προσώπου, κατά του οποίου στρέφεται, είτε
µε πράξη, µε την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

2. Το µέλος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου 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 εξέτα-

ση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική
δίωξη για κακούργηµα ή πληµµέληµα.

4. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ε-
νηµερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Α-
φερεγγυότητας σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης
σε βάρος διαχειριστή αφερεγγυότητας. Την ίδια υποχρέ-
ωση έχει και σε περίπτωση έκδοσης παραπεµπτικού ή α-
παλλακτικού βουλεύµατος, τελεσίδικης αθωωτικής ή κα-
ταδικαστικής απόφασης σε βάρος διαχειριστή, αποστέλ-
λοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ηµερών από
την έκδοσή τους.

Άρθρο 252
Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του Πρωτο-
βάθµιου 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 πόρι-
σµα 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 περαι-
τέρω διαδικασία µετέχει ο αναπληρωτής του µέλους που
διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση.

Άρθρο 253
Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης

1. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου ορίζει εισηγητή της υπόθεσης.

2. Ο εισηγητής έχει όλες τις αρµοδιότητες και εξου-
σίες 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 µέ-
σα σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση που ο διωκόµενος υ-
ποβάλλει 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 απο-
δεικτικού υλικού, κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς εν-
δείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, παραδί-
δει τον φάκελο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου, µε την πρόταση η υπόθεση να τεθεί η υπόθεση στο
αρχείο. Ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση στο Πρωτο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει, µε
βάση την επάρκεια των διαθέσιµων ενδείξεων, αν θα α-
παγγελθεί ή όχι η κατηγορία ή αν πρέπει να γίνει συ-
µπληρωµατική ανάκριση από τον εισηγητή. Αν το Πρωτο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δεχθεί ότι πρέπει να απαγ-
γελθεί κατηγορία, συντάσσεται από τον εισηγητή κατη-
γορητήριο.

4. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ο-
λόκληρος 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 πρά-
ξης αυτής στον πειθαρχικώς διωκόµενο διαχειριστή αφε-
ρεγγυότητας.
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5. Εφόσον το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δε-
χθεί ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, στη σύνθεση
του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου για την εκ-
δίκαση 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. Α-
σκεί 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 ανα-
στολή της πειθαρχικής δίωξης. Το ίδιο ισχύει και σε περί-
πτωση που έγινε δεκτή αίτηση εξαίρεσης και, εξαιτίας
της ανέφικτης συγκρότησης του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου 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 Πρωτοβάθ-
µιο Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκδικάσει την υπόθεση
στην ουσία της και να εκδώσει απόφαση, λαµβάνοντας
υπόψη του τη σχετική ποινική δικογραφία, την οποία ο-
φείλει να αποστείλει σε αντίγραφα ο αρµόδιος εισαγγε-
λέας, ύστερα από σχετική αίτηση του εισηγητή της υπό-
θεσης.

Άρθρο 255
Υποβολή έφεσης

1. Ο διωκόµενος, στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε
ποινή, πλην της επίπληξης, έχει δικαίωµα να ασκήσει έ-
φεση 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 προθε-
σµίας των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της από-
φασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου στον
διωκόµενο, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει δικαίωµα να α-
σκήσει έφεση. Η έφεση ασκείται µε κατάθεσή της στη
γραµµατεία του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου. 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 απόφα-
ση ορίζεται διαφορετικά. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την κατάθεση της έφεσης, µε επιµέλεια
και ευθύνη του Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχι-
κού 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 εκκα-

λούντα δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα της συζή-
τησης. Ο εκκαλών µπορεί αυτοπρόσωπα ή µε πληρεξού-
σιο δικηγόρο να αναπτύξει έγγραφα ή προφορικά τις α-
πόψεις του. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί
να διατάξει τη συµπλήρωση της ανάκρισης, οφείλει ό-
µως να εκδώσει την απόφαση του σε προθεσµία το πολύ
δύο (2) µηνών από την ηµέρα της κατάθεσης της έφε-
σης.

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 ε-
ντός της ίδιας προθεσµίας, ενώ περίληψη αυτής καταχω-
ρίζεται στο µητρώο.

2. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής
διαδικασίας και της απολογίας του πειθαρχικώς διωκό-
µενου ακολουθεί η διάσκεψη των µελών του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου για τη λήψη οριστικής απόφασης.

3. Η πειθαρχική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και ε-
παρκώς αιτιολογηµένη, υπογράφεται δε από τον Πρόε-
δρο 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 τυ-
χόν διάπραξη αξιοποίνων πράξεων που προέκυψαν από
τη διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων.

5. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρ-
κεια της θητείας των Πειθαρχικών Συµβουλίων, παραµέ-
νουν ισχυρές και µετά τη λήξη της θητείας τους. Αποφά-
σεις 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 πειθαρχι-
κής υπόθεσης ενώπιον των νέων Πειθαρχικών Συµβου-
λίων.

6. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων εκτε-
λούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Δια-
χείρισης Αφερεγγυότητας.

Άρθρο 257
Εξαίρεση µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Οι διατάξεις των άρθρων 17 επ. του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονοµίας για την εξαίρεση των δικαστών ισχύ-
ουν 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 έ-
χει δικαίωµα υποβολής αίτησης εξαίρεσης µόνο µια φο-
ρά σε κάθε βαθµό πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

3. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη, όταν αυτή α-
φορά στην εξαίρεση όλων των µελών του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
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Άρθρο 258
Ανάκληση αδείας

1. Κάθε άδεια που χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος, ανακαλείται µε απόφαση της αρµό-
διας αρχής εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιού-
χου 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 φοροτε-
χνικού Α τάξης και, στην περίπτωση νοµικών προσώπων,
σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουρ-
γίας 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 πι-
στοποιηµένου προσώπου έως την αµετάκλητη απαλλαγή
του και ενηµερώνεται µε σχετική σηµείωση το Μητρώο
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

3. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1, η αρµόδια αρχή προβαίνει στην αµε-
τάκλητη διαγραφή του διαχειριστή από το Μητρώο Δια-
χειριστών Αφερεγγυότητας.

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 επιµέ-
λεια 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 δικαί-
ωµα ανάθεσης, ευθύνεται µόνο για πταίσµα ως προς την
επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδω-
σε.

2. Έναντι των τρίτων που ζηµιώθηκαν από τη δράση
του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται προσω-
πικώς µόνο για δόλο.

3. Αν από τη δράση διαχειριστή αφερεγγυότητας που
ασκεί καθήκοντα συνδίκου δηµιουργήθηκε οµαδικό χρέ-
ος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την
πτωχευτική περιουσία, αυτός υποχρεούται να αποζηµιώ-
σει 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 έ-
ναντι τρίτων, αν αυτοί ικανοποιηθούν σε βάρος της πτω-
χευτικής 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 Δηµό-
σιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή εργαζοµέ-
νους. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, αν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, και ο εκπρόσωπος του διαχειριστή α-
φερεγγυότητας, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, δεν
υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για
χρέη του οφειλέτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίω-
σής τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται, µε την ε-
πιφύλαξη 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 δια-
χειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται µετά πάροδο
τριετίας από τη λήξη των καθηκόντων του.

7. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας έχει την ειδική δω-
σιδικία 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 Μέ-

ρους 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 αριθ-
µός των συνεδριάσεών της ανά µήνα, η ελάχιστη απαι-
τούµενη απαρτία των µελών της για κάθε συνεδρίαση,
καθώς και οι τυχόν επιβαλλόµενες ποινές, µεταξύ των ο-
ποίων και η αντικατάστασή τους από τον Ειδικό Γραµµα-
τέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε περίπτωση µη εκ-
πλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων
τους, κυρώνεται ο κανονισµός λειτουργίας της Επιτρο-
πής και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά
µε την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής. Κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα µέ-
λη της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιε-
ραρχικό ή διοικητικό έλεγχο και απολαµβάνουν προσω-
πικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

2. Με όµοια απόφαση συγκροτείται πειθαρχικό συµ-
βούλιο, το οποίο αποτελείται από έναν δικαστικό λει-
τουργό ως πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας, εξαιρουµένου του προέδρου της. Η
θητεία του πειθαρχικού συµβουλίου συµπίπτει µε τη θη-
τεία των µελών της Επιτροπής. 

3. Με όµοια απόφαση συγκροτείται δευτεροβάθµιο
πειθαρχικό συµβούλιο και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και των πειθαρ-
χικών συµβουλίων. 

4. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ανά συνεδρίαση

77



αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, και η αποζηµίω-
ση του δικαστικού λειτουργού και των µελών του πρωτο-
βάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου, καθώς και του Προέ-
δρου και των µελών του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού
συµβουλίου. 

5. Με όµοια απόφασή ρυθµίζεται η µεταφορά των εγ-
γραφών από το τηρούµενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύµφωνα µε το
π.δ. 133/2016 (Α΄ 242) στο µητρώο πιστοποιηµένων προ-
σώπων και µητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας, αντι-
στοίχως.

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 χορηγουµέ-
νης σύµφωνα µε το παρόν πιστοποίησης, που θα βαρύ-
νουν, κατά περίπτωση, τους διαχειριστές αφερεγγυότη-
τας, 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 ε-
ξετάσεων, 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 ανα-
γκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση και λει-
τουργία της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φο-
ρέων επιµόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις επιµόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
Ειδικότερα µε την απόφαση της παρούσας, µεταξύ άλ-

λων, καθορίζονται:
α. οι φορείς που µπορούν να εκτελούν τα προγράµµα-

τα 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 συµ-

µετοχής 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.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζο-

νται οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης ε-
παγγελµατικής ευθύνης των διαχειριστών αφερεγγυό-
τητας, οι κίνδυνοι οι οποίοι ασφαλίζονται, η χρονική
διάρκεια των συµβάσεων, η προθεσµία και ο τρόπος υπο-

βολής στο αρµόδιο όργανο κάθε διαδικασίας και ρυθµί-
ζεται 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, ει-
σάγεται Κώδικας Δεοντολογίας των διαχειριστών αφε-
ρεγγυότητας και των πιστοποιηµένων προσώπων που ε-
ξειδικεύει τους κανόνες συµπεριφοράς των προσώπων
αυτών για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσε-
ων του άρθρου 239. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης µπορεί να καθοριστούν ελάχιστη νόµιµη α-
ποζηµίωση διαχειριστών αφερεγγυότητας και οι όροι κα-
ταβολής της (που µπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται στα-
διακά σε σχέση µε την ολοκλήρωση συγκεκριµένων στα-
δίων της διαδικασίας), και να προσδιορισθούν οι δηµόσι-
οι πόροι για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων, η
σχετική διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέµα και ανα-
γκαία 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
πρώτου εδαφίου του άρθρου 270.

2. Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις των άρθρων 162 έως και
166, εφαρµόζονται αναλόγως σε πτωχεύσεις που έχουν
ήδη κηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου ή κηρύσσονται βάσει αίτησης που έχει υποβληθεί
πριν από αυτήν, εφόσον δεν έχει αρχίσει η ρευστοποίη-
ση της περιουσίας του οφειλέτη σύµφωνα µε τις προγε-
νέστερες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυ-
χθείς πλειστηριασµός. Με απόφαση της συνέλευσης
των πιστωτών, εκκρεµής πτωχευτική διαδικασία µπορεί
να τραπεί σε πτωχευτική διαδικασία του παρόντος νό-
µου 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 διαχρονι-
κού 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 διαδικα-
σίες, διαπιστώσει ότι ο διαθέσιµος αριθµός διαχειριστών
αφερεγγυότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανα-
γκών που προκύπτουν, για τις πτωχεύσεις µικρού αντι-
κειµένου, ως σύνδικος µπορεί να διορισθεί, πέραν των
διαχειριστών αφερεγγυότητας, δικηγόρος, λογιστής,
φοροτεχνικός Α τάξης ή συµβολαιογράφος, όπως ορίζο-
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νται στο άρθρο 227. Η θέση σε ισχύ του Τετάρτου Βιβλί-
ου δεν θίγει την ανάθεση καθηκόντων διαχειριστών αφε-
ρεγγυότητας την οποία έχουν αναλάβει σε εκκρεµείς
διαδικασίες.

4. Τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 230 δύ-
νανται να εγγραφούν στο µητρώο διαχειριστών αφερεγ-
γυότητας, 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 δικαιο-
λογητικά 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 περί-
πτωση 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 νοµι-
κού προσώπου, του οποίου η αίτηση πτώχευσης ή η κή-
ρυξη σε πτώχευση προηγήθηκε της θέσης του παρόντος
νόµου σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προθεσµία που αφο-
ρά την απαλλαγή των εκπροσώπων της παρ. 1 του άρ-
θρου 195 λήξει οποτεδήποτε πριν τις 31.12.2021, τότε η
απαλλαγή επέρχεται την 1η.1.2022, ενώ τυχόν προσφυ-
γή µπορεί να ασκηθεί µέχρι τις 31.12.2021.

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) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«η. η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί µέρος της δια-
δικασίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους
Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου του νόµου για τη ρύθµιση
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ή της διαδι-
κασίας εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών
του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου
Πρώτου, του νόµου για τη ρύθµιση οφειλών και την πα-
ροχή δεύτερης ευκαιρίας για την αποκατάσταση της βιω-
σιµότητας της εταιρείας και την εξακολούθηση της δρα-
στηριότητάς της ή οι κινητές αξίες που έχουν αποκτηθεί
αφορούν εταιρεία που βρίσκεται σε παύση πληρωµών
κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόµου για τη ρύθ-
µιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ή εται-
ρεία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της οποίας έχει κα-
ταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου, µε βάση στοιχεία των δηµοσιευµένων οικο-

νοµικών 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 έλ-
λειµµα. Το βάρος απόδειξης της συνδροµής των προϋπο-
θέσεων 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 ευκαι-
ρίας, η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς
το πρόσωπο του αποκτώντα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, αποτελεί αίρεση της µεταβίβασης σε αυ-
τόν.»

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 διαχείρι-
σης κατ’ άρθρο 76 του παρόντος, ο οφειλέτης ή πιστω-
τές του, νοµιµοποιούνται να ασκήσουν αίτηση για την α-
νατροπή της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης εφόσον
καταθέσουν ταυτόχρονα µε την αίτηση αυτή αίτηση επι-
κύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε τις σχετι-
κές διατάξεις. 

2. Η αίτηση της παρ. 1 κατατίθεται ενώπιον του αρµό-
διου για την εκδίκαση της αίτησης επικύρωσης συµφω-
νίας εξυγίανσης πτωχευτικού δικαστηρίου, κοινοποιείται
δε αµελλητί και επί ποινή απαραδέκτου στον Ειδικό Δια-
χειριστή. 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, γί-
νεται δεκτή σε περίπτωση επικύρωσης της συµφωνίας ε-
ξυγίανσης και απορρίπτεται σε κάθε άλλη περίπτωση. Η
απόφαση επί της αίτησης δηµοσιεύεται κατά τον τρόπο
δηµοσίευσης της απόφασης επί της αίτησης επικύρω-
σης, 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 προθε-
σµίας 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 ανατρέπο-
νται για το µέλλον τα αποτελέσµατα του άρθρου 72. Εκ-
ποιήσεις του ενεργητικού για τις οποίες συντελέστηκε η
διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 75 δεν θίγονται. Ο Ει-
δικός Διαχειριστής απαλλάσσεται από κάθε αστική και
ποινική ευθύνη για τα αποτελέσµατα της µέχρι τότε δια-
δικασίας. 

5. Η αίτηση της παρ. 2 δύναται να υποβάλλεται εντός
εννέα (9) µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διά-
ταξης.»
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Άρθρο 265
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την ηµεροµηνία του πρώτου εδαφίου του άρ-
θρου 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 εκκρε-
µείς κατά τον χρόνο δηµοσίευσης διαδικασίες του Πτω-
χευτικού 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 διαδικα-
σίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρµόζονται οι
διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόµων που έχουν ι-
σχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.
β) παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Οι εκ-
κρεµείς κατά τον χρόνο δηµοσίευσης διαδικασίες εξε-
λίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
γ) παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του ν.
4307/2014 (Α΄ 246), οι διατάξεις των οποίων εξακολου-
θούν να ισχύουν στις εκκρεµείς κατά τη έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρη-
τά ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, µε απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, που συ-
γκαλείται µε πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή επιτρέ-
πεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο
βρίσκεται µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός διαχει-
ριστής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που επι-
φυλάσσονται κατά τον παρόντα νόµο στον σύνδικο. Ό-
που γίνεται αναφορά σε νόµο στην ειδική διαχείριση των
ανωτέρω άρθρων, νοείται η διαδικασία του Μέρους ΙΙ του
Κεφαλαίου Α΄ του Πέµπτου Μέρους του Δευτέρου Βι-
βλίου. 
δ) Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του

ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
ε) 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 περιεχό-
µενης στην παραπάνω καταργούµενη διάταξη.
στ) Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έ-

τους 2020 για την απόκτηση άδειας διαχειριστή αφερεγ-
γυότητας, όπως όριζε το άρθρο 6 του π.δ. 133/2016.

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταργού-
νται 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 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύ-
νης, καταργείται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 3842/2010 (Α΄ 58). Οι διατάξεις αυτές συνεχίζουν να ι-
σχύουν σε πτωχεύσεις που διέπονται από τον
ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή από τις προϊσχύουσες αυτού
διατάξεις, σύµφωνα µε την παρ. 1.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 266
Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων

1. Μεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σύµφω-
να µε τις προβλεπόµενες κατά τον νόµο προϋποθέσεις,
όπως εξειδικεύονται από την υπό στοιχεία
36579/Β.1666/30-08-2007 (Β΄ 1740) απόφαση του Υ-
πουργού 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 Ε-
πιτροπής (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 συµψηφι-
σθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που προβλέπο-
νται σε µελλοντικό καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας (de minimis).

2. Ως αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή των διαδι-
κασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρ. 1 ο-
ρίζεται το Τµήµα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης
Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται 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 ανάκτη-
ση ποσά, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να προσκοµισθούν εκ µέρους των ενδιαφερό-
µενων 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

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 σύ-
ναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ε-
άν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει α-

θετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβο-
λή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έ-
χει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
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τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νο-
µοθεσία,
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οι-

κονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ό-
σον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, 
γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέ-

σα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φο-
ρέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προ-
σφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επι-
βολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της ερ-
γατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό-
πως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πρά-
ξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όρ-
γανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-
σεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλω-
τη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώ-
σεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευ-
τική 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) ευ-
ρώ.»

2. Στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρ. 2Α,
ως εξής:

«2Α. Αν ο οικονοµικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλλη-
νας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την ε-
πικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θε-

ωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δε-
σµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απα-
ντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊ-
κού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), του 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 εισφο-
ρών 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 υ-
ποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπερι-
λαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τη-
ρεί 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 2Α 
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 καταλληλό-
τητας, ήτοι σε πραγµατικά και επίκαιρα δεδοµένα της ι-
διωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του α-
σφαλισµένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειµενι-
κοί, ευρέως προσβάσιµοι και επαληθεύσιµοι από τα συµ-
βαλλόµενα µέρη, οι οποίοι διαµορφώνουν την τελική τι-
µή 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 προσδιο-
ρισµό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους ε-
ξαρτάται η αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, στη σύµ-
βαση ασφάλισης. 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από

πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ε-
ξειδικεύονται µπορεί να καθορίζονται οι κρίσιµοι δείκτες
ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπρο-
σαρµογή.

2. Σε περίπτωση που η αναπροσαρµογή ευρίσκεται ε-
κτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1,
οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να ενηµερώνουν
τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρ-
µογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για
την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και δεικτών
της παρ. 1. Η ενηµέρωση γίνεται από την ασφαλιστική ε-
ταιρία εντός προθεσµίας εξήντα (60) τουλάχιστον ηµε-
ρολογιακών ηµερών πριν από κάθε επερχόµενη αναπρο-
σαρµογή.

3. Αν η συµβατική ρήτρα για την αναπροσαρµογή των
ασφαλίστρων είναι ασαφής ή ελλιπής ή αν έχει προβλε-
φθεί κατά τρόπο που δεν πληροί τις αρχές της διαφάνει-
ας και της καταλληλότητας κατά την παρ. 1, χωρεί εκ
του νόµου αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τους παράγο-
ντες και δείκτες της παρ. 1, µόνο εάν ο λήπτης της α-
σφάλισης ενηµερωθεί για κάθε επερχόµενη αναπροσαρ-
µογή και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή υπολογίζεται ε-
ντός προθεσµίας εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερολογια-
κών ηµερών πριν τη θέση σε ισχύ της επερχόµενης ανα-
προσαρµογής. 
Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν συµ-

φωνεί µε την αναπροσαρµογή, µπορεί να καταγγείλει
την ασφαλιστική σύµβαση, εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνω-
στοποίηση της αναπροσαρµογής. Τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται µε τη λήξη της περιόδου υπο-
λογισµού του τρέχοντος ασφαλίστρου.

4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν και για µακροχρόνιες συµβά-
σεις ασφάλισης υγείας που έχουν καταρτισθεί µέχρι την
έναρξη ισχύς του παρόντος µε εξαίρεση συµβάσεις, στις
οποίες είτε δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή ασφαλί-
στρων, είτε προβλέπεται σταθερή αναπροσαρµογή α-
σφαλίστρων.

