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1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

- Α’ Αθηνών
- Β’ Αθηνών
- Πειραιά
- Θεσσαλονίκης

2. Τμήματα ΚΕΑΟ Περ. Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & 
Ταμειακές Υπηρεσίες Τοπ. Υποκ/των ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ.

ΚΟΙΝ.:
Ως συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Διαχείριση υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία 
Εξυγίανσης των αρ.99-106ια' του ΣΤ ' Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα’.

Σχετ.: α) το υπ' αρ. Ε33/688/14-9-2012 γενικό έγγραφο Διεύθυνσης Ασφάλισης-ΕσόδωνΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

β) το υπ' αρ. 11138/26-11-2012 γενικό έγγραφο του Γρ. Νομ. Συμβούλου Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σε συνέχεια των α' και β' άνωθεν σχετικών εγγράφων, με τα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες οδηγίες για 
τη διαχείριση των υποθέσεων σχετικά με τον προπτωχευτικό θεσμό της διαδικασίας εξυγίανσης και με 
αφορμή πλήθος ερωτημάτων που απευθύνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ στη Δ/νση 
Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ και στη Δ/νση Διακανονισμού ΚΕΑΟ 
σχετικά με οφειλέτες KEAO, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους ή έχουν ήδη υπαχθεί στο εν λόγω 
καθεστώς, σας αποστέλλονται οδηγίες προκειμένου:

να καταστεί σαφής από τις εμπλεκόμενες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ η ισχύουσα προπτωχευτική 
διαδικασία,

να αντιμετωπίζονται οι σχετικές υποθέσεις αποτελεσματικότερα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και 

να διασφαλίζονται κατά το μέγιστο δυνατό τα συμφέροντα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενόψει τόσο του κινδύνου 
από την απώλεια εσόδων ως αποτέλεσμα της επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης με δυσμενείς για 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όρους, όσο και από την καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω της αναστολής μέτρων που συνήθως χορηγείται από τα αρμόδια 
δικαστήρια.
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Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο η παρούσα εγκύκλιος να φωτίσει τα βασικά σημεία της εν λόγω διαδικασίας, ενώ 
στη μελέτη 'Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης (αρ.99-106ια’ ΠτΚ)', η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr) αποκλειστικά για τους χρήστες Η/Υ ΟΠΣ /Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 
έχουν καταγραφεί ενδελεχώς όλα τα επιμέρους στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον εν λόγω προπτωχευτικό 
θεσμό.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», η οποία αποτελεί συνέχεια του προϊσχύοντος θεσμού της 
«Διαδικασίας συνδιαλλαγής», διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 99-106ια' του ΣΤ' Κεφαλαίου του 
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007, ΦΕΚ 153 τ.Α'/ΐ0-7-2007 όπ.ισχ.), το οποίο τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-9-2011), και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 234 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α' /11-04-2012). Για τις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου, 
κρίθηκε σκόπιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου να προσαρτηθεί το ΣΤ' Κεφάλαιο του ΠτΚ 
κωδικοποιημένο, δηλαδή, όπως ισχύει, μετά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις.

Όπως και το προϊσχύον καθεστώς της «Διαδικασίας συνδιαλλαγής», έτσι και η «Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης», αποτελεί διαδικασία με χαρακτήρα προληπτικό, όσον αφορά την πτώχευση του 
οφειλέτη, καθώς και συλλογικό, αποσκοπώντας στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και 
ανόρθωση της επιχείρησης, μέσω της σύναψης και επικύρωσης με δικαστική απόφαση συμφωνίας μεταξύ 
του οφειλέτη και των πιστωτών του για την εξυγίανση της επιχείρησης του πρώτου, χωρίς να 
παραβλάπτεται, ωστόσο, η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών (αρ.99§2, ΠτΚ).

