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ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρκρο 12 Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικόσ Κϊδικασ) Σο
ζκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ
ΠΡΟΠΣΩΧΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ

Άρκρο 99
Διαδικαςία εξυγίανςθσ
1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο με πτωχευτικι ικανότθτα ςφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφοσ 1, το οποίο ζχει το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του ςτθν Ελλάδα και βρίςκεται ςε
παροφςα ι επαπειλοφμενθ αδυναμία εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεϊν του κατά τρόπο γενικό, δφναται να υπαχκεί ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ που προβλζπεται
ςτο παρόν κεφάλαιο με απόφαςθ του αρμόδιου Δικαςτθρίου.
2. Η διαδικαςία εξυγίανςθσ αποτελεί ςυλλογικι προπτωχευτικι διαδικαςία, που αποςκοπεί
ςτθ διατιρθςθ, αξιοποίθςθ, αναδιάρκρωςθ και ανόρκωςθ τθσ επιχείρθςθσ με τθ ςυμφωνία
που προβλζπεται ςτο παρόν κεφάλαιο, χωρίσ να παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των
πιςτωτϊν. Η ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν παραβλάπτεται, αν προβλζπει ότι οι μθ
ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία πιςτωτζσ κα βρεκοφν ςε χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν
ςτθν οποία κα βρίςκονταν με βάςθ αναγκαςτικι εκτζλεςθ ι, ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ
ζχει περιζλκει ςε παφςθ πλθρωμϊν, με βάςθ το όγδοο κεφάλαιο του παρόντοσ Κϊδικα. Για
τθν εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ των πιςτωτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ποςά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που κα λάβουν και οι όροι αποπλθρωμισ των ποςϊν αυτϊν.
3. Οι ςκοποί τθσ παραγράφου 2 επιδιϊκονται με τθ ςφναψθ και επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου.
4. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται είτε να καταρτιςκεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, είτε και πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 106β. Στθν τελευταία περίπτωςθ θ ςυμφωνία υποβάλλεται ςτο δικαςτιριο προσ επικφρωςθ με τθν αίτθςθ για
το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ.
5. Η απαιτοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ πλειοψθφίασ των πιςτωτϊν για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ δφναται να προκφπτει βάςει απόφαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 105 και 106 ι, χωρίσ τθ ςφγκλθςθ τζτοιασ ςυνζλευςθσ, με τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από πιςτωτζσ που ςχθματίηουν τθν
κατά το άρκρο 106α απαιτοφμενθ πλειοψθφία.
6. Αν ο οφειλζτθσ ζχει περιζλκει ςε παφςθ πλθρωμϊν, με τθν αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ κεφαλαίου πρζπει να ςυνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο αίτθςθ για
τθν κιρυξθ πτϊχευςθσ κατά το άρκρο 5 παρ. 2. Παράλειψθ ςυνυποβολισ αίτθςθσ πτϊχευςθσ
δεν κακιςτά απαράδεκτθ τθν αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ κεφαλαίου,
είναι όμωσ δυνατι θ υποβολι αίτθςθσ πτϊχευςθσ από τουσ πιςτωτζσ ι τον ειςαγγελζα πρωτοδικϊν, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5 του παρόντοσ
Κϊδικα. Το άρκρο 98 εφαρμόηεται και ςτθν παροφςα περίπτωςθ. Αν το πτωχευτικό δικαςτιριο
δεχκεί τθν αίτθςθ υποβολισ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ αναςτζλλει με τθν ίδια απόφαςθ τθν
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εξζταςθ τθσ αίτθςθσ κιρυξθσ πτϊχευςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, άλλωσ
προχωρεί ςτθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ. Ωσ λιξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ κεωρείται θ επικφρωςθ ι θ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, θ πάροδοσ τθσ κατά το άρκρο 101 παράγραφοσ 1 προκεςμίασ, κακϊσ και θ ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ
που άνοιξε τθ διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 102 παράγραφοσ 5. Σε περίπτωςθ που το δικαςτιριο επικυρϊςει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, τεκμαίρεται ότι απορρίπτει τθν αίτθςθ κιρυξθσ πτϊχευςθσ με τθν απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνει τθ ςυμφωνία.
7. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςε αιτιςεισ του
οφειλζτθ, πιςτωτϊν ι του ειςαγγελζα πρωτοδικϊν για τθν κιρυξθ πτϊχευςθσ, οι οποίεσ εκκρεμοφν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε διαδικαςία του παρόντοσ κεφαλαίου ι κατατίκενται ςτο χρονικό διάςτθμα μετά από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αυτισ. Στθν
περίπτωςθ αυτι και μετά από αίτθμα του οφειλζτθ ι πιςτωτι, θ αίτθςθ κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ είτε ςυνεκδικάηεται είτε αναβάλλεται για ςυνεκδίκαςθ με τθν αίτθςθ για το άνοιγμα τθσ
διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
8. Αν ο οφειλζτθσ περιζλκει ςε κατάςταςθ παφςθσ πλθρωμϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, οφείλει να υποβάλει αίτθςθ πτϊχευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5 παράγραφοσ
2, αλλά δφναται να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ κατ’ ανάλογθ
εφαρμογι τθσ παραγράφου 6.
9. Αν ο οφειλζτθσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία και ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του
άρκρου 48 παρ. 1 ςτοιχείο γϋ κ.ν. 2190/1920, αναςτζλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ λφςθ τθσ εταιρείασ και θ τυχόν προκεςμία που ζχει χορθγθκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι τθ
λιξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Αν ο οφειλζτθσ είναι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, αναςτζλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ λφςθ τθσ εταιρείασ.
10. Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ κεφαλαίου είναι το κατά το άρκρο 4
αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο που, με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν διατάξεων, δικάηει με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ. Οι αποφάςεισ του δεν υπόκεινται ςε τακτικά ι ζκτακτα
ζνδικα μζςα, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά.
11. Οι διατάξεισ των άλλων κεφαλαίων του παρόντοσ Κϊδικα εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ
του παρόντοσ κεφαλαίου μόνο ςτο μζτρο που γίνεται παραπομπι ςε αυτζσ.
Άρκρο 100
Αίτθςθ ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
1. Οφειλζτθσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 99, δφναται να ηθτιςει από το πτωχευτικό δικαςτιριο το άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων εφαρμόηεται το άρκρο 96 παράγραφοσ 2.
2. Στθν αίτθςθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο πρζπει να περιγράφονται θ επιχείρθςθ του οφειλζτθ, θ οικονομικι του κατάςταςθ με παράκεςθ των πιο πρόςφατων οικονομικϊν ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν οφειλϊν του προσ το Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία, τα αίτια τθσ οικονομικισ του αδυναμίασ, τα προτεινόμενα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ οικονομικισ αδυναμίασ και οι τυχόν διαπραγματεφςεισ που ζχουν ιδθ λάβει χϊρα με τουσ
πιςτωτζσ. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφι του μεγζκουσ τθσ επιχείρθςθσ, του προςωπικοφ που
απαςχολεί, κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ και των προοπτικϊν τθσ αγοράσ, ςτθν οποία ο οφειλζΘεόδωρος Αθ. Κατής
Λόντοσ 107 26224 ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2610339754
Κινητό: 6972406124 6946336882 Fax: 2610 327092

Πριν από κάθε εκτύπωση σκέψου το περιβάλλον

www.anelixi.eu
email: info@anelixi.eu

τθσ δραςτθριοποιείται. Με τθν αίτθςθ ο οφειλζτθσ οφείλει να κατακζςει, με ποινι απαραδζκτου, τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ (εφόςον υπάρχουν) για τθν τελευταία χριςθ, για τθν
οποία είναι διακζςιμεσ, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ για τα χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο και άλλα ζγγραφα που ςτθρίηουν τα παρεχόμενα από τον οφειλζτθ
ςτοιχεία, βεβαιωμζνα ωσ προσ τθν ακρίβεια του περιεχομζνου τουσ από τον υπεφκυνο για τθ
διεφκυνςθ του λογιςτθρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ.
Στθν περίπτωςθ των κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν, οι ωσ άνω οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να
είναι δθμοςιευμζνεσ και εγκεκριμζνεσ από γενικι ςυνζλευςθ. Στθν περίπτωςθ των λοιπϊν επιχειριςεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εφόςον υπάρχουν, αυτζσ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ ςε μία οικονομικι εφθμερίδα και ελεγμζνεσ. Με
τθν ίδια αίτθςθ ο οφειλζτθσ δφναται να ηθτά ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν (άρκρο
105) ι και οριςμό μεςολαβθτι (άρκρο 102).
3. Η αίτθςθ προσ το δικαςτιριο ςυνοδεφεται, με ποινι απαραδζκτου, από ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα τθσ επιλογισ του οφειλζτθ, ςτθν οποία επιςυνάπτεται κατάλογοσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων και των πιςτωτϊν του οφειλζτθ, με ειδικι μνεία των ενζγγυων πιςτωτϊν και αναλφονται οι πικανότθτεσ εξυγίανςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ, εκτίκεται θ γνϊμθ του εμπειρογνϊμονα ςε ςχζςθ με τα οικονομικά ςτοιχεία του οφειλζτθ, τθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ, τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ και με το κατά πόςο θ εξυγίανςθ τθσ επιχείρθςθσ του
οφειλζτθ δεν παραβλάπτει τθ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 99 παρ. 2.
Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ ηθτά τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων κατά το άρκρο 103, ο εμπειρογνϊμονασ διατυπϊνει τθ γνϊμθ του και ωσ προσ τθν ανάγκθ λιψθσ τουσ. Τα ςτοιχεία
τθσ παροφςασ παραγράφου δφνανται να περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ, οπότε ο
εμπειρογνϊμονασ κα βεβαιϊνει τθν ακρίβειά τουσ και κατά πόςο ςυμμερίηεται τισ εκφερόμενεσ ςτθν αίτθςθ εκτιμιςεισ.
4. Ο κατά τθν παράγραφο 3 εμπειρογνϊμονασ είναι πιςτωτικό ίδρυμα που παρζχει νόμιμα
υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το ν. 3601/2007 (Αϋ 178), νόμιμοσ ελεγκτισ ι ελεγκτικό
γραφείο, όπωσ ορίηονται ςτο ν. 3693/2008 (Αϋ174). Αν ο οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο,
ωσ εμπειρογνϊμονασ δφναται να ορίηεται και ελεγκτισ πτυχιοφχοσ ανωτάτθσ ςχολισ, που είναι
μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοσ άδειασ Λογιςτι Φοροτεχνικοφ Αϋ τάξεωσ του ν. 2515/1997 (Αϋ 154).
5. Η αίτθςθ προσ το δικαςτιριο ςυνοδεφεται, με ποινι απαραδζκτου, από γραμμάτιο κατάκεςθσ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) ευρϊ και ςε περίπτωςθ οφειλζτθ ανϊνυμθσ εταιρίασ επτά χιλιάδεσ (7.000) ευρϊ για τθν αντιμετϊπιςθ των αμοιβϊν του εμπειρογνϊμονα και του τυχόν μεςολαβθτι ι του τυχόν ειδικοφ εντολοδόχου, τθ
διενζργεια δθμοςιεφςεων και τθ ςφγκλθςθ των ςυνελεφςεων των πιςτωτϊν και των εταίρων ι
μετόχων. Στθν περίπτωςθ οφειλετϊν φυςικϊν προςϊπων ι αν με τθν αίτθςθ δεν ηθτείται θ
ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ ι διοριςμόσ μεςολαβθτι, το παραπάνω παράβολο ορίηεται ςε δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ διατάςςεται από το δικαςτιριο θ
επιςτροφι του παραβόλου ςτον οφειλζτθ, ενϊ ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ το ποςό του παραβόλου αναλαμβάνεται από το πρόςωπο που κα ορίςει το δικαςτιριο (τον τυχόν μεςολαβθτι, τον εμπειρογνϊμονα ι τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο).
6. Για τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ορίηεται δικάςιμοσ εντόσ διμινου από τθν υποβολι τθσ. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ δφναται κατά το άρκρο 748 παράγραφοσ 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει τθν κλιτευςθ ενόσ ι περιςςότερων πιςτωτϊν του οφειλζτθ, ορίηοντασ ταυτόχρονα και τθν προκεςμία
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τθσ κλιτευςθσ. Εφόςον υπάρχουν χρζθ του οφειλζτθ προσ το δθμόςιο ι προσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατάςςεται υποχρεωτικά θ κλιτευςθ τοφτων.
Άρκρο 101
Απόφαςθ του δικαςτθρίου για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο, εφόςον προβλζπει ότι θ επίτευξθ τθσ ςυμφωνίασ είναι δυνατι,
ότι υπάρχουν βάςιμεσ προςδοκίεσ επιτυχίασ τθσ προτεινόμενθσ εξυγίανςθσ και ότι δεν παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 99 παρ. 2,
αποφαςίηει το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ για περίοδο όχι μεγαλφτερθ των τεςςάρων
(4) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, ορίηει μεςολαβθτι, ςφμφωνα με το άρκρο 102. Ο πρόεδροσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δφναται με πράξθ
του φςτερα από αίτθςθ του οφειλζτθ, του μεςολαβθτι ι πιςτωτι να παρατείνει τθν περίοδο
αυτι για ζνα ακόμθ μινα. Εφόςον θ αίτθςθ υποβάλλεται από τον οφειλζτθ και τθν πλειοψθφία των πιςτωτϊν κατ' άρκρο 106α παράγραφοσ 1, θ περίοδοσ του εδαφίου α' δφναται να παρατακεί μζχρι και για τρεισ (3) μινεσ.
2. Η απόφαςθ του δικαςτθρίου δθμοςιεφεται ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕΜΗ) και ςτο
Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Τομζασ
Νομικϊν).
3. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει τθν αίτθςθ επιτρζπεται ζφεςθ κατά τισ κοινζσ διατάξεισ.
Άρκρο 102
Διοριςμόσ μεςολαβθτι και ειδικοφ εντολοδόχου
1. Για τθ διευκόλυνςθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μεταξφ οφειλζτθ και πιςτωτϊν του, το
πτωχευτικό δικαςτιριο κατ’ αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτϊν ι και αυτεπαγγζλτωσ δφναται να
διορίςει μεςολαβθτι είτε με τθν απόφαςθ που ανοίγει τθ διαδικαςία είτε και με μεταγενζςτερθ απόφαςθ. Ο μεςολαβθτισ δφναται να είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο.
2. Ο μεςολαβθτισ επιλζγεται ελεφκερα από το δικαςτιριο, που λαμβάνει υπόψθ τισ προτάςεισ
του οφειλζτθ ι των πιςτωτϊν. Ιδίωσ δφναται να διοριςκεί ωσ μεςολαβθτισ πρόςωπο του καταλόγου του άρκρου 63 παράγραφοσ 1 ι και διαμεςολαβθτισ του ν. 3898/2010 (Aϋ 211) για τθ
διαμεςολάβθςθ ςτισ αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ. Ωσ μεςολαβθτισ δφναται να διοριςκεί
και ο εμπειρογνϊμονασ του άρκρου 100.
3. Ο διοριςμόσ μεςολαβθτι είναι υποχρεωτικόσ, αν το ηθτιςει ο οφειλζτθσ. Ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να ηθτιςει το διοριςμό μεςολαβθτι, αν ηθτά τθ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν
ςφμφωνα με το άρκρο 105.
4. Ο μεςολαβθτισ ζχει ωσ αποςτολι να επιτφχει τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ μεταξφ του οφειλζτθ
και των πιςτωτϊν του, που να είναι ικανι να επικυρωκεί από το δικαςτιριο. Για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων του ο μεςολαβθτισ δφναται να ηθτά από τον οφειλζτθ όλα τα κατά τθν
κρίςθ του αναγκαία οικονομικά ςτοιχεία και να λαμβάνει αντίγραφα από τα εμπορικά και λογιςτικά βιβλία του. Δφναται επίςθσ να ηθτά πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ χρθματοοικονομικι
κατάςταςθ του οφειλζτθ από το δθμόςιο και από τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
από πιςτωτικά και λοιπά χρθματοδοτικά ιδρφματα κατά παρζκκλιςθ από τισ κείμενεσ διατάξεισ
για το τραπεηικό, χρθματιςτθριακό και φορολογικό απόρρθτο.
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Οι ωσ άνω φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να παράςχουν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υποβολι ςε αυτοφσ ςχετικοφ αιτιματοσ του μεςολαβθτι ι, ςε περίπτωςθ μθ διοριςμοφ μεςολαβθτι, του ίδιου του οφειλζτθ, χωρίσ επιβάρυνςθ, αναλυτικι κατάςταςθ των προσ αυτά οφειλϊν κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα. Σε περίπτωςθ υπαίτιασ παράλειψθσ πιςτωτικοφ ι χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται να επιβάλλει κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 55Α του καταςτατικοφ τθσ (ν. 3434/1927, Αϋ 298, ωσ ιςχφει).
5. Αν ο μεςολαβθτισ διαπιςτϊςει ότι θ επίτευξθ ςυμφωνίασ είναι ανζφικτθ ι ότι ο οφειλζτθσ
εγκαταλείπει τθν προςπάκεια επίτευξθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ενθμερϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τον πρόεδρο του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, ο οποίοσ ειςάγει αμελλθτί τθν υπόκεςθ ςτο
δικαςτιριο, προκειμζνου να ανακαλζςει τθν απόφαςθ που άνοιξε τθ διαδικαςία και να κζςει
τζλοσ ςτθν αποςτολι του μεςολαβθτι. Η απόφαςθ του δικαςτθρίου κοινοποιείται ςτον οφειλζτθ.
6. Με τθν απόφαςθ με τθν οποία ανοίγει τθ διαδικαςία ι και με μεταγενζςτερθ απόφαςθ, το
δικαςτιριο, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι του, δφναται να ορίςει πρόςωπο από
τον κατάλογο του άρκρου 63 παράγραφοσ 1 ωσ ειδικό εντολοδόχο, για τθ διενζργεια ειδικϊν
πράξεων, τισ οποίεσ ορίηει το δικαςτιριο, ιδίωσ για τθ διαφφλαξθ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, τθ διενζργεια ειδικϊν διαχειριςτικϊν πράξεων ι τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Τα κακικοντα αυτά δφνανται να ανατεκοφν και ςτο μεςολαβθτι. Η απόφαςθ
ορίηει τισ πράξεισ ςτισ οποίεσ δφναται να προβαίνει ο ειδικόσ εντολοδόχοσ και τθ διάρκεια τθσ
εντολισ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Άρκρο 103
Προλθπτικά μζτρα ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ
1. Με τθν απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
ι με απόφαςθ του προζδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αιτιςεωσ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον και δικάηεται με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων μπορεί να αναςτζλλονται από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει τα ατομικά μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τθσ περιουςίασ του
οφειλζτθ. Η αναςτολι καταλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ που είχαν γεννθκεί πριν
από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για το άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, το δικαςτιριο όμωσ ι
κατά περίπτωςθ ο πρόεδροσ δφναται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να επεκτείνει τθν αναςτολι
και ςε νεότερεσ απαιτιςεισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ αναςτζλλεται θ παραγραφι κατά
το άρκρο 255 του Αςτικοφ Κϊδικα. Η χοριγθςθ τθσ αναςτολισ επάγεται αυτοδικαίωσ τθν απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ των ακινιτων και του εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
2. Εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ ι κοινωνικόσ λόγοσ, θ αναςτολι μπορεί να
επεκτείνεται και ςε εγγυθτζσ ι λοιποφσ ςυνοφειλζτεσ του οφειλζτθ.