5. Οι πάσης φύσεως ενηµερώσεις και απευθυντέες δη-
λώσεις από την ασφαλιστική εταιρία προς τον λήπτη της
ασφάλισης µπορεί να γίνονται µε αποστολή συστηµένης
επιστολής στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει δηλώ-
σει ο λήπτης της ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη δηλω-
θείσα διεύθυνση του αντικλήτου του. Στην περίπτωση
που ο λήπτης της ασφάλισης έχει ζητήσει εγγράφως µε
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κάθε µέσο να λαµβάνει τις πάσης φύσεως ενηµερώσεις
ή απευθυντέες δηλώσεις µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου (e-mail), η σχετική επικοινωνία λαµβάνει χώρα
στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει
δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στην ασφαλιστική ε-
ταιρία. Η παράδοση της συστηµένης επιστολής κατά το
πρώτο εδάφιο και η αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) κατά το δεύτερο εδάφιο αντίστοι-
χα, αποτελούν τεκµήριο ότι οι πάσης φύσεως ενηµερώ-
σεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν στον λήπτη της
ασφάλισης και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 269
Πληρωµή δαπανών σταθερού, 

διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα

Κατά το οικονοµικό έτος 2020 διατάκτης δαπανών
σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα του προϋ-
πολογισµού φορέων Κεντρικής Διοίκησης δύναται να εί-
ναι ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας ή ο Υπουργός ή οποιοδή-
ποτε άλλο όργανο του οικείου φορέα που έχει ορισθεί
µε απόφαση αυτών ή στο οποίο µεταβιβάστηκαν πιστώ-
σεις. Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν
από τις κατά τόπους Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Επο-
πτείας και Ελέγχου θεωρούνται νόµιµες και οι σχετικές
δαπάνες ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται α-
πό αυτές. Αποφάσεις ορισµού δευτερευόντων διατα-
κτών που εκδόθηκαν κατά το έτος 2020 είναι νόµιµες. Η
παρούσα ισχύει αναδροµικά από 1ης.1.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 270
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η θέσπιση
του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου για την αποτελε-
σµατική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Ανάκαµψης "Next Generation EU" και του εντασσό-
µενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας
(Recovery & Resilience Facility - Ταµείο Ανάκαµψης).

Άρθρο 271
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης (στο εξής: Ειδι-
κή Υπηρεσία), η οποία είναι αυτοτελής δηµόσια υπηρε-
σία υπαγόµενη στον Υπουργό Οικονοµικών.

2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισµό
της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, το οποίο
θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσµικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και
τον συντονισµό της υλοποίησης των προγραµµάτων και
έργων τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν µε πόρους του Τα-
µείου Ανάκαµψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία
ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. Υποστηρίζει και συντονίζει την προετοιµασία και υ-
ποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή.
β. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποί-

ησης των προγραµµάτων και έργων στην Ελλάδα, που
θα χρηµατοδοτηθούν από τους πόρους του Ταµείου Ανά-
καµψης και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρµόδιους
φορείς για την εφαρµογή, απλοποίηση και επιτάχυνση
των διαδικασιών αυτών.
γ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικο-

νοµικών και στα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργα-
να, τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων που ανα-
κύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραµµά-
των που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης.
δ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικο-

νοµικών και στα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα
αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαµψης.
ε. Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραµµάτων

και έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και αναφορές για την
επίτευξη των οροσήµων και στόχων του προς τον Υ-
πουργό Οικονοµικών, τα αρµόδια συλλογικά κυβερνητι-
κά όργανα και τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
στ. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέµατα του Ταµεί-

ου Ανάκαµψης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων σε κάθε
πρόγραµµα και έργο φορέων.

4. Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την
31η.3.2027.

Άρθρο 272
Διοικητής

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας προΐσταται Διοικητής, ο ο-
ποίος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διοικη-
τή είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται µε όµοια α-
πόφαση µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης της Ειδικής
Υπηρεσίας κατά την παρ. 4 του άρθρου 2.

2. Ο Διοικητής, για τον οποίο εφαρµόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Β΄ του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύ-
ρους, υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελ-
µατικής εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρ-
µοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Με την επιφύλαξη του ν. 4622/2019 και των αρµο-
διοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών, ο Διοικητής ασκεί
όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ή ανατίθενται σε αυ-
τήν από άλλες διατάξεις.

4. Ο Διοικητής λαµβάνει τις αποδοχές του Γενικού
Γραµµατέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019. Ο Διοικητής
µε την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συµβό-
λαιο απόδοσης µε τον Υπουργό Οικονοµικών, το οποίο
καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο ο-
ποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή
(bonus) του Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λό-
γω στόχων.

5. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταµοι-
βής της παρ. 4 δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) του ανωτάτου ορίου της περ. α΄
της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
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Άρθρο 273
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας

1. Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από:
α. τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραµµάτων και Έρ-

γων,
β. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και
γ. τη Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών.

Άρθρο 274
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραµµάτων και Έργων

1. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προ-
γραµµάτων και Έργων είναι η προετοιµασία και παρακο-
λούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραµµά-
των και έργων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο
Ανάκαµψης στην Ελλάδα, η υποστήριξη των αρµόδιων υ-
πουργείων και λοιπών δηµοσίων φορέων και η απλού-
στευση, διευκόλυνση και επιτάχυνση των σχετικών δια-
δικασιών.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραµµάτων και Έρ-
γων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Παρακο-

λούθησης.
β. Τµήµα Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίη-

σης Διαδικασιών.
γ. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής

και Τεχνικής Παρακολούθησης είναι οι ακόλουθες:
α. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των οροσήµων

και στόχων των έργων και προγραµµάτων του Ταµείου
Ανάκαµψης.
β. Ο έλεγχος της χρηµατοδότησης των έργων βάσει

της προόδου που παρουσιάζουν και των συµφωνηµένων
οροσήµων.
γ. Η διασφάλιση της εφαρµογής των κανόνων και προ-

διαγραφών διακυβέρνησης και διαχείρισης των έργων
και προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προτύπων
παρακολούθησης και τεκµηρίωσης.

4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Απλούστευσης, Επι-
τάχυνσης και Τυποποίησης Διαδικασιών είναι οι ακόλου-
θες:
α. Η εισήγηση µέτρων απλούστευσης και επιτάχυνσης

των διαδικασιών, καθώς και η παρακολούθηση και υπο-
στήριξη της εφαρµογής τους, η οποία πραγµατοποιείται
σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β. Ο σχεδιασµός των διαδικασιών λειτουργίας της Ει-

δικής Υπηρεσίας και της συνεργασίας της µε τους λοι-
πούς εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και η υποστήριξη
των οργανωτικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας κατά
την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών σε συνεργασία µε
τη ΓΓΨΔΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Νοµικής Υποστήρι-
ξης είναι οι ακόλουθες:
α. Η νοµική υποστήριξη των λοιπών οργανωτικών µο-

νάδων της Ειδικής Υπηρεσίας επί νοµικών ζητηµάτων
που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
β. Η συνεργασία µε εξωτερικούς νοµικούς συµβού-

λους.

Άρθρο 275
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

1. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης είναι ο σχεδιασµός και η υποστήριξη της εφαρµογής
των οικονοµικών και διοικητικών διαδικασιών που απαι-
τούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής και τεχνολογικής της
υποστήριξης.

2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαµβάνει
τα παρακάτω τµήµατα:
α. το Τµήµα Οργάνωσης και Προµηθειών και
β. το Τµήµα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήρι-

ξης και Τηλεπικοινωνιών.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οργάνωσης και Προ-

µηθειών είναι οι ακόλουθες:
α. Η οργάνωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου

και του αρχείου πρωτοτύπων και εξερχοµένων εγγρά-
φων, καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
β. Η αρχειοθέτηση, ταξινόµηση και λειτουργία του αρ-

χείου της Ειδικής Υπηρεσίας, η ηλεκτρονική ή µε άλλο
τρόπο καταγραφή, καθώς και η εκκαθάρισή του σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
γ. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η λειτουρ-

γία των λοιπών µέσων επικοινωνίας των οργανικών µο-
νάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.
δ. Η σύνταξη και αποστολή αιτηµάτων δεσµεύσεων

στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών, συνοδευόµε-
νων από αναλυτικά ενηµερωτικά σηµειώµατα για τον
διατάκτη.
ε. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προ-

γράµµατος προµηθειών και των συµβάσεων αυτών, κα-
θώς και η τήρηση του αρχείου προµηθευτών αγαθών και
υπηρεσιών.
στ. Η διενέργεια προµήθειας αγαθών και παροχής υ-

πηρεσιών και µελετών της Ειδικής Υπηρεσίας και η απο-
στολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών των
φακέλων των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωµή.
ζ. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η καταγραφή των υλι-

κών που προµηθεύεται η Ειδική Υπηρεσία, καθώς και η ε-
λεγχόµενη διάθεσή τους.
η. Η λειτουργία αποθήκης αναλώσιµων και µη υλικών,

η παρακολούθηση των αποθεµάτων και η µέριµνα για
την έγκαιρη διενέργεια των προµηθειών.
θ. Η καταγραφή, σήµανση και διασφάλιση της κινητής

και ακίνητης περιουσίας της Ειδικής Υπηρεσίας σε συ-
νεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υ-
ποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.

4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Πληροφορικής, Ηλε-
κτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών είναι οι α-
κόλουθες:
α. Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συ-

στηµάτων πληροφορικής της Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέ-
ση µε τον εξοπλισµό, το λειτουργικό σύστηµα, τα συστή-
µατα διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων και τα δίκτυα
σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Τεχνική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Η ανάπτυξη, επιµέλεια και συντήρηση του ιστότο-

που (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της
Ειδικής Υπηρεσίας.
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γ. Η επίβλεψη και ο έλεγχος των λογισµικών εφαρµο-
γών που εκπονούνται από τρίτους, για λογαριασµό της
Ειδικής Υπηρεσίας.
δ. Η υποστήριξη και ενηµέρωση των χρηστών των πλη-

ροφοριακών συστηµάτων της Ειδικής Υπηρεσίας και η
εκπαίδευσή τους σε θέµατα χειρισµού και αξιοποίησης
των συστηµάτων αυτών.
ε. Η αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραµ-

µάτων της Ειδικής Υπηρεσίας.
στ. Η βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συ-

στηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε συνερ-
γασία µε τη ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.
ζ. Η µέριµνα για την ένταξη της Ειδικής Υπηρεσίας σε

αναπτυξιακά, συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα διοι-
κητικής µεταρρύθµισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία µε τις εκάστο-
τε καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες της Ειδικής Υ-
πηρεσίας, καθώς και η υλοποίηση των προγραµµάτων
αυτών.
η. Ο σχεδιασµός λογισµικών εφαρµογών σύµφωνα µε

τις ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων της Ειδικής Υπη-
ρεσίας, καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώ-
σεις των πληροφοριακών συστηµάτων.
θ. Η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργα-

σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για θέµατα πληροφο-
ριακών συστηµάτων, η παρακολούθηση της εφαρµογής
τους, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους και η
εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρ-
µογές.
η. Η παρακολούθηση και υποστήριξη των ηλεκτρονι-

κών εφαρµογών που συνδέονται µε την υλοποίηση των
έργων και προγραµµάτων του Ταµείου Ανάκαµψης.