3. Το πτωχευτικό δικαςτιριο ι κατά περίπτωςθ ο πρόεδρόσ του δφναται επίςθσ με τθν ίδια διαδικαςία να διατάξει και οποιοδιποτε άλλο από τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 προλθπτικά
μζτρα. Τα προλθπτικά μζτρα όμωσ δεν κίγουν τα δικαιϊματα από ςυμφωνία παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 3301/2004 (Αϋ 263) ι από ριτρα εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ ίδιασ διάταξθσ και ανεξάρτθτα από το
αν θ ριτρα εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ περιζχεται ςε ςυμφωνία παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ ι ςε ςυμφωνία τθσ οποίασ αποτελεί μζροσ θ ςυμφωνία παροχισ αςφάλειασ.
Επίςθσ δεν κίγεται το δικαίωμα καταγγελίασ και απόδοςθσ του μιςκίου ςε περίπτωςθ ςφμβαΘεόδωρος Αθ. Κατής
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ςθσ μίςκωςθσ, εφόςον ο οφειλζτθσ είναι υπεριμεροσ ωσ προσ τθν καταβολι ζξι (6) ι περιςςότερων μθνιαίων μιςκωμάτων.
4. Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων το δικαςτιριο δφναται να
διατάξει τθν κλιτευςθ ενόσ ι περιςςότερων πιςτωτϊν του οφειλζτθ.
Η κλιτευςθ μπορεί να γίνεται με τα μζςα που προβλζπονται ςτο άρκρο 686 παράγραφοσ 4
Κ.Πολ.Δ..
5. Στα προλθπτικά μζτρα των προθγοφμενων παραγράφων δφνανται να τίκενται εξαιρζςεισ, αν
ςυντρζχει ςπουδαίοσ κοινωνικόσ λόγοσ, όπωσ, ενδεικτικά, προκειμζνου να καταβλθκοφν ςε
πιςτωτι ποςά που είναι αναγκαία για τθ διατροφι του πιςτωτι και τθσ οικογζνειάσ του ι για
τθν καταβολι μιςκϊν ςε εργαηομζνουσ.
6. Ο πρόεδροσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δφναται οποτεδιποτε να ανακαλεί ι να μεταρρυκμίηει κατά περίπτωςθ τα κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ προλθπτικά μζτρα με αίτθςθ του ζχοντοσ ζννομο ςυμφζρον.
Άρκρο 104
Προκεςμία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ – Τποχρεϊςεισ κατά τθ διαπραγμάτευςθ
1. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 101 παράγραφοσ 1.
Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκεται θ αίτθςθ για τθν επικφρωςι τθσ από το πτωχευτικό
δικαςτιριο. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, θ διαδικαςία κεωρείται αυτοδικαίωσ λιξαςα και το λειτοφργθμα του τυχόν διοριςκζντοσ μεςολαβθτι και του τυχόν διοριςκζντοσ ειδικοφ εντολοδόχου του άρκρου 102 παράγραφοσ 6 περαιωμζνο.
2. Κατά τισ διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο μεςολαβθτι, και αν δεν ζχει διοριςκεί μεςολαβθτισ, ςτουσ πιςτωτζσ
του και τον εμπειρογνϊμονα όλεσ τισ πλθροφορίεσ, που είναι αναγκαίεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ
κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ και των προοπτικϊν τθσ. Οι πλθροφορίεσ παρζχονται από τον
οφειλζτθ είτε μετά από αίτθςθ των προςϊπων αυτϊν ι και χωρίσ αίτθςθ, αν θ μθ παροχι τουσ
κα μποροφςε να δθμιουργιςει ςτουσ πιςτωτζσ παραπλανθτικι εικόνα τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ μθ παροχισ πλθροφοριϊν που ζχουν ηθτθκεί, ιδίωσ για τθ διαφφλαξθ επιχειρθματικϊν απορριτων, ο οφειλζτθσ οφείλει να επεξθγεί τουσ λόγουσ τθσ μθ παροχισ τουσ.
Άρκρο 105
φγκλθςθ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν
1. Με τθν απόφαςθ για το άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ το πτωχευτικό δικαςτιριο δφναται
να αποφαςίςει κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ τθ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν, προκειμζνου να λάβει απόφαςθ για τθν αποδοχι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
2. Δικαιοφνται να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ όλοι οι πιςτωτζσ, ανεξαρτιτωσ προνομίων ι εμπραγμάτων αςφαλειϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων υπιρχαν κατά τθν θμζρα ανοίγματοσ τθσ
διαδικαςίασ, ζςτω και αν δεν είναιλθξιπρόκεςμεσ ι τελοφν υπό αίρεςθ.
3. Για τθ ςυμμετοχι των πιςτωτϊν ςτθ ςυνζλευςθ, κα πρζπει οι απαιτιςεισ τουσ να περιλαμβάνονται ςτον πίνακα πιςτωτϊν, που υποβλικθκε ςτο δικαςτιριο κατά το άρκρο 100 παράγραφοσ 3, και οι οποίοι προκφπτουν από τα βιβλία του οφειλζτθ ι ζχουν αναγνωριςτεί ι πικανολογθκεί με απόφαςθ δικαςτθρίου οποιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ, ακόμθ και με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Ο πρόεδροσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δφναται, κρίΘεόδωρος Αθ. Κατής
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νοντασ με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, να επιτρζψει τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνζλευςθ πιςτωτι, θ απαίτθςθ του οποίου δεν εμφανίηεται ςτα βιβλία του οφειλζτθ και δεν ζχει αναγνωριςτεί ι πικανολογθκεί με δικαςτικι απόφαςθ. Με τον ίδιο τρόπο νομιμοποιοφνται να
ςυμμετάςχουν και πιςτωτζσ που δεν περιλαμβάνονται ςτον πίνακα πιςτωτϊν, που υποβλικθκε ςτο δικαςτιριο κατά το άρκρο 100 παράγραφοσ 3, κακϊσ και πιςτωτζσ που προζκυψαν μετά τθν κατάρτιςθ του πίνακα και μζχρι τθν θμζρα ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 121 εφαρμόηεται αναλόγωσ.
4. Για τθν πρόςκλθςθ των πιςτωτϊν μεριμνά ο μεςολαβθτισ. Η πρόςκλθςθ που περιλαμβάνει
τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, κακϊσ και τον τόπο και το χρόνο τθσ ςυνζλευςθσ λαμβάνει
χϊρα δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνζλευςθσ. Η πρόςκλθςθ
γίνεται με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν, που είναι ικανό να αποδείξει τθν πρόςκλθςθ κάκε πιςτωτι και το χρόνο τθσ. Επιπλζον θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο ∆ικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Τομζασ Νομικϊν). Σε περίπτωςθ πιςτωτϊν, το πρόςωπο ι θ διεφκυνςθ των οποίων
είναι άγνωςτα, ωσ πρόςφορο μζςο κεωρείται και θ δθμοςίευςθ ςε μια πολιτικι και μια οικονομικι εφθμερίδα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 26 παρ. 2 ςτοιχεία βϋ και γϋ του
κ.ν. 2190/1920.
5. Δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν τίκενται ςτθ διάκεςι
τουσ το ςχζδιο ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ υπογεγραμμζνο από τον οφειλζτθ και ςυνοδευόμενο
από τον πίνακα των πιςτωτϊν, που δικαιοφνται να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ, κακϊσ και ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα, που πλθροί τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 100 παράγραφοσ 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνϊμονασ να είναι ο εμπειρογνϊμονασ του άρκρου 100
παράγραφοσ 3. Στθν ζκκεςθ αυτι πρζπει να εκτίκεται θ γνϊμθ του εμπειρογνϊμονα ςε ςχζςθ
με τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 106η παράγραφοι 1 ζωσ και 3.
Άρκρο 106
Διαδικαςία τθσ ςυνζλευςθσ και λιψθ απόφαςθσ
1. Ο μεςολαβθτισ ι, αν ο μεςολαβθτισ είναι νομικό πρόςωπο, ο εκπρόςωπόσ του προεδρεφει
τθσ ςυνζλευςθσ και αποφαςίηει για τθν τυχόν αναβολι τθσ ςε θμερομθνία, που δεν δφναται
να απζχει περιςςότερο από δζκα (10) θμζρεσ.
2. Κατά τθ ςυηιτθςθ του ςχεδίου ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δφνανται να επζρχονται τροποποιιςεισ, εφόςον τισ αποδεχκεί ο οφειλζτθσ και εφόςον με αυτζσ δεν κίγονται απαιτιςεισ που δεν
ζκιγε το αρχικό ςχζδιο.
3. Ωσ προσ τθν ψθφοφορία και τθ ςυηιτθςθ ςτθ ςυνζλευςθ εφαρμόηονται αναλόγωσ τα άρκρα
116 και 117.
4. Για τθν ζγκυρθ λιψθ απόφαςθσ από τθ ςυνζλευςθ απαιτείται να παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται πιςτωτζσ που εκπροςωποφν το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνόλου των απαιτιςεων των πιςτωτϊν. Για τθν αποδοχι του ςχεδίου ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ απαιτείται πλειοψθφία των πιςτωτϊν που εκπροςωποφν το εξιντα τοισ εκατό (60%) των απαιτιςεων των πιςτωτϊν, που παρίςτανται ςτθ ςυνζλευςθ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το ςαράντα τοισ εκατό
(40%) των απαιτιςεων των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν, που παρίςτανται ςτθ ςυνζλευςθ.
5. Σε περίπτωςθ αποδοχισ του ςχεδίου ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ ςυνζλευςθ εξουςιοδοτεί ζνα
ι περιςςότερα πρόςωπα να υπογράψουν τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, άλλωσ τθ ςυμφωνία υποΘεόδωρος Αθ. Κατής
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γράφουν όλοι οι παρευριςκόμενοι ι αντιπροςωπευόμενοι πιςτωτζσ που υπερψιφιςαν τθ
ςυμφωνία. Η ςυνζλευςθ δφναται με τθν απόφαςι τθσ να εξουςιοδοτεί τα πρόςωπα αυτά να
επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ για τθ ςυμμόρφωςθ με όρουσ που τυχόν
κα κζςει το πτωχευτικό δικαςτιριο για τθν επικφρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106η παράγραφοσ 4.
Άρκρο 106α
φναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
1. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ υπογράφεται από τον οφειλζτθ και, αν ζχει λάβει χϊρα ςυνζλευςθ
των πιςτωτϊν, από τα πρόςωπα που παρίςτανται ι ζχουν εξουςιοδοτθκεί προσ τοφτο ςφμφωνα με το άρκρο 106 παράγραφοσ 5, ενϊ, αν δεν ζχει λάβει χϊρα ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν,
από πιςτωτζσ που εκπροςωποφν το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ςυνόλου των απαιτιςεων ςτο
οποίο περιλαμβάνεται το ςαράντα τοισ εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων.
2. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 τα ποςοςτά υπολογίηονται με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ κατά τθν θμζρα ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ απαιτιςεισ, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ
πιςτωτζσ που δεν κίγονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου
116 παράγραφοσ 3. Για τον κακοριςμό των πιςτωτϊν που δφνανται να ςυνυπογράψουν τθ
ςυμφωνία και να προςμετρθκοφν ςτα ποςοςτά τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηεται αναλόγωσ το
άρκρο 105 παράγραφοι 2 και 3.
Άρκρο 106β
Άμεςθ επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
1. Είναι δυνατόν να ςυναφκεί και να υποβλθκεί ςτο δικαςτιριο για επικφρωςθ ςφμφωνα με το
άρκρο 106ςτ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, αν
ζχει υπογραφεί από πιςτωτζσ ςφμφωνα με το άρκρο 106α. Στθν περίπτωςθ αυτι ο υπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν γίνεται με βάςθ κατάςταςθ πιςτωτϊν που
επιςυνάπτεται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και αναφζρεται ςε θμερομθνία που δεν προθγείται
τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο δικαςτιριο περιςςότερο από τρεισ μινεσ.
2. Στθν περίπτωςθ αυτι από τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ και μζχρι τθ λιψθ απόφαςθσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ δφνανται να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου
103.
Άρκρο 106γ
φμπραξθ ςυνζλευςθσ μετόχων ι εταίρων – φμπραξθ τρίτων
1. Αν ο οφειλζτθσ είναι νομικό πρόςωπο και κατά τισ οικείεσ διατάξεισ απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων
ι των εταίρων, θ ςχετικι απόφαςθ είτε λαμβάνεται πριν από τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ από τον οφειλζτθ είτε τίκεται ωσ αναβλθτικι αίρεςθ για τθ κζςθ τθσ ςε ιςχφ.
2. Αν ζνασ ι περιςςότεροι μζτοχοι ι εταίροι Ε.Π.Ε. δθλϊνουν ότι δεν κα παραςτοφν ςτθ ςχετικι ςυνζλευςθ ι δεν κα υπερψθφίςουν τθν αντίςτοιχθ απόφαςθ, κακϊσ και όταν δεν παραςτοφν ι δεν υπερψθφίςουν τθν απόφαςθ ςε ςυνζλευςθ που ζχει λάβει χϊρα και ζχει ςυγκλθκεί ι πρόκειται να ςυγκλθκεί νζα ςυνζλευςθ με τα ίδια κζματα, το πτωχευτικό δικαςτιριο δφΘεόδωρος Αθ. Κατής
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ναται, αν κρίνει ότι θ άρνθςθ είναι καταχρθςτικι, δικάηοντασ με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι, να διορίςει ειδικό εκπρόςωπο, που κα
αςκιςει το δικαίωμα παράςταςθσ και ψιφου αντί των μετόχων ι των εταίρων αυτϊν. Θεωρείται ότι αρνοφνται καταχρθςτικά οι μζτοχοι ι οι εταίροι ιδίωσ αν το δικαςτιριο κρίνει ότι χωρίσ
τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ο οφειλζτθσ αναμζνεται να πτωχεφςει και ότι ςε περίπτωςθ εκκακάριςθσ του οφειλζτθ κατά το κεφάλαιο όγδοο οι μζτοχοι ι οι εταίροι δεν κα λάβουν μζροσ ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ. Η κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου ςτθν
εταιρία υποκακιςτά τθν κατά το νόμο διαδικαςία νομιμοποίθςθσ του εταίρου ι μετόχου για τθ
ςυμμετοχι του ςτθ ςυνζλευςθ.
3. Στθν περίπτωςθ που για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων όρων τθσ ςυμφωνίασ απαιτείται θ ςφμπραξθ τρίτων πρόςωπων που δεν ςυμβάλλονται, αυτι είτε παρζχεται με ςχετικι διλωςθ
τοφτων ςε ζγγραφο που φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και ςυνοδεφει τθ ςυμφωνία είτε τίκεται ωσ αναβλθτικι αίρεςθ ςτθ ςυμφωνία για τθ κζςθ τθσ ςε ιςχφ.
Άρκρο 106δ
υμμετοχι δθμοςίου και δθμοςίων φορζων
Το δθμόςιο, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα,
φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ και αςφάλιςθσ, δφνανται να ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ είτε ςυμμετζχοντασ και ψθφίηοντασ ςε ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν είτε υπογράφοντασ τθ ςυμφωνία με τουσ ίδιουσ όρουσ που κα ςυναινοφςε υπό τισ αυτζσ ςυνκικεσ ιδιϊτθσ
πιςτωτισ ακόμθ και όταν με τθ ςυμφωνία ο δθμόςιοσ φορζασ παραιτείται από προνόμια και
εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι εμπράγματθσ φφςεωσ.
Άρκρο 106ε
Περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
1. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να ζχει ωσ αντικείμενο οποιαδιποτε ρφκμιςθ του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ του οφειλζτθ και ιδίωσ:
α. Τθ μεταβολι των όρων των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ. Η μεταβολι αυτι δφναται ενδεικτικά να ςυνίςταται ςτθ μεταβολι του χρόνου εκπλιρωςθσ των απαιτιςεων, περιλαμβανομζνθσ τ θσ τροποποίθςθσ των όρων υπό τουσ οποίουσ δφναται να ηθτθκεί θ πρόωρθ αποπλθρωμι τουσ, ςτθ μεταβολι του επιτοκίου, ςτθν αντικατάςταςθ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ επιτοκίου με τθν υποχρζωςθ καταβολισ μζρουσ των κερδϊν, ςτθν αντικατάςταςθ απαιτιςεων με
μετατρζψιμεσ ι μθ ομολογίεσ ζκδοςθσ του οφειλζτθ ι ςτθν υποχρζωςθ των εμπραγμάτωσ
αςφαλιςμζνων πιςτωτϊν να δεχκοφν τθν εναλλαγι υποκθκικισ ι ενεχυρικισ τάξθσ υπζρ νζων
πιςτωτϊν του οφειλζτθ. Δεν κίγονται οι πιςτϊςεισ που είναι εξαςφαλιςμζνεσ με ςυμφωνία
χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 3301/2004 ςτο μζτρο
που ικανοποιοφνται από τθν αςφάλεια αυτι, εκτόσ αν ςυμφωνιςει διαφορετικά ο αςφαλειολιπτθσ.
β. Τθν κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων του οφειλζτθ με τθν ζκδοςθ μετοχϊν κάκε είδουσ ι κατά περίπτωςθ εταιρικϊν μεριδίων. Πριν από τθν κεφαλαιοποίθςθ δφναται να λαμβάνει χϊρα
μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου για τθν απόςβεςθ ηθμιϊν ςε κάκε περίπτωςθ ι αν οι μετοχζσ του οφειλζτθ είναι ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά ι πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ, για το ςχθματιςμό αποκεματικοφ. Στθν τελευταία περίπτωςθ δεν απαιτείται να πλθροφται θ προχπόκεςθ του άρκρου 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920 περί ςχζςθσ τθσ χρθματιςτθριακισ προσ τθν ονομαςτικι αξία.
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γ. Τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων των πιςτωτϊν μεταξφ τουσ μετά από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ είτε υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ πιςτωτϊν είτε ςε περίπτωςθ κεφαλαιοποίθςθσ, υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μετόχων ι εταίρων.