Άρθρο 276
Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών

1. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Εκθέσεων και Αναφο-
ρών είναι η σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που
σχετίζονται µε την υλοποίηση των οροσήµων και στό-
χων του Ταµείου Ανάκαµψης προς τους εθνικούς και ευ-
ρωπαϊκούς θεσµούς.

2. Η Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών περιλαµβάνει
τα παρακάτω τµήµατα:
α. Το Τµήµα Σχεδιασµού και Συλλογής Στοιχείων και
β. το Τµήµα Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Συλ-

λογής Στοιχείων είναι οι ακόλουθες:
α. Η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους σε έργα και

προγράµµατα φορείς, καθώς και µε τη Διεύθυνση Υπο-
στήριξης Προγραµµάτων και Έργων για τη συλλογή των
απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση των οροσή-
µων και στόχων.
β. Ο σχεδιασµός του τρόπου σύνταξης των εκθέσεων

και αναφορών που σχετίζονται µε την υλοποίηση των ο-
ροσήµων και στόχων του Ταµείου Ανάκαµψης προς τους
εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.

4. Αρµοδιότητα του Τµήµατος Σύνταξης Εκθέσεων και
Αναφορών είναι η σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών
που σχετίζονται µε την υλοποίηση των οροσήµων και
στόχων του Ταµείου Ανάκαµψης προς τον Υπουργό Οι-
κονοµικών, τα αρµόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα
και τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 277
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο επικουρεί
τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την
επιµέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των
σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επι-
κοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Το Γρα-
φείο Διοικητή υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και διέ-
πεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και
τη στελέχωσή του, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄
του Μέρους Β΄ του ν. 4622/2019, µε την επιφύλαξη ό-
σων προβλέπονται στον παρόντα. Η στελέχωση του
Γραφείου του Διοικητή λαµβάνει χώρα µε αποφάσεις αυ-
τού, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται
έως οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων τρεις
(3) δύνανται να είναι µετακλητοί.

3. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έ-
ναν εκ των ανωτέρω συνεργατών. Ο Διευθυντής του
Γραφείου Διοικητή ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέ-
πονται στις διατάξεις του ν. 4622/2019 για τους διευθυ-
ντές των ιδιαίτερων γραφείων.

4. Για τις αποδοχές των µετακλητών συνεργατών στο
Γραφείο Διοικητή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν.
4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν στους µετακλητούς υ-
παλλήλους που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των
Γενικών Γραµµατέων.

Άρθρο 278
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας

1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται σαράντα (40) θέ-
σεις προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Είκοσι εννέα (29) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµια-

κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα. Δεκαεπτά (17) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού –

οικονοµικού,
αβ. οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ µηχανικών, και
αγ. τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκ-

παίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-λογι-

στικού, και
ββ. µία (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντο-

λής.
2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανω-

τέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄
39). Kατ’ ελάχιστον απαιτούνται επαγγελµατική εµπειρία
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών, καθώς και στις περ. α) και δ) της παρ. 1 υψηλού
επιπέδου επιστηµονική συγκρότηση.

3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1 καλύπτονται του-
λάχιστον κατά το ήµισυ µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλή-
λων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που απασχολούνται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελ-
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ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατ’ αναλογική
εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η α-
πόσπαση του προσωπικού διενεργείται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών κατόπιν
αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονοµι-
κών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Η απόσπαση γίνε-
ται, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Δι-
οικητή, και εισήγησή του στο αρµόδιο όργανο του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, για τρία (3) έτη µε δυνατότητα
παράτασης µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’ ανώ-
τατο όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λο-
γίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση
για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και
οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ει-
δικής Υπηρεσίας.

4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, µε την επιφύλαξη
της παρ. 3, καλύπτονται και µε προσλήψεις προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου διάρκειας έως τριών (3) ετών, δυνάµενη να παρατα-
θεί µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο ό-
ριο, καθώς και µε σχέση έµµισθης εντολής. Η πλήρωση
των θέσεων της παρούσας διενεργείται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών και ύ-
στερα από σχετική προκήρυξη η οποία συντάσσεται µε-
τά από εισήγηση του Διοικητή, η οποία περιλαµβάνει:
α) την περιγραφή του αντικειµένου των προς κάλυψη

θέσεων,
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλε-

φθούν για την κάλυψη των θέσεων,
δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων (περιλαµβα-

νοµένης της δυνατότητας συνέντευξης).
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά τα ο-
ριζόµενα στην παρούσα πραγµατοποιείται υπό την επο-
πτεία του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ίδια. 

5. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης του προ-
σωπικού της παρ. 1 µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µό-
νη πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης του
Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1 υπάγεται στο Πειθαρ-
χικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Οικονο-
µικών.

6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται µε το παρόν
καταργούνται την 31η.3.2027. Οµοίως, παύουν την
31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σηµείο
αποσπάσεις προσωπικού.

Άρθρο 279
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων

της Ειδικής Υπηρεσίας

1. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Ειδι-
κής Υπηρεσίας επιλέγονται εκ του συνόλου του προσω-
πικού της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 (µόνιµοι υ-
πάλληλοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων
και των αποσπασµένων υπαλλήλων) και τοποθετούνται

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισή-
γηση του Διοικητή, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων. Με όµοια απόφαση παύονται οι προϊστάµενοι
των οργανικών µονάδων στις περιπτώσεις της παρ. 10
του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις
προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία
από την οποία προέρχονται και καλύπτει και τον προβλε-
πόµενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία
τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου, ως
προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµενο βαθµό ή για επι-
λογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου στο επίπεδο της ορ-
γανικής µονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

3. Ο Διοικητής δύναται, µε απόφασή του που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιο-
δοτεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
Ειδικής Υπηρεσίας να υπογράφουν αντ’ αυτού κατηγο-
ρίες πράξεων που σχετίζονται µε την Ειδική Υπηρεσία.

Άρθρο 280
Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βα-
ρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πι-
στώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και
µε ιδιαίτερους κωδικούς στον Προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και η διε-
νέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το αρµό-
διο όργανο ως κύριο διατάκτη.

2. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋ-
πολογισµού, την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης του
προϋπολογισµού, την εκκαθάριση και πληρωµή δαπα-
νών, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας του προσω-
πικού, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών.

3. Στην Ειδική Υπηρεσία ανήκουν η διαχείριση, συντή-
ρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων
και κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων και
του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανά-
γκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική Υπηρεσία δύναται έως
τις 31.12.2020 να προβεί, δια του Υπουργού Οικονοµι-
κών, στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης ακινήτου για την
κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν δηµοσί-
ευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µίσθωσης ακινή-
των για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών.

4. Η Ειδική Υπηρεσία, δια του Υπουργού Οικονοµικών,
δύναται να συνάψει έως δύο (2) συµβάσεις παροχής υ-
πηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των
500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεµία, για την υποστήρι-
ξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης. Ειδικότερα, είναι δυνατή η σύναψη
σύµβασης µε σύµβουλο υψηλού κύρους: α) για την πι-
στοποίηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των έρ-
γων, προγραµµάτων και µεταρρυθµίσεων που θα προτα-
θούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) για την υποστήρι-
ξη της προετοιµασίας και σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαµψης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς έγκριση.
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5. Οι συµβάσεις της παρ. 4 θεωρούνται ως πληρούσες
την προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφει-
λόµενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (γ) της παρ.
2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και συνάπτο-
νται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου
νόµου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 38, τηρουµένων
πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την
πρόσκληση σε διαπραγµάτευση καθορίζεται και η χρονι-
κή διάρκεια των σχετικών συµβάσεων.

6. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας επικουρείται α-
πό την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και
Οργάνωσης και τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 281
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση του Διοικητή, είναι δυνατόν να συµπληρω-
θούν και να εξειδικευθούν οι αρµοδιότητες των επιµέ-
ρους οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, λαµ-
βάνοντας υπόψη και τη θέσπιση των κανονιστικών ρυθµί-
σεων για το Ταµείο Ανάκαµψης από τα αρµόδια ευρω-
παϊκά όργανα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση του Διοικητή, καθορίζονται ειδικώς και κατά
περίπτωση οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαµ-
βάνεται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
και σχέση έµµισθης εντολής, η µέθοδος και το σύστηµα
αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισµός
τυχόν επιπλέον ανταµοιβής του συνόλου του προσωπι-
κού της παρ. 1 του άρθρου 9 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και
τον βαθµό ευθύνης εκάστου.

3. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να καθορίζονται
οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
της Ειδικής Υπηρεσίας, εντός του πλαισίου του άρθρου 1
της από 29.12.1980 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 299), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
1157/1981 (Α΄ 126).

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητή, κατανέµονται οι θέσεις και το
προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 9 στις οργανικές µο-
νάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όµοια απόφαση µπορεί
να ανακατανέµονται οι θέσεις του προσωπικού των ορ-
γανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή, δύναται να διατίθενται στην Ει-
δική Υπηρεσία για την παροχή σχετικής υποστήριξης
στελέχη και υπάλληλοι που υπηρετούν σε όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς ή διεθνείς
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, των οποίων η Ελλάδα
είναι µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οργανισµών
αυτών.

6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται τα αρµόδια
όργανα και ο τρόπος διαχείρισης, συντήρησης και επο-
πτείας των κτιρίων και του εξοπλισµού της Ειδικής Υπη-
ρεσίας, καθώς και κάθε σχετικό µε το θέµα αυτό ειδικό-
τερο ζήτηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 282
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της 

θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου

1. Για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της
παρούσας διάταξης και έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020, ε-
φόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς
τον σκοπό της διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνια-
κής εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του α-
κτοπλοϊκού δικτύου, δύναται, µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νο-
µοθεσίας, να συνάπτονται συµβάσεις ανάθεσης δηµό-
σιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020
για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου δροµολογίου ή
δροµολογίων, µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρε-
σίας έναντι µισθώµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθε-
σης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήµατα έναρξης επιλεξιµό-
τητας, τα µισθώµατα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 1. 

3. Η χρηµατοδότηση των συµβάσεων της παρ. 1 δύνα-
ται να πραγµατοποιείται µέσω εθνικών ή/και ενωσιακών
χρηµατοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιού-
χοι της ανωτέρω χρηµατοδότησης, το ύψος, οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατά-
σεις ισχύος αυτής.

4. Οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που
συνάπτονται για την εκτέλεση δροµολογίων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπόκεινται στον
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020
(Α΄ 127). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση
θεωρηθεί µη συναφθείσα, εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο
της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001
(Α΄ 145).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 283
Μηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 ως 31.12.2020
καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό το σύνολο των ασφαλιστι-
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κών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι ερ-
γαζόµενοι δεν απασχολούνται.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το σύνολο των εργοδοτι-
κών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργο-
δότες της παρ. 1, που εντάσσονται στον µηχανισµό ενί-
σχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλε-
ται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διά-
στηµα από 1.7.2020 ως 31.12.2020.»

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τις 16.10.2020.

Άρθρο 284
Έκτακτα µέτρα στήριξης εργαζοµένων σε επιχειρήσεις

- εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που 
εντάσσονται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

1. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστηµα
σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδηµιο-
λογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειµένου να αντιµε-
τωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.
64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484),
αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η
λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστηµάτων
τους µε εντολή δηµόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ της κύριας ή
της δευτερεύουσας επιχειρηµατικής δραστηριότητας
που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά
το έτος 2018. 

2. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζόµενων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστηµα
σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδηµιο-
λογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειµένου να αντιµε-
τωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.
64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484),
οι οποίες ή τα υποκαταστήµατα των οποίων πλήττονται
σηµαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον
µεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, µπο-
ρούν να τεθούν σε αναστολή, για µέρος ή το σύνολο των
εργαζοµένων, για όσο χρονικό διάστηµα η περιφερειακή
ενότητα βρίσκεται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «πολύ υ-
ψηλό» και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ηµέρες.

3. Οι εργαζόµενοι, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας
έχουν ανασταλεί, είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδι-
κού σκοπού, αναλογικά µε το διάστηµα που ορίζεται και
κατ’ ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ηµέρες, υπολογιζό-
µενη µε βάση υπολογισµού το ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε
τριάντα (30) ηµέρες.

4. Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιω-
µένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο,

εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

5. Για την καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
οι αναστολές των συµβάσεων εργασίας δηλώνονται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».

6. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής καλύπτο-
νται αναλογικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι
πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόµενες επί
του ονοµαστικού µισθού.

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο
χρονικό διάστηµα οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµέ-
νων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να µην
προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία των
συµβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.

8. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2: 
α) υποχρεούνται, µετά το πέρας της αναστολής των

συµβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθµό ερ-
γαζοµένων για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρονικό διά-
στηµα της αναστολής των συµβάσεων εργασίας των ερ-
γαζοµένων αυτών,
β) µπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡ-

ΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) εργα-
ζοµένους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας δεν έχουν
τεθεί σε αναστολή,
γ) υποχρεούνται να εφαρµόζουν το σύστηµα της εξ α-

ποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζοµένους
τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους µπορεί να
παρασχεθεί µε αυτό το σύστηµα, σε ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθµού των εργα-
ζοµένων αυτών,
δ) οφείλουν, για την ορθή τήρηση της περ. γ΄, να προ-

αναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του σαράντα
τοις εκατό (40%) των εργαζοµένων τους, για τους οποί-
ους µπορεί να εφαρµοστεί το µέτρο αυτό, και για όσο
χρονικό διάστηµα η περιφερειακή ενότητα στην οποία ε-
δρεύουν ή έχουν υποκατάστηµα βρίσκεται σε επιδηµιο-
λογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συµπληρώνοντας το Έντυ-
πο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
ε) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ.

δ΄, επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου
από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται η Περι-
φερειακή Ενότητα εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων, η
διάρκειά τους, προβλέπεται παράτασή τους, εξειδικεύο-
νται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων α-
ναστέλλεται η λειτουργία µε εντολή δηµόσιας αρχής ή
οι οποίοι πλήττονται σηµαντικά και καθορίζεται η διαδι-
κασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, κα-
θώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα που κρίνεται αναγκαίο
για την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 285
Έκτακτα µέτρα στήριξης εργαζοµένων σε επιχειρήσεις

- εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που
εντάσσονται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «υψηλό»,

«µέτριο», «χαµηλό»

1. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστηµα
σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδηµιο-
λογικό επίπεδο «χαµηλό» ή «µέτριο» ή «υψηλό», προ-
κειµένου να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4484), µπορούν να τίθενται σε αναστολή, για µέ-
ρος ή για το σύνολο των εργαζοµένων, για όσο χρονικό
διάστηµα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδη-
µιολογικά επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες µπορούν να εντάσσουν
στον Μηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), εργαζόµενους των οποίων οι συµ-
βάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

3.α) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που α-
νήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε ε-
πιδηµιολογικό επίπεδο «υψηλό», εφαρµόζεται υποχρεω-
τικά το σύστηµα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας,
σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζοµένων
τους µπορεί να παρασχεθεί µε αυτό το σύστηµα, και σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού α-
ριθµού των εργαζοµένων αυτών.
β) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανή-

κουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επι-
δηµιολογικό επίπεδο «µέτριο», εφαρµόζεται υποχρεωτι-
κά το σύστηµα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας,
σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζοµένων
τους µπορεί να παρασχεθεί µε αυτό το σύστηµα, σε πο-
σοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθ-
µού των εργαζοµένων αυτών.
γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες Περιφερειακής Ενότη-

τας που εντάσσεται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «χαµη-
λό», µπορούν να κάνουν χρήση του συστήµατος της εξ
αποστάσεως εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις.

4. Για την ορθή τήρηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3,
οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν να προαναγγεί-
λουν πριν την έναρξη της εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζοµένων τους, για
τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί το µέτρο αυτό και
για όσο χρονικό διάστηµα η Περιφερειακή Ενότητα,
στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστηµα, εντάσσε-
ται σε επιδηµιολογικό επίπεδο «υψηλό» ή «µέτριο», συ-
µπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕ-
ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2
του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του         ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ.
4, επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου
από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 286
Παράταση δυνατότητας µίσθωσης τουριστικών καταλυ-

µάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 

Η δυνατότητα µίσθωσης, µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού, κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµά-
των στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για την κά-
λυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας και την αντι-
µετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) πα-
ρατείνεται έως τις 30 Νοεµβρίου 2020. Οι συµβάσεις µί-
σθωσης τουριστικών καταλυµάτων που συνήφθησαν δυ-
νάµει του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 δύνανται να πα-
ραταθούν για έναν (1) µήνα και να έχουν χρονική διάρ-
κεια µέχρι και τις 30.11.2020. Οι δαπάνες των ανωτέρω
µισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Τουρισµού. 

Άρθρο 287 
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την 
αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών 

του κορωνοϊού COVID-19

Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου
12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76), του άρθρου εξηκοστού πέµπτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83), του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έ-
βδοµου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 288
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθµιση θεµάτων 

σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών
κατ’ εφαρµογή του π.δ. 1/2003 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη διε-
νέργεια των εκλογικών διαδικασιών µε ηλεκτρονική ψη-
φοφορία κατ’ εφαρµογή του π.δ. 1/2003 (Α΄1) σε συν-
δυασµό µε το άρθρο 22 του ν. 4728/2020, ανεξαρτήτως
αν και σε ποιο στάδιο εκκρεµούν, οι οποίες αφορούν ι-
δίως στην έδρα, τον αριθµό, τη σύσταση, συγκρότηση,
σύνθεση, απαρτία και λειτουργία των Εφορευτικών Επι-
τροπών των άρθρων 22 και 37 του π.δ. 1/2003, τα όργα-
να που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη συγκρό-
τηση και λειτουργία τους, την κατάργηση επιτροπών ε-
κλογών, τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες, την
κατάργηση, ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που έχουν
εκδοθεί στo πλαίσιo των εν λόγω διαδικασιών και εν γέ-
νει στον τρόπο διεξαγωγής τους, ακόµη και κατά παρέκ-
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κλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων διατάξεων που ρυθµί-
ζουν τα της διεξαγωγής των διαδικασιών αυτών µε φυσι-
κή παρουσία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Άρθρο 289
Ρύθµιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παράταση προθεσµιών καταβολής ή και αναστολή 
είσπραξης στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 

1. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υ-
πηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τε-
λούν σε καθεστώς ρύθµισης και για τις οποίες έχουν
χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβο-
λής, σύµφωνα µε την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πρά-
ξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθη-
κε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον
ν. 4690/2020, µπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σε έως
και είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, µε την επιφύ-
λαξη του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της παρ. 6. 

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση
που υφίσταται τεχνική αδυναµία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, που
είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφει-
λής. 

3. Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ηµεροµηνία υ-
παγωγής τους στη ρύθµιση αντί των τόκων και προσαυ-
ξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε το ν.δ.
356/1974 (Α΄ 90, Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
[Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170, Κώδικας Φορο-
λογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται µε τόκο
δυόµιση εκατοστιαίων µονάδων (2,5%) ετησίως υπολογι-
σµένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται
σε πρόγραµµα ρύθµισης έως και δώδεκα (12) µηνιαίων
δόσεων δεν επιβαρύνονται µε τόκο. 

4. Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβο-
λής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνι-
αία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%).

5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται
µε την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση κα-
ταβάλλεται µέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Οι επόµενες δόσεις
της ρύθµισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα των επόµενων µηνών. Με την υποβολή από τον
οφειλέτη αιτήµατος για υπαγωγή στη ρύθµιση, τα αποδι-
δόµενα ποσά από συµψηφισµούς του άρθρου 83 του
Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότη-
τας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και
από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης µπορούν να καλύ-
πτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της
προθεσµίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται

διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. 
6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορί-

ζεται σε τριάντα (30) ευρώ. 
7. Η ρύθµιση απόλλυται µε συνέπεια την υποχρεωτική

άµεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύµφωνα
µε τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν κα-
ταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθ-
µισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευ-
ταίων δόσεων της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγα-
λύτερο των δύο (2) µηνών. 

8. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα ρύθµισης και µε
την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται
τα πρόστιµα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του
Κ.Φ.Δ..

9. Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει
στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενηµερότητας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., 
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε

κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρ-
χισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. 
Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης ανα-

στέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά
παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113
του Ποινικού Κώδικα,
γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκα-

στικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθε-
ση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή
δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέ-
ρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, τα αποδιδόµενα ό-
µως ποσά από αυτές, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυ-
ψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον εισπράττο-
νται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφο-
ρετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. 
Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθµιση, τα µέτρα που έ-

χουν ανασταλεί συνεχίζονται.
10. Το Δηµόσιο και µετά την υπαγωγή και συµµόρφω-

ση του οφειλέτη στη ρύθµιση διατηρεί το δικαίωµα: 
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθή-

κες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συµπεριλαµ-
βανοµένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυη-
τών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, 
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για τη

µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµα-
τος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόµη και αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η
οφειλή δεν είναι διασφαλισµένη σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., 
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαι-

τήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθ-

µισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λό-
γω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας και βε-
βαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν
συµψηφισµού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ή µετά από α-
ναγκαστικά µέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορη-
γηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετι-
κά κατά τις κείµενες διατάξεις.