Ενδεικτικά θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να προβλζπει ότι μία κατθγορία πιςτωτϊν δεν δφναται να ηθτιςει τθν αποπλθρωμι των απαιτιςεων προσ αυτιν πριν από τθν πλιρθ ικανοποίθςθ μιασ άλλθσ, να ρυκμίηει κζματα διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ μετά τθν κεφαλαιοποίθςθ απαιτιςεων των πιςτωτϊν, να ρυκμίηει κζματα ςε ςχζςθ με τθ μεταβίβαςθ των
μετοχϊν ι εταιρικϊν μεριδίων που κα προκφψουν από τθν κεφαλαιοποίθςθ, όπωσ ενδεικτικά
δικαίωμα ι υποχρζωςθ των μετόχων μειοψθφίασ ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ τθσ πλειοψθφίασ
των μετοχϊν να πωλιςουν τισ μετοχζσ τουσ με τουσ ίδιουσ όρουσ με τουσ οποίουσ γίνεται θ
πϊλθςθ τθσ πλειοψθφίασ.
δ. Τθ μείωςθ των απαιτιςεων ζναντι του οφειλζτθ.
ε. Τθν εκποίθςθ επί μζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ.
ςτ. Τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ςε τρίτο με βάςθ οποιαδιποτε
ζννομθ ςχζςθ περιλαμβανομζνθσ ενδεικτικά τθσ εκμίςκωςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ διαχείριςθσ.
η. Τθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ςε τρίτο ι ςε εταιρεία
των πιςτωτϊν κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 106κ.
θ. Τθν αναςτολι των ατομικϊν διϊξεων των πιςτωτϊν για κάποιο διάςτθμα μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ. Η αναςτολι αυτι δεν κα δεςμεφει τουσ μθ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ
για διάςτθμα που υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ.
κ. Το διοριςμό πρόςωπου που κα επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που του δίνονται κατά τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Αν
ζχει διοριςκεί ειδικόσ εντολοδόχοσ κατά το άρκρο 102 παράγραφοσ 6 με εξουςίεσ επίβλεψθσ
τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ, κα αντικακίςταται από το πρόςωπο που τυχόν προβλζπει θ
ςυμφωνία.
2. Οι εγγυιςεισ, οι αςφαλίςεισ πιςτϊςεων και άλλεσ ςυμβάςεισ με αντίςτοιχο αποτζλεςμα υπζρ απαιτιςεων που κεφαλαιοποιοφνται τρζπονται, αν δεν ορίηεται διαφορετικά, ςε δικαίωμα
προαίρεςθσ του πιςτωτι να πωλιςει ςτον εγγυθτι ι αςφαλιςτι τισ μετοχζσ ι τα εταιρικά μερίδια που προκφπτουν από τθν κεφαλαιοποίθςθ του χρζουσ κατά το χρόνο ςτον οποίο κα κακίςτατο κατά τουσ όρουσ του λθξιπρόκεςμο το χρζοσ και για ποςό ίςο με το άκροιςμα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που καλφπτονται από τθν εγγφθςθ. Το δικαίωμα προαίρεςθσ
δφναται να αςκθκεί εντόσ δφο μθνϊν από το χρόνο κατά τον οποίο κα κακίςτατο λθξιπρόκεςμθ θ υποχρζωςθ που κεφαλαιοποιικθκε και, αν είναι ιδθ λθξιπρόκεςμθ κατά τθν κεφαλαιοποίθςθ, εντόσ δφο μθνϊν από τθν τελευταία.
3. Η μθ τιρθςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από τον οφειλζτθ δφναται να τίκεται ωσ διαλυτικι
αίρεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι ωσ λόγοσ καταγγελίασ τθσ.
4. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να τελεί και υπό άλλεσ αιρζςεισ αναβλθτικζσ ι διαλυτικζσ,
όπωσ ενδεικτικά τθν τροποποίθςθ ι καταγγελία εκκρεμϊν αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων, οι
όροι των οποίων είναι επαχκείσ για τθν επιχείρθςθ του οφειλζτθ. Σε περίπτωςθ αναβλθτικισ
αίρεςθσ κα πρζπει να προβλζπεται ο χρόνοσ εντόσ του οποίου κα πρζπει να πλθρωκεί θ αίρεςθ, μθ δυνάμενοσ να υπερβεί το εξάμθνο από τθν επικφρωςθ, και να ρυκμίηονται προςωρινά
οι υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ςτο μζτρο που κρίνεται αναγκαίο για τθν αποφυγι τθσ παφςθσ
πλθρωμϊν του οφειλζτθ όςο εκκρεμεί θ αίρεςθ.
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5. Η ιςχφσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ τελεί υπό τθν προχπόκεςθ τθσ επικφρωςισ τθσ από το
πτωχευτικό δικαςτιριο, εκτόσ αν κατά τθ βοφλθςθ των ςυμβαλλομζνων το ςφνολο ι μζροσ
των όρων τθσ ιςχφουν μεταξφ τουσ και χωρίσ τθν επικφρωςθ κατά τισ διατάξεισ του κοινοφ δικαίου.
6. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται με ιδιωτικό ζγγραφο, εκτόσ αν οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται με αυτιν απαιτοφν τθ ςφνταξθ δθμοςίου εγγράφου.
Στθν τελευταία περίπτωςθ το ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο μπορεί να αναπλθρωκεί με δθλϊςεισ ενϊπιον του δικαςτθρίου.
7. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από επιχειρθματικό ςχζδιο με χρονικι
διάρκεια ίςθ με αυτι τθσ ςυμφωνίασ, το οποίο εγκρίνεται από τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ
κατ’ άρκρο 106α ι 106β, κατά περίπτωςθ.
Άρκρο 106ςτ
Αίτθςθ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
1. Η αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από το πτωχευτικό δικαςτιριο κατατίκεται
από τον οφειλζτθ, οποιονδιποτε πιςτωτι ι τον μεςολαβθτι.
2. Η αίτθςθ ςυνοδεφεται από τθν υπογεγραμμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και από ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα που πλθροί τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 100 παράγραφοσ
4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνϊμονασ να είναι ο εμπειρογνϊμονασ του άρκρου 100 παράγραφοσ 3. Στθν ζκκεςθ πρζπει να εκτίκεται θ γνϊμθ του εμπειρογνϊμονα ςε ςχζςθ με τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106η
παράγραφοι 1 ζωσ και 3. Σε περίπτωςθ που ζχει λάβει χϊρα ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν κατατίκεται θ προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 105 παράγραφοσ 5 ζκκεςθ, θ οποία ςε περίπτωςθ που κατά
τθ ςυνζλευςθ επιλκαν τροποποιιςεισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται από ςυμπλιρωμα, ςτο οποίο εκτίκεται θ γνϊμθ του εμπειρογνϊμονα για τισ τροποποιιςεισ αυτζσ.
3. Κλθτεφονται με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 105 παράγραφοσ 4 μζςα και με τθν κοινοποίθςθ αντιγράφου τθσ αίτθςθσ ςτο οποίο ςθμειϊνεται ο προςδιοριςμόσ τθσ δικαςίμου ο οφειλζτθσ, ο τυχόν μεςολαβθτισ και ο τυχόν εκπρόςωποσ των πιςτωτϊν κατά το άρκρο 106 παράγραφοσ 5.
4. Στθ ςυηιτθςθ δφναται να παραςτεί και να ακουςκεί και εκπρόςωποσ των εργαηομζνων. Κάκε άλλο πρόςωπο που ζχει ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται να παρζμβει χωρίσ τιρθςθ προδικαςίασ.
5. Η παράγραφοσ 6 του άρκρου 100 εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ του παρόντοσ άρκρου.
Άρκρο 106η
Επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ εφόςον ζχει υπογραφεί από
τον οφειλζτθ και είτε ζχει λθφκεί νόμιμα απόφαςθ από τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν για τθν
υπογραφι τθσ από τα πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτθκεί προσ τοφτο ςφμφωνα με το άρκρο
106 παράγραφοσ 5 είτε υπογράφεται από τθν απαιτοφμενθ κατά το άρκρο 106α πλειοψθφία
του ςυνόλου των πιςτωτϊν.
2. Το πτωχευτικό δικαςτιριο δεν επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ:
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α. Αν δεν πικανολογείται ότι κατόπιν τθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ επιχείρθςθ
του οφειλζτθ κα καταςτεί βιϊςιμθ.
β. Αν πικανολογείται ότι θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν παραβλάπτεται κατά τθν ζννοια του άρκρου 99 παράγραφοσ 2.
γ. Αν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ είναι αποτζλεςμα δόλου ι άλλθσ ακζμιτθσ πράξθσ ι κακόπιςτθσ
ςυμπεριφοράσ του οφειλζτθ, πιςτωτι ι τρίτου, ι παραβιάηει διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου,
ιδίωσ του δικαίου του ανταγωνιςμοφ.
δ. Αν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν αντιμετωπίηει με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ
τουσ πιςτωτζσ, που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ. Αποκλίςεισ από τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ
μεταξφ των πιςτωτϊν επιτρζπονται για ςπουδαίο επιχειρθματικό ι κοινωνικό λόγο που εκτίκεται ειδικά ςτθν απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου ι αν ο κιγόμενοσ πιςτωτισ ςυναινεί
ςτθν απόκλιςθ. Ενδεικτικά δφνανται να τφχουν ευνοϊκισ μεταχείριςθσ απαιτιςεισ πελατϊν τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, θ μθ ικανοποίθςθ των οποίων βλάπτει ουςιωδϊσ τθ φιμθ τθσ ι τθ
ςυνζχιςι τθσ, απαιτιςεισ, θ εξόφλθςθ των οποίων είναι αναγκαία για τθ διατροφι του πιςτωτι και τθσ οικογζνειάσ του, κακϊσ και εργατικζσ απαιτιςεισ.
3. Αν με τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν αίρεται θ παφςθ πλθρωμϊν που τυχόν
υφίςταται, το πτωχευτικό δικαςτιριο δεν επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και, αν εκκρεμεί αίτθςθ πτϊχευςθσ, κθρφςςει τθν πτϊχευςθ του οφειλζτθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6
του άρκρου 99. Αν δεν εκκρεμεί αίτθςθ πτϊχευςθσ, αλλά το δικαςτιριο διαπιςτϊςει τθν παφςθ των πλθρωμϊν, θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κοινοποιείται με μζριμνα τθσ γραμματείασ του δικαςτθρίου ςτον ειςαγγελζα πρωτοδικϊν για να
κρίνει κατά πόςο κα υποβάλει αίτθςθ πτϊχευςθσ κατά το άρκρο 5 παράγραφοσ 1.
4. Το πτωχευτικό δικαςτιριο δφναται ςε περίπτωςθ που δεν του ζχουν προςκομιςτεί όλα τα
ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν το βάςιμο τθσ αίτθςθσ ι που διαπιςτϊνει ότι θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν πρζπει να επικυρωκεί, αντί τθσ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ να τάξει προκεςμία για τθν
προςκόμιςθ εγγράφων, τθν παροχι διευκρινίςεων ι τθν τροποποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Τα ζγγραφα, οι διευκρινίςεισ ι θ τροποποίθςθ πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςει το δικαςτιριο και δεν δφναται να υπερβαίνει το δεκαιμερο.
5. Η απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι που απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςισ τθσ δθμοςιεφεται αμελλθτί ςε περίλθψθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο του άρκρου 101
παράγραφοσ 2 με επιμζλεια του μεςολαβθτι, εφόςον υπάρχει, ι διαφορετικά του οφειλζτθ.
6. Τριτανακοπι κατά τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ δφναται να αςκθκεί ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου από πρόςωπο που δεν παρζςτθ ςτθ ςυηιτθςθ και δεν είχε κλθτευκεί νομίμωσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 106ςτ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο.
7. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 6 το δικαςτιριο ακυρϊνει τθ ςυμφωνία μόνο αν δεν είναι
εφικτι θ διατιρθςι τθσ με επανυπολογιςμό των ποςϊν που δικαιοφται να λάβει το πρόςωπο
που άςκθςε τθν ανακοπι ι τθν τριτανακοπι. Στον επανυπολογιςμό αυτόν προβαίνει το ίδιο
το δικαςτιριο.
8. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ επιτρζπεται ζφεςθ κατά τισ
κοινζσ διατάξεισ.
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Άρκρο 106θ
Αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ
1. Από τθν επικφρωςι τθσ, θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεςμεφει το ςφνολο των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων ρυκμίηονται από αυτιν, ακόμθ και αν δεν είναι ςυμβαλλόμενοι ι δεν
ψιφιςαν υπζρ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Δεν δεςμεφονται πιςτωτζσ οι απαιτιςεισ των οποίων γεννικθκαν μετά το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
2. Με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν διατάξεων του παρόντοσ κεφαλαίου ι προβλζψεων τθσ ςυμφωνίασ, θ επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ αςφάλειεσ τρίτων, προςωπικζσ ι εμπράγματεσ, περιλαμβανομζνων των προςθμειϊςεων, που ζχουν παραςχεκεί από
τρίτουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ. Το ίδιο ιςχφει ςε περίπτωςθ οφειλισ εισ ολόκλθρον.
3. Με τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ αίρεται αυτοδικαίωσ θ απαγόρευςθ ι κϊλυμα ζκδοςθσ
επιταγϊν που είχε επιβλθκεί ςτον οφειλζτθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
Εξαλείφεται, επίςθσ το αξιόποινο των αδικθμάτων ζκδοςθσ ακάλυπτων επιταγϊν και κακυςτζρθςθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία που ζχουν τελεςτεί πριν τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
4. Η απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ αποτελεί τίτλο εκτελεςτό για τισ αναλαμβανόμενεσ με αυτιν υποχρεϊςεισ, εφόςον από τθ ςυμφωνία προκφπτει θ ποςότθτα και θ
ποιότθτα τθσ παροχισ.
Άρκρο 106κ
Μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ
1. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι με ςφμβαςθ που καταρτίηεται ςε
εκτζλεςθ τθσ τελευταίασ μεταβιβάηεται το ςφνολο ι μζροσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, μεταβιβάηονται ςτον αποκτϊντα το ενεργθτικό τθσ επιχείρθςθσ ι του μζρουσ τθσ και ενδεχομζνωσ, ςτο μζτρο που προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία, μζροσ των υποχρεϊςεων, ενϊ οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ κατά περίπτωςθ εξοφλοφνται από το τίμθμα τθσ πϊλθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι του μζρουσ τθσ, διαγράφονται, ι ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ παραμζνουν
ωσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ι κεφαλαιοποιοφνται. Ωσ προσ τθ μεταβίβαςθ των εκκρεμϊν
ςυμβατικϊν ςχζςεων εφαρμόηεται αναλόγωσ το άρκρο 33. Ωσ προσ τθ μεταβίβαςθ διοικθτικϊν αδειϊν εφαρμόηεται αναλόγωσ το άρκρο 141 παράγραφοσ 3. Για τθ ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 133 και 134.
2. Είναι δυνατι θ μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μζρουσ τθσ είτε ςε τρίτο ζναντι χρθματικοφ
ανταλλάγματοσ είτε ςε εταιρεία που ςυνιςτάται από τουσ πιςτωτζσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ
παράγραφο.
3. Είναι δυνατόν κατά τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ να ςυςτινεται ανϊνυμθ εταιρεία
με ειςφορά ςε είδοσ μζρουσ ι του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ, τθρουμζνων
των προχποκζςεων των άρκρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτι αποκτά το ςφνολο ι μζροσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ζναντι εξόφλθςθσ των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ που ζχουν ειςφερκεί ςε αυτιν. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 106ε παράγραφοσ 1 περίπτωςθ γϋ.
4. Στθν περίπτωςθ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηεται το άρκρο 178.
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Άρκρο 106ι
Κακικοντα και αμοιβζσ των οργάνων τθσ διαδικαςίασ
1. Οι εμπειρογνϊμονεσ, ο μεςολαβθτισ και ο ειδικόσ εντολοδόχοσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτοι από τον οφειλζτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 63 παράγραφοσ 2, να μθν είναι πιςτωτζσ
του ι πρόςωπα ςυνδεδεμζνα κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παράγραφοσ 5 του κ.ν.
2190/1920 με τον οφειλζτθ ι με πιςτωτζσ και να μθν ζχουν διατελζςει ελεγκτζσ του οφειλζτθ
κατά τθν τελευταία πενταετία. Δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςε οικονομικζσ υπθρεςίεσ ωσ εμπειρογνωμόνων, μεςολαβθτϊν ι ειδικϊν εντολοδόχων.
2. Ο εμπειρογνϊμονασ, ο μεςολαβθτισ και ο ειδικόσ εντολοδόχοσ υποχρεοφνται να εκτελοφν
τα κακικοντά τουσ με ευςυνειδθςία, αντικειμενικότθτα και αμερολθψία. Ευκφνονται απζναντι
ςτον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ για κάκε κετικι ηθμία. Ο εμπειρογνϊμονασ ευκφνεται για
δόλο και βαριά αμζλεια, ενϊ ο μεςολαβθτισ και ο ειδικόσ εντολοδόχοσ για κάκε πταίςμα.
3. Η αμοιβι των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν κεφάλαιο ςυμφωνείται ςε κάκε περίπτωςθ
με τον οφειλζτθ.
4. Σε περίπτωςθ που ο μεςολαβθτισ υποδεικνφεται από τον οφειλζτθ θ αμοιβι του ςυμφωνείται με τον τελευταίο, ενϊ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ ορίηεται από το πτωχευτικό δικαςτιριο
ςε βάροσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ.
5. Η αμοιβι του ειδικοφ εντολοδόχου κατά το άρκρο 102 παράγραφοσ 6 ορίηεται από το πτωχευτικό δικαςτιριο ςε βάροσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ.
6. Οι εμπειρογνϊμονεσ, ο μεςολαβθτισ και ο ειδικόσ εντολοδόχοσ ζχουν υποχρζωςθ να μθν
γνωςτοποιοφν πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε αυτοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ, εφόςον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ.
Άρκρο 106ια
Ειδικι εκκακάριςθ
1. Οφειλζτεσ που πλθροφν τα κριτιρια του άρκρου 3 και επιπλζον κατζχουν επιχείρθςθ που
πλθροφςε κατά τθν τελευταία χριςθ τουλάχιςτον δφο από τα τρία αρικμθτικά όρια των κριτθρίων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 42α του κ.ν. 2190/1920 μποροφν να υπάγονται με απόφαςθ του κατ’ άρκρο 4 δικαςτθρίου ςτο κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ ςε λειτουργία.
2. Η αίτθςθ υποβάλλεται από τα κατά το άρκρο 5 οριηόμενα πρόςωπα. Για το παραδεκτό τθσ
αίτθςθσ απαιτείται θ ταυτόχρονθ κατάκεςθ: i) βεβαίωςθσ Τράπεηασ ι ΕΠΕΥ, που λειτουργεί
νόμιμα για τθν φπαρξθ αξιόχρεου επενδυτι ενδιαφερομζνου για τθν αγορά του ενεργθτικοφ
τθσ επιχείρθςθσ, ii) διλωςθσ του προτεινομζνου ωσ εκκακαριςτι (φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου) περί αποδοχισ του ςχετικοφ ζργου και ζκκεςισ του για το ςχεδιαςμό και τθν πορεία τθσ
εκκακάριςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ςε εκκακάριςθ, κακϊσ και προχπολογιςμοφ
των προβλεπόμενων για τα παραπάνω δαπανϊν, με βεβαίωςθ του αυτοφ ωσ άνω φορζα για
τθ διακεςιμότθτα των απαιτοφμενων κεφαλαίων. Για τον εκκακαριςτι ιςχφουν οι παράγραφοι
1, 2, 5 και 6 του άρκρου 106ι. Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ μπορεί να λαμβάνονται από το Δικαςτιριο προλθπτικά μζτρα κατά το άρκρο 103 του παρόντοσ.