11. H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλ-
λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση, αναστέλλεται καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης και δεν συµπληρώ-
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νεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.
12. Δεν µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση του παρό-

ντος άρθρου:
α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθµίζονται

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατι-
κών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύσταση ειδι-
κών αφορολόγητων αποθεµατικών ή σύµφωνα µε άλλες
διατάξεις και
β) δόσεις ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής βάσει δι-

καστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρ-
µογή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62).

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων, καθορίζονται η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθµιση, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 290
Παράταση καταβολής δόσεων ρυθµίσεων για τους 

πληγέντες από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 

1. Η προθεσµία καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων, για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και ανα-
στολή είσπραξης, σύµφωνα µε την από 11.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90) η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 04) και τον
ν. 4690/2020 (Α΄104), παρατείνεται και µετά το πέρας
του προγράµµατος ρύθµισης. 

2. Η πρώτη δόση ρύθµισης από εκείνες για τις οποίες
χορηγήθηκε παράταση καταβολής και αναστολή είσπρα-
ξης, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα της τελευταίας δόσης του προγράµµατος
ρύθµισης τµηµατικής καταβολής και πάντως όχι πριν από
την 30ή Απριλίου 2021. Οι επόµενες παραταθείσες δό-
σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των επόµενων µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία
καταβολής της πρώτης παραταθείσας. 

3. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθµίσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις του παρόντος παρατείνεται κατά τους
µήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ι-
σχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθµι-
σης. 

Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορω-
νοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 1-17 του 
ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

Οφειλέτες µε οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οι-
κονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα
και δόσεις ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, για τις ο-
ποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράτα-
ση καταβολής, σύµφωνα µε την από 11.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυ-

ρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον
ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήµατος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου
2020 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε: α) τα
άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017
(Α΄ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς
ρύθµισης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την
υπολειπόµενη οφειλή και για τον εναποµείναντα αριθµό
δόσεων της ρύθµισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανέ-
νταξη του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται µε την κα-
ταβολή της δόσης του µηνός Νοεµβρίου 2020, η οποία
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα του ίδιου µήνα. Η καταληκτική ηµεροµηνία της
αναβιώσασας ρύθµισης επεκτείνεται κατά το πλήθος
των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ηµέρα της ανα-
βίωσης. 

Άρθρο 292
Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες

φορολογικές ρυθµίσεις

H παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Οφειλές που ήταν σε νοµοθετική ρύθµιση εν ισχύ
την 1η.11.2019, η οποία απωλέστηκε µετά την ηµεροµη-
νία αυτή, υπάγονται σε ρύθµιση σύµφωνα µε την υπο-
παρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
(Α΄ 107), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκρι-
µένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε περίπτω-
ση απώλειας της ρύθµισης δεν εφαρµόζεται, ως δεύτερη
ευκαιρία, η υποπερ. γ΄ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της
παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. Με απόφα-
ση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η
διαδικασία της επανένταξης στη ρύθµιση, καθώς και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρού-
σας.»

Άρθρο 293
Ρυθµίσεις οφειλών που προέρχονται από 

επιχειρηµατικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων,
καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές 
διατάξεις για την εφαρµογή τους 

1. Βεβαιωµένες οφειλές στις Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Α΄ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηµατικά
δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, µε εκδοθείσες έ-
ως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της
εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση
του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) ή παροχής της εγγύησης της
εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας µε την επωνυµία
«Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία εί-
χαν καταστεί ληξιπρόθεσµα στα πιστωτικά ιδρύµατα έως
τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτηµα κατάπτω-
σης των τραπεζών στις αρµόδιες Υπηρεσίες, δύνανται
να ρυθµίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) µηνιαίες
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δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φο-
ρολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 µέχρι
την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, µε α-
παλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους
τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως
ακολούθως:
α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκα-

τό (100%).
β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) µηνιαίες δόσεις µε

απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%).
γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις,

µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%).
δ) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) µη-

νιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%).
ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) µηνι-

αίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%).
στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48)

µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%).
ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) µηνιαί-

ες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκα-
τό (30%).
η) Από εξήντα µία (61) έως και εβδοµήντα δύο (72) µη-

νιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις ε-
κατό (20%).
θ) Από εβδοµήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96)

µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%).
ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120)

µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%).

2. Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρη-
σης του προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα
πρόστιµα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

3. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 

4. Στη ρύθµιση του παρόντος υπάγεται υποχρεωτικά
το σύνολο των καταχωρηµένων στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης που είναι ληξιπρό-
θεσµα έως και την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής ο-
φειλών της παρ. 1, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί κα-
τά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση
ή άλλη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων ο-
φειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόµου ή δικαστι-
κής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

5. α. Οι απαλλαγές της παρ. 1 υπολογίζονται επί των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του
άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως έχουν διαµορφωθεί την η-
µεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση.
β. Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρό-

γραµµα ρύθµισης της παρούσας, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, από
την υπαγωγή σε ρύθµιση, επιβαρύνονται µε τόκο που α-
νέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως υ-
πολογισµένο. 
γ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση µηδέν κόµµα
είκοσι πέντε τοις εκατό (0,25%).

6. Στις ρυθµίσεις των παρ. 1 έως 4 δύνανται, επιπλέον,
να υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές
από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία ει-

σπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι
την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, οι ο-
ποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθµι-
ση τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών στη
Φορολογική Διοίκηση βάσει νόµου ή δικαστικής απόφα-
σης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ηµε-
ροµηνία της αίτησης:
α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την ηµερο-

µηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή 
β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του

νόµου. 
7. Στις ρυθµίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγο-

νται, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφει-
λές που προέρχονται από επιχειρηµατικά δάνεια και δά-
νεια φυσικών προσώπων, µε εκδοθείσες έως και το έτος
2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του
ν. 2332/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας µε
την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»
(πρώην «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανά-
πτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Ταµείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν κατα-
στεί ληξιπρόθεσµα στα πιστωτικά ιδρύµατα έως τις 7 Ο-
κτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτηµα κατάπτω-
σης των τραπεζών στις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες
θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης µετά την καταληκτική ηµεροµη-
νία υπαγωγής σε πρόγραµµα ρύθµισης σύµφωνα µε την
παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία της Φο-
ρολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής µέσα σε έξι (6) µήνες από την καταχώριση των
οφειλών αυτών. 

8. α. Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και
τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα
που ευθύνονται για την καταβολή µέρους της οφειλής
δικαιούνται να ρυθµίσουν µέρος αυτό.
β. Στην περίπτωση που από τον χρηµατικό κατάλογο

δεν προκύπτει ότι η οφειλή προέρχεται από επιχειρηµα-
τικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, µε εκδοθεί-
σες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παρο-
χής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου ή παροχής
της εγγύησης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταµείο Επι-
χειρηµατικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν,
τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα στα πιστωτικά ι-
δρύµατα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται
στο αίτηµα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρµόδιες Υ-
πηρεσίες, απαιτείται για την υπαγωγή στη ρύθµιση η
προσκόµιση από τον αιτούντα έγγραφης βεβαίωσης της
βεβαιούσης αρχής προς την αρµόδια για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας που ορίζει ρητά ό-
τι η οφειλή εµπίπτει στην παρ. 1. 

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, η αίτηση για την υπα-
γωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης των παρ. 1 έως και 4 υπο-
βάλλεται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης,
που είναι αρµόδια για την είσπραξη της οφειλής µέχρι
τις 30 Απριλίου 2021. 

10. Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις των παρ. 1 έως 4 η
πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων η-
µερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθ-
µιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών από την ηµε-
ροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. 

91



11. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτι-
κή άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφω-
να µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση
επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δό-

σεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταί-
ων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διά-
στηµα,
β) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο

τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης του
παρόντος, εντός διµήνου από τη λήξη προθεσµίας κατα-
βολής τους ή εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αίτη-
σης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η
προθεσµία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπα-
γωγή σε αυτή, 
γ) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορο-

λογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης α-
ξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών
του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) το αρ-
γότερο µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας υπο-
βολής τους ή εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφό-
σον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπα-
γωγή σε αυτή. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης δεν
επιτρέπεται η υπαγωγή των ίδιων οφειλών στη ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

12. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες
δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών ή σε περίπτωση εξό-
φλησης του συνόλου της οφειλής µε οποιονδήποτε τρό-
πο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού
των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής,
σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την
εξόφληση, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως και 4.

13. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης των παρ. 1 έως και 4 δύναται να επιλέξει την υπα-
γωγή του σε άλλο πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος
µε διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο προς κα-
ταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περί-
πτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για το εναποµείναν
ποσό, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα ρύθµισης και ο συ-
νολικός αριθµός µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τις εκατόν είκοσι (120), υπολογιζόµενος από την
πρώτη δόση του αρχικού προγράµµατος ρύθµισης.

14. Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση των παρ.
1 έως και 4 παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργε-
τήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε

το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170, Κ.Φ.Δ.), 
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε

σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή διακόπτεται
εφόσον εκκίνησε η εκτέλεσή της. Κατά το χρονικό διά-
στηµα ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή
του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονι-
κών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή της παρούσας δεν ισχύ-
ει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρί-
των ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, αλλά τα

αποδιδόµενα από αυτές ποσά λαµβάνονται υπόψη για
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν
πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν αναστα-
λεί συνεχίζονται.

15. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµ-
µόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβο-
λής που του χορηγήθηκε:
α) να µην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενηµε-

ρότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµά-
του δικαιώµατος επ’ αυτού, ακόµη και αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν εί-
ναι ασφαλισµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
β) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαι-

τήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του
K.E.Δ.E.,
γ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθή-

κες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπό-
χρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν
είναι ασφαλισµένη.

16. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης
του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµε-
ρότητας ή κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δό-
σεις της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνο-
νται διαφορετικά. 
Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης

λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της
χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη
διάρκειά της και δεν πιστώνονται διαφορετικά. 

17. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλ-
λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της και δεν συµπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.

18. Αρµόδια για τη χορήγηση της ρύθµισης, την παρα-
κολούθηση, την τήρηση των όρων της και την απώλεια
αυτής είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που
είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφει-
λής.