3. Αν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ
εκκρεμεί διαδικαςία εξυγίανςθσ κατά τα άρκρα 99 ζωσ και 106ι ι αν υποβλθκεί αίτθςθ υπαγωγισ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ κατά τα ωσ άνω άρκρα μετά από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ, αλλά πριν από τθ ςυηιτθςι τθσ, αναΘεόδωρος Αθ. Κατής
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ςτζλλεται θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων των παραγράφων 6 και 8 του άρκρου 99.
4. Από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςε κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ και μζχρι τθν
απόρριψι τθσ ι τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου αυτοφ αναςτζλλεται θ εξζταςθ τυχόν αίτθςθσ πτϊχευςθσ. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, τυχόν εκκρεμείσ αιτιςεισ πτϊχευςθσ απορρίπτονται.
5. Η αίτθςθ κοινοποιείται ςτθν επιχείρθςθ και περίλθψθ αυτισ δθμοςιεφεται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και
ςτο Δελτίο του άρκρου 101 παράγραφοσ 2 πριν από δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ θμζρα τθσ επίδοςθσ και τθσ δικαςίμου. Κφριεσ παρεμβάςεισ κατατίκενται
υποχρεωτικά και με ποινι απαραδζκτου το αργότερο τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ
δικάςιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογιςμό των θμερϊν, και ςυνεκδικάηονται, υποχρεωτικϊσ, όπωσ και οι τυχόν πρόςκετεσ παρεμβάςεισ, με τθν αίτθςθ. Σε περίπτωςθ που οι κυρίωσ
παρεμβαίνοντεσ αιτοφνται τθν υπαγωγι ςτθν ειδικι εκκακάριςθ, ιςχφουν, ωσ προσ το παραδεκτό τουσ, τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 υπό (i) και (ii). Το πτωχευτικό δικαςτιριο κάνει
δεκτι τθν αίτθςθ, αν προβλζπει ότι θ υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ βελτιϊνει τισ πικανότθτεσ διατιρθςθσ τθσ επιχείρθςθσ και διάςωςθσ κζςεων εργαςίασ χωρίσ να παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν. Το πτωχευτικό δικαςτιριο αποδεχόμενο
τθν αίτθςθ διορίηει με τθν απόφαςι του τον προτεινόμενο ςτθν αίτθςθ εκκακαριςτι, εκτόσ
εάν υπάρχει πζραν τθσ μιασ αίτθςθ ι κφρια παρζμβαςθ με το αυτό αίτθμα (κζςθ ςε ειδικι εκκακάριςθ) και διαφορετικι πρόταςθ ωσ προσ τον εκκακαριςτι, οπότε διορίηει τον κατά τθν
κρίςθ του καταλλθλότερο. 6. Η απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δεν υπόκειται ςε ζνδικα μζςα. Η απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ςτο Δελτίο του άρκρου 101 παράγραφοσ 2. Τριτανακοπι κατά
τθσ απόφαςθσ δφναται να αςκθκεί από πρόςωπο που δεν παρζςτθ ςτθ ςυηιτθςθ και δεν είχε
κλθτευκεί νόμιμα ςε αυτιν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο.
Με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ για κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε εκκακάριςθ θ εξουςία των καταςτατικϊν οργάνων διοίκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ περιζρχεται ςτο ςφνολό τθσ
ςτον διοριηόμενο εκκακαριςτι. Η κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ ςε
λειτουργία δεν ςυνιςτά από μόνθ τθσ ςπουδαίο λόγο για τθν καταγγελία εκκρεμϊν ςυμβάςεων, οφτε αποτελεί λόγο ανάκλθςθσ διοικθτικϊν αδειϊν.
7. Ο εκκακαριςτισ εγκακίςταται με τθ βοικεια τθσ Δθμόςιασ Αρχισ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςυντάςςει αμελλθτί απογραφι των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ παραγράφου 2 και κατά το ςχετικό χρονοδιάγραμμα και εν ςυνεχεία καταρτίηει με
βάςθ τθν απογραφι Υπόμνθμα Προςφοράσ, ςτο οποίο, πλθν των απογραφζντων ςτοιχείων τθσ
επιχείρθςθσ, περιλαμβάνει και κάκε πλθροφορία χριςιμθ για τθν εικόνα του ενεργθτικοφ τθσ.
Μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν εγκατάςταςι του ςτθν επιχείρθςθ, ο εκκακαριςτισ δθμοςιεφει με ολοςζλιδθ καταχϊρθςθ ςε δφο κακθμερινισ πανελλινιασ κυκλοφορίασ
εφθμερίδεσ, ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Τομζασ Νομικϊν) και αναρτά επίςθσ ςτον τυχόν ιςτότοπο τθσ επιχείρθςθσ ςτο διαδίκτυο Πρόςκλθςθ Διενζργειασ Δθμόςιου Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν
αγορά του ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ υπό εκκακάριςθ επιχείρθςθσ ι/και αν αυτό προβλζπεται ωσ εναλλακτικι δυνατότθτα ςτθν κατά τθν παράγραφο 2 ζκκεςθ επί μζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων αυτισ, ορίηοντασ θμερομθνία για τθν ενϊπιόν του ςτα γραφεία τθσ επιχείρθςθσ
ι κατά τθν κρίςθ του ςτο κατάςτθμα του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου υποβολι δεςμευτικϊν με
εγγυθτικι επιςτολι προςφορϊν, απζχουςα είκοςι (20) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ και όχι
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πζραν των ςαράντα (40) εργάςιμων θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ Πρόςκλθςθσ, κακορίηοντασ και τουσ λοιποφσ όρουσ του ςχετικοφ Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, μεταξφ των οποίων δζςμευςθ ότι με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Μεταβίβαςθσ κα καταβάλλεται τοισ μετρθτοίσ το
40% τουλάχιςτον του προςφερόμενου τιμιματοσ και το υπόλοιπο κα εξοφλείται εντόκωσ, με
επιτόκιο τθσ επιλογισ του προςφζροντοσ, ςε χρονικό διάςτθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν πενταετία. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραςτζσ παραλαμβάνουν από τον εκκακαριςτι το Υπόμνθμα
Προςφοράσ και διεξάγουν ζλεγχο για τα πωλοφμενα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ υπογράψουν Συμφωνία Εχεμφκειασ.
8. Μετά τθ ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν ακολουκεί θ ςυγκριτικι εκτίμθςι τουσ από τον εκκακαριςτι, ο οποίοσ ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ ςτθν οποία προτείνει τθ ςειρά των προςφορϊν, τθν αποδοχι τθσ
ςυμφερότερθσ προςφοράσ και τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Η ζκκεςθ αυτι κοινοποιείται ςε όςουσ νόμιμα κατζκεςαν προςφορζσ και υποβάλλεται ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο με
ςχετικι αίτθςθ αποδοχισ τθσ. Για τθ ςυ-ηιτθςθ τθσ αίτθςισ αυτισ, τισ τυχόν παρεμβάςεισ
κ.λπ. ιςχφουν τα οριηόμενα για τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςε εκκακάριςθ, αναλόγωσ εφαρμοηόμενα. Το πτωχευτικό δικαςτιριο επικυρϊνει ι απορρίπτει τθ ςχετικι διαδικαςία, αποδζχεται ι
μθ τθν υποβλθκείςα αίτθςθ κζτοντασ τυχόν επιπλζον όρουσ, ιδίωσ ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ
τθσ πλθρωμισ του υπολοίπου και ανακθρφςςει τον Αγοραςτι ι τουσ Αγοραςτζσ, κατά περίπτωςθ με απόφαςι του, που δεν υπάγεται ςε ζνδικα μζςα. Η απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο του άρκρου 101 παράγραφοσ 2.
Τριτανακοπι κατά τθσ αποφάςεωσ δφναται να αςκθκεί από πρόςωπο που δεν παρζςτθ ςτθ
ςυηιτθςθ και δεν είχε κλθτευκεί νόμιμα ςε αυτιν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα
(30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο. Σε περίπτωςθ
αποδοχισ τθσ αίτθςθσ το πτωχευτικό δικαςτιριο ορίηει και ειςθγθτι δικαςτι για τισ ανάγκεσ
τθσ διανομισ του πλειςτθριάςματοσ κατά τθν παράγραφο 9 του άρκρου αυτοφ. Με τθ δθμοςίευςθ τθσ τυχόν κετικισ απόφαςθσ ο εκκακαριςτισ ςυντάςςει αμελλθτί ςχζδιο Σφμβαςθσ Μεταβίβαςθσ του Ενεργθτικοφ τθσ Επιχείρθςθσ, το οποίο κοινοποιεί εγγράφωσ με ςχετικι πρόςκλθςι του για υπογραφι, μετά από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, προσ τον Αγοραςτι ι τουσ
Αγοραςτζσ. Οι καλοφμενοι υπογράφουν τθ ςχετικι Σφμβαςθ, αποδεχόμενοι και τουσ τυχόν επιπλζον όρουσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ι απαντοφν αρνθτικά μζςα ςτθν προκεςμία των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, οπότε θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται για τον τυχόν Δεφτερο Αγοραςτι κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφθςόμενθ Σφμβαςθ επζχει κζςθ τελεςίδικθσ κατακφρωςθσ
του 1003 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Αν θ δικαςτικι απόφαςθ δεν ζχει επιβάλει
πρόςκετουσ όρουσ, ο Αγοραςτισ υποχρεοφται να υπογράψει τθ Σφμβαςθ Μεταβίβαςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Υπομνιματοσ Προςφοράσ και τθσ προςφοράσ του Αγοραςτι. Μετά
τθν καταβολι του τιμιματοσ ι του ςυμφωνθκζντοσ ωσ αμζςωσ καταβλθτζου ποςοφ και εφόςον τθροφνται ςτθν τελευταία περίπτωςθ οι ςυμφωνθκζντεσ όροι εξαςφάλιςθσ πλθρωμισ του
υπολοίπου, ο εκκακαριςτισ ςυντάςςει αμελλθτί είτε πράξθ εξόφλθςθσ είτε πράξθ πιςτοποίθςθσ εκπλιρωςθσ των παραπάνω υποχρεϊςεων του Αγοραςτι. Η πράξθ αυτι προςαρτάται ςτθ
Σφμβαςθ Μεταβίβαςθσ, επζχει κζςθ περίλθψθσ ζκκεςθσ κατακφρωςθσ του άρκρου 1005 Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, εφαρμόηοντασ ωσ προσ αυτιν αναλόγωσ όςα ιςχφουν επί τθσ τελευταίασ και ζχει, ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ακινιτων, ωσ άμεςθ ζννομθ ςυνζπεια, μετά
τθ μεταγραφι τθσ και το ςχετικό αίτθμα προσ τον υποκθκοφφλακα, τθν εξάλειψθ και διαγραφι των υπζρ τρίτων βαρϊν, που ζχουν εγγραφεί πριν από τθ κζςθ τθσ επιχειριςεωσ ςτο κακεςτϊσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ. Στθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν ζχει εφαρμογι θ διάταξθ του άρκρου 479 Α.Κ..
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Ωσ προσ τθν παραπάνω Σφμβαςθ Μεταβίβαςθσ, τισ εκκρεμείσ ςυμβάςεισ τθσ επιχείρθςθσ και
τισ διοικθτικζσ άδειεσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 106κ του παρόντοσ. Η όλθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ του ενεργθτικοφ κατά τα προεκτεκζντα διαρκεί κατ’ ανϊτατο χρονικό όριο δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν ζναρξθ των ενεργειϊν ου εκκακαριςτι με τθ
ςφνταξθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ απογραφισ με δυνατότθτα
παράταςθσ από το πτωχευτικό δικαςτιριο ζξι (6) επιπλζον μθνϊν. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ
των άνω χρονικϊν ορίων, θ εκκακάριςθ παφει αυτοδικαίωσ και ςε περίπτωςθ που εκκρεμεί αίτθςθ πτϊχευςθσ προχωρά θ εξζταςι τθσ. Ωσ προσ τθ διαδικαςία μεταβιβάςεϊσ τουσ, ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ αυτισ, ιςχφουν τα ανωτζρω, αναλόγωσ εφαρμοηόμενα.
9. Ο εκκακαριςτισ μζςα ςε δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ μεταβίβαςθ του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά τα προαναφερόμενα υποχρεοφται να δθμοςιοποιιςει, με τον τρόπο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ, Πρόςκλθςθ Αναγγελίασ Απαιτιςεων των
πιςτωτϊν. Οι πιςτωτζσ αναγγζλλουν τισ απαιτιςεισ τουσ μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ
από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ. Στθ ςυνζχεια ο εκκακαριςτισ, αφοφ αφαιρζςει από
το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τα ζξοδα εκκακάριςθσ, μζςα ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι
δαπάνεσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν εκκακάριςθ και αποδϊςει τα αντίςτοιχα
ποςά ςυμμζτρωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ, ςυντάςςει, για το απομζνον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξθσ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 153-161 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα εφαρμοηομζνων αναλόγωσ. Με τον Πίνακα γίνεται κατάταξθ των πιςτωτϊν και για το μζροσ του τιμιματοσ που τυχόν ζχει πιςτωκεί. Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ τυχόν ανακοπϊν κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαςτιριο, το οποίο δικάηει κατά τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ.»
Άρκρο 13
Σροποποίθςθ άλλων διατάξεων
1. Όπου ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα ι άλλθ νομοκεςία γίνεται λόγοσ για διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ κα νοείται εφεξισ θ διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκτόσ αν προκφπτει κάτι άλλο.
2. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 5 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα τροποποιείται ωσ εξισ:
«2. Ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να υποβάλει, χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, πάντωσ το αργότερο
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, αφότου ςυντρζξουν οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3, αίτθςθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο για τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ.»
3. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 26 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ: «Οι ενζγγυοι πιςτωτζσ ικανοποιοφνται από το ςφνολο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, μόνο ςε περίπτωςθ που παραιτθκοφν από το προνόμιο ι τθν αςφάλειά τουσ ι το προνόμιο ι θ αςφάλεια δεν επαρκεί για τθν πλιρθ ικανοποίθςι τουσ.»
4. Στο άρκρο 45 προςτίκεται περίπτωςθ εϋ ωσ εξισ:
«(ε) Πράξεισ που ζλαβαν χϊρα με τθ ςυμφωνία ι ςε εκτζλεςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.»
5. Η περίπτωςθ αϋ του άρκρου 154 τροποποιείται ωσ εξισ:
«(α) Οι απαιτιςεισ από χρθματοδοτιςεισ του οφειλζτθ οποιαςδιποτε φφςεωσ, προκειμζνου
να εξαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του και των πλθρωμϊν του με βάςθ τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Το ίδιο προνόμιο ζχουν και
απαιτιςεισ προςϊπων που, με βάςθ τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςυνειςζφεραν αγακά ι υπθρεςίεσ προσ το ςκοπό ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ και των πλθρωμϊν, για τθν αξία των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που ςυνειςζφεραν. Επίςθσ, το ίδιο προνόμιο ζχουν και απαιτιςεισ από χρθματοδότθςθ κάκε φφςθσ, παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν
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προσ τον οφειλζτθ κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν αίτθςθ ανοίγματοσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ μζχρι τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, ςτο μζτρο που θ παροχι του προνομίου αυτοφ προβλζπεται από τθ διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το προνόμιο των προθγοφμενων
εδαφίων δεν αφορά ςε μετόχουσ ι εταίρουσ για τισ ειςφορζσ τουσ ςε μετρθτά ι ςε είδοσ ςτα
πλαίςια αφξθςθσ του κεφαλαίου του οφειλζτθ.»
6. Προςτίκεται νζο εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ δζκατθσ υποπαραγράφου τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ ωσ εξισ: «Με τθν εξάντλθςθ
των ζνδικων μζςων εξομοιοφται θ διαγραφι απαίτθςθσ ςφμφωνα με ςυμφωνία εξυγίανςθσ
που επικυρϊνεται από το πτωχευτικό δικαςτιριο ςφμφωνα με το ζκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα.»
7. Η περίπτωςθ θϋ του άρκρου 8 του ν. 3461/2006 (Αϋ106) αντικακίςταται ωσ εξισ:«θ απόκτθςθ κινθτϊν αξιϊν αποτελεί μζροσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με το ζκτο
κεφάλαιο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα.»
Άρκρο 14
Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Συμφωνίεσ ςυνδιαλλαγισ που ζχουν ιδθ ςυναφκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που αντικακίςτανται με τον παρόντα νόμο δεν κίγονται και διζπονται από τισ διατάξεισ του ζκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, όπωσ ίςχυε πριν από τον παρόντα νόμο, εκτόσ αν παρά τθ ςυμφωνία ςυνδιαλλαγισ ςυντρζχουν ωσ προσ τον οφειλζτθ οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 99, όπωσ ιςχφει μετά από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου και ο οφειλζτθσ
ηθτιςει τθν υπαγωγι του ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.
2. Σε περίπτωςθ διαδικαςιϊν ςυνδιαλλαγισ που ζχουν ιδθ ανοίξει και εκκρεμοφν κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου, τα μζρθ δφνανται κατά τθν επιλογι τουσ να ςυνάψουν είτε
ςυμφωνία ςυνδιαλλαγισ που επικυρϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που αντικακίςτανται με
τον παρόντα νόμο και ζχει τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ που προβλζπονται με αυτζσ, είτε ςυμφωνία
εξυγίανςθσ κατά τισ διατάξεισ που ειςάγονται με τον παρόντα νόμο. Σε ςχζςθ με εκκρεμοφςεσ
κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ θ προκεςμία του άρκρου
100 παράγραφοσ 1 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα δεν λιγει πριν από τθν πάροδο εξιντα (60) θμερϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ.
3. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για το άνοιγμα διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ κρίνονται και μετά τθ κζςθ ςε
ιςχφ του παρόντοσ νόμου υπό τισ προϊςχφςαςεσ διατάξεισ, εκτόσ αν οι αιτοφντεσ τισ μετατρζψουν ςε αιτιςεισ για το άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
4. Στισ περιπτϊςεισ που το κεφάλαιο ζκτο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα προβλζπει δθμοςίευςθ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο του άρκρου 101 παρ. 2, μζχρι τθν πλιρθ ζναρξθ λειτουργίασ του
Γ.Ε.ΜΗ., για τισ εταιρείεσ που ζχουν ςυςτακεί πριν τθν 4θ Απριλίου 2011, οι ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ κα γίνονται μόνο ςτο Δελτίο, εκτόσ αν ο οφειλζτθσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία ι εταιρεία
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, οπότε οι ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ κα γίνονται και ςτο Μ.Α.Ε. ι Μ.Ε.Π.Ε.
αντίςτοιχα.
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