19.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπειτα
από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδίδεται ε-
ντός µηνός από τη λήξη της καταληκτικής προθεσµίας υ-
παγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, δύναται να παρα-
ταθεί η καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής για χρονικό
διάστηµα µέχρι έναν (1) µήνα.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπειτα α-

πό εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθµί-
ζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την ε-
φαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 294
Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο 

εκτιµητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή 
εµπράγµατης ασφάλειας - Αναστολή εφαρµογής της

περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

Η ισχύς της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της
παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), α-
ναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης α-
πό ανεξάρτητο εκτιµητή και της παροχής εγγύησης ή
διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας, για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρό-
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ντος. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθεί-
σες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εµπράγµατες
ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν
να ισχύουν. 

Άρθρο 295
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες 
επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία

"Thomas Cook Group PLC"

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδο-
µου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (Α΄ 145), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και παρατάθηκε µέχρι τις
30.6.2020 µε το άρθρο 9 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και παρατάθηκε
περαιτέρω µέχρι τις 31.10.2020 µε το άρθρο 103 του
ν. 4714/2020 (A΄ 148), παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη
της µέχρι και τις 30.4.2021.

Άρθρο 296
Αναστολή καταβολής στο Δηµόσιο του ποσοστού 5% 

επί των νοσηλίων από τις 
Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης

Η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) α-
ριθµείται ως παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής: 

«2. Για το διάστηµα από 1ης.1.2020 έως και 30.6.2021,
αναστέλλεται η εφαρµογή της παρ. 1 και καταβληθέντα
ποσά που αφορούν στο διάστηµα της παρούσας δύνα-
νται να επιστρέφονται ή να συµψηφίζονται µε οφειλές
προς το Δηµόσιο, κατά τις κείµενες διατάξεις.. 

Άρθρο 297
Ρυθµίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών
πληρωµής και την παροχή ευεργετήµατος µη 

καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων 
οικονοµικής συµπεριφοράς

1. Η προθεσµία της 30ής Σεπτεµβρίου 2020 για την ε-
ξόφληση των αξιογράφων της περ. α΄ της παρ. 2 του έ-
βδοµου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµ-
βρίου 2020. Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας ανα-
στέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η
λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων α-
ναγκαστικής εκτέλεσης. 

2. Η προθεσµία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξό-
φληση των αξιογράφων της περ. β΄ της παρ. 2 του έβδο-
µου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020, πα-
ρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι την ηµε-
ροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διατα-
γής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

3. Η προθεσµία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξό-
φληση των αξιογράφων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου έβδοµου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020,
παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι την η-
µεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση δια-
ταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέ-

τρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 
4. Στο έβδοµο άρθρο της από 22.8.2020 Πράξης Νοµο-

θετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 4722/2020, προστίθεται παρ. 3.α. ως εξής:

«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφί-
ου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιω-
θεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από
την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεµβρίου 2020, δεν
καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γέ-
νει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουρ-
γούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλη-
θούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση
διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλε-
σης αναστέλλονται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 298
Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης στα εισοδήµατα του άρθρου 43Α ΚΦΕ 
µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία 

και συντάξεις 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται
παρ. 49 και 50 ως εξής:

«49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσο-
νται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
43Α τα εισοδήµατα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συ-
ντάξεις. Αν το εισόδηµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον
για τα δύο (2) προηγούµενα φορολογικά έτη δεν έτυχε
εφαρµογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ε-
λάχιστης φορολογίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 30, 31, 32,
33 και 34. 

50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται από µισθωτή εργασία στον ι-
διωτικό τοµέα. Αν το εισόδηµα προσδιορίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται ε-
φόσον για τα δύο (2) προηγούµενα φορολογικά έτη δεν
έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού
της ελάχιστης φορολογίας σύµφωνα µε τα άρθρα 30, 31,
32, 33 και 34.»

Άρθρο 299
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή 

αντικειµένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και 
την εισαγωγή και παράδοση αντικειµένων 

καλλιτεχνικής αξίας 

1. Στο Κεφάλαιο Α. Αγαθά του Παραρτήµατος ΙΙΙ, «Α-
γαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντε-
λεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προ-
στιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), προστίθενται
παρ. 52 και 53, ως εξής:

«52. Η εισαγωγή αντικειµένων τέχνης, συλλογών ή
αρχαιοτήτων (ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και
9706).

53. Η παράδοση αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας των
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παρ. 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος V
του παρόντος νόµου, εφόσον πραγµατοποιείται από τον
ίδιο τον δηµιουργό τους ή τους διαδόχους του.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από την ψήφιση του
νόµου µέχρι τις 31.12.2021. 

Άρθρο 300
Αναστολή εφαρµογής διάταξης στη φορολογία δωρεών

Η περ. α΄ της ενότητας Β΄ του άρθρου 43 του
ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αναστέλλεται για δωρεές που
πραγµατοποιούνται από την ψήφιση του νόµου µέχρι τις
31.12.2021. Για το χρονικό διάστηµα της παρούσας τα
νοµικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσο-
νται από τον φόρο δωρεάς.

Άρθρο 301
Αύξηση εµβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών
αναγκών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του
ν. 1078/1980 (Α΄ 238), οι λέξεις «είκοσι (20) τ.µ.» αντικα-
θίστανται µε τις λέξεις «είκοσι πέντε (25) τ.µ.» και οι λέ-
ξεις «είκοσι πέντε (25) τ.µ.» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «τριάντα (30) τ.µ.» και η παρ. 13 διαµορφώνεται ως
εξής:

«13.Αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα
τους έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή
οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας ή δικαίω-
µα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό µερίδιο οι-
κοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παρ. 1
του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό
εµβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδοµήντα (70)
τ.µ., προσαυξανόµενα κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για κα-
θένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά τριάντα (30) τ.µ.
για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα, των οποί-
ων την επιµέλεια έχει ο δικαιούχος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α.

Άρθρο 302 
Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του

άρθρου 7 του ν. 2308/1995

Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτρο-
πές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114), όπως ορί-
στηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και
παρατάθηκε διαδοχικά µε το άρθρο τριακοστό δεύτερο
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
και το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), παρατείνεται
έως τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 303
Παράταση προθεσµίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

των αστικών συνεταιρισµών -
Τροποποίηση του ν. 4701/2020

Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), που προστέθηκε µε το
άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), αναφορικά µε τη
σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών
συνεταιρισµών, παρατείνεται µέχρι τις 30.11.2020 και α-
ντίστοιχα η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συµ-
βουλίων παρατείνεται αντίστοιχα µέχρι τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης του παρόντος. 

Άρθρο 304
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 88 
του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 88 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 88
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από
τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας
αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και
Πιστοδοσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

2. Τµήµα της περιουσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
µπορεί να µεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατό-
πιν οικονοµικής µελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχε-
ται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ηµεροµηνία έναρξης της λει-
τουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τοµέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαι-
ώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ή άλλων προσώπων. Η µεταβίβαση της παρού-
σας, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµατα
ψήφου, δεν υπάγεται στον ν. 3461/2006 (Α΄ 106).»

2. Η παρ. 1 τίθεται αναδροµικά σε ισχύ από την έναρξη
ισχύος του ν. 4387/2016.

Άρθρο 305
Διατάξεις για τη συµπλήρωση του ν. 3986/2011 

ως προς τις ρυθµίσεις για το δικαίωµα επιφανείας

1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3986/2011
(Α΄  152) προστίθεται παρ. 7, ως εξής:

«7.α) Η µεταβίβαση του δικαιώµατος επιφάνειας κατά
διαιρετό µέρος του, σύµφωνα µε την παρ. 6 και εφόσον
τηρούνται όλες οι προβλεπόµενες για τις κατατµήσεις α-
πό την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις, επιφέρει τη νό-
µιµη κατάτµηση της εδαφικής έκτασης, επί της οποίας υ-
φίσταται το όλο δικαίωµα επιφανείας, χωρίς να απαιτεί-
ται η συναίνεση του κυρίου της έκτασης αυτής.
β) Στην περίπτωση της περ. α΄τεκµαίρεται η συναίνε-
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ση του κυρίου της έκτασης για τις χωρικές µεταβολές
που θα προκύψουν από την κατάτµηση, καθώς και για
την κατάτµηση, κατά την περ. α΄, η οποία καταχωρίζεται
στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γρα-
φείο, µε πρωτοβουλία είτε του µεταβιβάζοντος είτε του
αποκτώντος το δικαίωµα επιφανείας, εφαρµοζόµενης
και της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),
όταν πρόκειται για κτηµατογραφηµένη περιοχή.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011
προστίθεται παρ. 3α, ως εξής: 

«3α. α) Σε περίπτωση σύστασης εµπραγµάτου δικαιώ-
µατος τρίτου επί του δικαιώµατος επιφανείας, στη σχετι-
κή πράξη ή τίτλο σύστασης, συµπεριλαµβανοµένης δικα-
στικής απόφασης για συναινετική εγγραφή προσηµείω-
σης υποθήκης, µπορεί να περιλαµβάνεται δήλωση του
τρίτου ότι για την απόσβεση του δικαιώµατος επιφανεί-
ας απαιτείται η συναίνεσή του. Η δήλωση είναι αυτοτε-
λώς µεταγραπτέα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκο-
φυλακείου, όπου έχει µεταγραφεί η συστατική πράξη
του δικαιώµατος επιφανείας, και εγγραπτέα αντίστοιχα
στα κτηµατολογικά βιβλία του οικείου Κτηµατολογικού
Γραφείου, όπου έχει καταχωριστεί η ίδια συστατική πρά-
ξη.
β) Η παραίτηση από το δικαίωµα επιφανείας υπέρ του

κυρίου του εδάφους ή η µεταβίβασή του προς αυτόν εί-
ναι άκυρη έναντι του δικαιούχου του εµπραγµάτου δικαι-
ώµατος και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, εάν
δεν προηγήθηκε η συναίνεση της παρούσας. 
γ) Η συναίνεση του δικαιούχου του εµπραγµάτου δι-

καιώµατος επί του δικαιώµατος επιφανείας παρέχεται µε
µονοµερή δήλωσή του που περιβάλλεται τον συµβολαιο-
γραφικό τύπο, σηµειώνεται στα βιβλία µεταγραφών ή
στα κτηµατολογικά βιβλία, κατά περίπτωση, στο περιθώ-
ριο της δήλωσης του δεύτερου εδαφίου της περ. α΄ και
κοινοποιείται στον επιφανειούχο.»

3. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011
προστίθεται παρ. 10, ως εξής: 

«10. α) Στην περίπτωση κτίσµατος, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 18, το οποίο, κατά το διάστηµα που
αυτό αποτελεί αντικείµενο δικαιώµατος επιφάνειας, χα-
ρακτηρίστηκε ως επικίνδυνο ή µε παρόµοιο χαρακτηρι-
σµό κατά τις οικείες διατάξεις, ο επιφανειούχος υποχρε-
ούται σε άρση της επικινδυνότητας πριν τη λήξη ή από-
σβεση του δικαιώµατος επιφανείας, µε αποκλειστικά δι-
κές του δαπάνες. Μέχρι την επέλευση της άρσης, ακόµα
και αν αυτή επέλθει µετά τη λήξη ή απόσβεση του δικαι-
ώµατος της επιφανείας, ο επιφανειούχος αποκλειστικά
είναι ποινικά, διοικητικά και αστικά υπεύθυνος. 
β) Μετά τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώµατος της επι-

φανείας και για τις ανάγκες και µόνο της άρσης της επι-
κινδυνότητας, ο επιφανειούχος νοµιµοποιείται να προβεί
σε κάθε ενέργεια για την πραγµατοποίηση των απαραί-
τητων εργασιών. Στην περίπτωση που απαιτείται η πραγ-
µατοποίηση των εργασιών της παρούσας, ο κύριος του
κτίσµατος παρέχει, στον υπόχρεο προς άρση επιφανει-
ούχο ή στον υποδεικνυόµενο από αυτόν τρίτο την ανα-
γκαία πρόσβαση στο επικίνδυνο κτίσµα. Ο εκάστοτε επι-
φανειούχος και οι εξ αυτού έλκοντες δικαίωµα χρήσης
του κτίσµατος ευθύνονται αποκλειστικά σύµφωνα µε το
άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα, για όσο διάστηµα ισχύει
το δικαίωµα της επιφάνειας, απαλλασσοµένου του κυρί-
ου ρητώς από κάθε ευθύνη.»

4. Το άρθρο 23 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 23
Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας 

για τις ενοχικές συµβάσεις

1. Αν δεν υπάρχει συναίνεση του κυρίου, η λήξη του
δικαιώµατος της επιφανείας επιφέρει τη λύση των ενοχι-
κών συµβάσεων που έχει συνάψει ο επιφανειούχος µε
τρίτο, µε αντικείµενο το κτίσµα ή το έδαφος, χωρίς ευ-
θύνη του κυρίου έναντι του τρίτου. Το ίδιο ισχύει και επί
απόσβεσης του δικαιώµατος επιφανείας που επέρχεται
λόγω παραίτησης του επιφανειούχου από το δικαίωµα υ-
πέρ του κυρίου του εδάφους ή µεταβίβασής του προς
αυτόν, όταν το δικαίωµα επιφανείας δεν βαρύνεται µε ε-
µπράγµατα δικαιώµατα τρίτων, αλλά και όταν αυτό βαρύ-
νεται και η απόσβεση επέρχεται µε τη συναίνεση του δι-
καιούχου του εµπραγµάτου δικαιώµατος, σύµφωνα µε
την παρ. 3α του άρθρου 22. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο αρµό-
διος φορέας παροχής της συναίνεσης, κατά την παρ. 1
εκ µέρους του κυρίου του κτίσµατος ή του εδάφους, ο
τρόπος διαµόρφωσης και παροχής της, οι τιθέµενοι σε
αυτήν όροι και προϋποθέσεις, οι συνέπειες της µη παρο-
χής συναίνεσης ή της µη αποδοχής της εκ µέρους του
ενδιαφερόµενου, η διαδικασία κατάρτισης της σχετικής
σύµβασης µεταξύ του κυρίου του κτίσµατος ή του εδά-
φους και του ενδιαφερόµενου, το βασικό περιεχόµενό
της, ο καθορισµός του καταβλητέου ανταλλάγµατος ή α-
ποζηµίωσης χρήσης, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα
για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 306
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης 
πιστωτικών ιδρυµάτων - Προσθήκη άρθρου 145Β 

στον ν. 4261/2014

Στον ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται άρθρο 145Β, το
οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 145Β
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης

1. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστά-
θειας, µπορεί να προβλέπεται η µεταβίβαση των καθορι-
ζόµενων στην ίδια απόφαση περιουσιακών στοιχείων ε-
νεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συµβα-
τικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ι-
δρύµατος σε νόµιµα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα. Η α-
πόφαση της παρούσας εκδίδεται όταν η ως άνω µεταβί-
βαση κρίνεται σκόπιµη, προκειµένου να αποτραπεί συ-
γκεντρωµένη και δυσανάλογη οικονοµική βλάβη σε συ-
γκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

2. Η σύµβαση µεταβίβασης βάσει της απόφασης της
παρ. 1 συνάπτεται αµελλητί από τον ειδικό εκκαθαριστή,
ως εκπρόσωπο του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ι-
δρύµατος, και το αποκτών πιστωτικό ίδρυµα. Εάν συ-
ντρέχει περίπτωση για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, η
µεταβίβαση σηµειώνεται ατελώς στα οικεία δηµόσια βι-
βλία και αρχεία µε αίτηση του αποκτώντος. Το άρθρο 479
του Αστικού Κώδικα δεν εφαρµόζεται και οι συµβάσεις
εργασίας δεν µεταφέρονται. Για το κύρος της µεταβίβα-
σης και το αντιτάξιµό της έναντι τρίτων δεν απαιτείται α-
ναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους, κατά παρέκκλι-
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ση από τυχόν άλλες διατάξεις. Εκκρεµείς δίκες που σχε-
τίζονται µε τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία συ-
νεχίζονται από το αποκτών πιστωτικό ίδρυµα χωρίς δια-
κοπή τους.

3. Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία αποτιµώ-
νται στην απόφαση της παρ. 1, λαµβανοµένης υπόψη έκ-
θεσης αποτίµησης του συνόλου του ενεργητικού από
ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει η Τράπεζα της Ελλά-
δος. Στην ίδια έκθεση αποτιµώνται και οι απαιτήσεις κα-
τά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος που
ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι του Σκέλους
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατά το άρθρο 145Α. Η
απόφαση της παρ. 1 µπορεί να εκδοθεί και βάσει προσω-
ρινής αποτίµησης µε το περιεχόµενο της παρούσας. 

4. α) Η οριστική αποτίµηση της παρ. 3 ολοκληρώνεται
εντός τριµήνου, οπότε και µπορεί να τροποποιηθεί η α-
πόφαση της παρ. 1. Εάν βάσει της αποτίµησης η αξία
των προς µεταβίβαση υποχρεώσεων υπερβαίνει την αξία
των προς µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητι-
κού, η διαφορά αξίας καταβάλλεται στο αποκτών πιστω-
τικό ίδρυµα, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 1, από:
αα) Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, αντί

της καταβολής αποζηµίωσης στους καταθέτες, σύµφω-
να µε τον ν. 4370/2016 (Α΄ 37), µέχρι το ύψος του καθα-
ρού ποσού αποζηµίωσης των εγγυηµένων καταθετών
κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 11 του
ν. 4370/2016, όπως αυτό προκύπτει µετ’ αφαίρεση από
το ποσό της αποζηµίωσης των εγγυηµένων καταθέσεων
της αξίας του ενεργητικού, σύµφωνα µε την αποτίµηση
της παρ. 3 και µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ι-
κανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι του Σκέλους
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατά το άρθρο 145Α.
αβ) Το Δηµόσιο για υπερβάλλον ποσό και µέχρι την

πλήρη κάλυψη των µεταφερόµενων καταθέσεων. 
β) Η απόφαση της παρ. 1 µπορεί να προβλέπει και τµη-

µατική καταβολή της διαφοράς αξίας, ώστε µέρος αυτής
να καταβληθεί µετά την έκδοση της οριστικής αποτίµη-
σης και την τυχόν τροποποίηση της ίδιας απόφασης. Το
TEKE και το Δηµόσιο αποκτούν αξίωση κατά του υπό ει-
δική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος για το ποσό που
καταβάλλουν, στην οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι
περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α.

5. Για την επιλογή του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύµα-
τος, η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί πιστωτικά ιδρύµατα
που, κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες
σε αυτήν πληροφορίες, είναι κατάλληλα για την κτήση
των υπό µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, σε άτυπη
και εµπιστευτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών για την απόκτησή τους. Στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας, τα συµµετέχοντα πιστωτικά ιδρύµατα
µπορούν να προσφέρουν αντάλλαγµα, το οποίο συνί-
σταται σε µείωση του καταβλητέου κατά την παρ. 4 πο-
σού της διαφοράς αξίας µεταξύ υποχρεώσεων και ενερ-
γητικού. Η διαδικασία του πρώτου εδαφίου είναι όσο το
δυνατόν διαφανέστερη λαµβανοµένων υπόψη των περι-
στάσεων, δεν ευνοεί αδικαιολόγητα ορισµένους δυνητι-
κούς αγοραστές και λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να
πραγµατοποιηθεί ταχέως η µεταβίβαση. Το τελευταίο ε-
δάφιο της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 39 του άρθρου

2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) εφαρµόζεται αναλόγως.
6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται τηρουµένων των δια-

τάξεων περί κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαί-
ου.

7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος εφαρµόζεται α-
ναλόγως η περ. ε΄ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 34
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

8. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145 καταργείται.»

Άρθρο 307
Ρύθµιση για τη στελέχωση της 

Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Ο.Σ.Α.

Μετά το άρθρο 26 του ν. 4598/2019 (Α΄ 36), προστίθε-
ται νέο άρθρο 26Α ως εξής:

«Άρθρο 26Α
Αποσπάσεις υπαλλήλων στη Μόνιµη Ελληνική 

Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Ο.Ο.Σ.Α.

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή της υπαγωγής στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπρο-
σωπείας (Μ.Ε.Α.)στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µέχρι δύο (2) υπάλληλοι
της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017
(Α΄  192) µπορούν να αποσπώνται στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπειτα από
πρόταση του Μονίµου Αντιπροσώπου, που προΐσταται
της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους από την ανάληψη της υπηρε-
σίας, ή µέχρι την πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης µε
απόσπαση υπαλλήλου, µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017. Οι α-
ποσπώµενοι υπάλληλοι σύµφωνα µε την παρούσα θα
πρέπει να έχουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 του π.δ.
147/2017. 

2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται σύµφωνα µε την παρ.
1 δεν κωλύονται να αιτηθούν, σε οποιονδήποτε χρόνο,
την εκ νέου απόσπασή τους µέσω της πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017
και έπειτα από την απόσπαση της παρ. 1. Ο χρόνος που
διαρκεί η απόσπαση της παρ. 1 δεν λαµβάνεται σχετικά
υπόψη και δεν προσµετράται για οποιαδήποτε έννοµη
συνέπεια αφορά τη διενέργεια της νέας απόσπασης ή
την παράτασή της.»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 308
Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 1 έως και 264 του παρόντος τίθενται σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2021. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 3 του άρ-
θρου 264, καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος
για τις οποίες δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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