Ωστόσο, απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την εφαρμογή της διαδικασίας από πλευράς των εμπλεκομένων 
περιφερειακών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, κυρίως ως προς τη συμμόρφωση τους με δικαστικές πράξεις με τις 
οποίες χορηγείται αναστολή εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Πολλές φορές, έχει 
παρατηρηθεί ότι, παρερμηνεύεται το περιεχόμενο της δικαστικής πράξης, είτε ως προς τα πρόσωπα τα 
οποία προστατεύονται από αυτήν, είτε ως προς τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω αναστολής, καθώς και 
τις χρονικές περιόδους των ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες καταλαμβάνονται από αυτήν. Για το λόγο 
αυτό, κρίθηκε σκόπιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου να προσαρτηθούν αποσπάσματα των 
συνηθέστερων δικαστικών πράξεων/αποφάσεων.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι οφειλέτες επιδιώκουν την υπαγωγή τους σε καθεστώς εξυγίανσης 
όχι με σκοπό την ανόρθωση της επιχείρησής τους, αλλά για να καθυστερήσουν τη διαδικασία λήψης 
αναγκαστικών μέτρων από τους πιστωτές τους. Η καταχρηστική συμπεριφορά των εν λόγω οφειλετών 
καθώς και η αναποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση των υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών.

Τέλος, η μηχανογράφηση της μέχρι πρότινος τηρηθείσας χειρόγραφης διαδικασίας από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες ΚΕΑΟ κατά τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων, έχει επιχειρησιακά προδιαγραφεί από τη 
Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της τεχνικής υλοποίησής της και σύντομα θα ολοκληρωθεί, οπότε θα 
ακολουθήσουν νέες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των σχετικών οθονών και αναφορών/εκτυπώσεων του 
υποσυστήματος Διαχείριση Αναγκαστικών Μέτρων του ΟΠΣ.
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2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Συνοπτικά, η τυπική προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης συνίσταται στη διαδοχή των ακόλουθων 
σταδίων:

■ κατάθεση από τον οφειλέτη αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης στο αρμόδιο 
δικαστήριο και ορισμός δικασίμου για τη συζήτησή της,

■ συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης,

■ έκδοση από το αρμόδιο δικαστήριο δικαστικής απόφασης η οποία διατάσσει το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος),

■ διενέργεια διαπραγματεύσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
οφειλέτη και πλειοψηφίας πιστωτών,

■ κατάθεση από τον οφειλέτη αίτησης για την επικύρωση της συναφθείσας συμφωνίας εξυγίανσης
στο αρμόδιο δικαστήριο και ορισμός δικασίμου για τη συζήτησή της,

■ συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση της 
συναφθείσας συμφωνίας εξυγίανσης &

■ έκδοση από το αρμόδιο δικαστήριο δικαστικής απόφασης η οποία επικυρώνει τη συναφθείσα 
συμφωνία εξυγίανσης (ή απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης).

Κατ' εξαίρεση, παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα στον οφειλέτη να καταθέσει αίτηση για άμεση 
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (αρ.99§4, ΠτΚ), σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη επιτευχθεί μεταξύ 
του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών του (αρ.106β§1, ΠτΚ), κατόπιν εμπιστευτικών 
διαπραγματεύσεων οι οποίοι έχουν προηγηθεί, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία στην 
αγορά κλίματος αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησής του. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη 
συνεδρίαση για τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης, το αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει από κοινού το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και την επικύρωση της ήδη συναφθείσας συμφωνίας εξυγίανσης.

Στις υποενότητες που ακολουθούν, έχουν απομονωθεί και περιγράφονται τα σημαντικότερα σημεία των 
προαναφερθέντων σταδίων, τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και τα 
χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία προβλέπεται από το νόμο η ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών 
από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ για βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας ενδείκνυται η παραπομπή στην 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μελέτη 'Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης (αρ.99- 
106ια' ΠτΚ)'.

Τέλος κρίθηκε σκόπιμο να προσαρτηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου, οι ενέργειες των 
εμπλεκομένων μερών στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, σε πινακοποιημένη μορφή.
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Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, κατατίθεται από τον ίδιο τον οφειλέτη στο αρμόδιο 
δικαστήριο και πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή α) της επιχείρησής του, β) της οικονομικής του 
κατάστασης, γ) των αιτιών της οικονομικής του αδυναμίας, δ) των προτεινόμενων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτής και ε) τυχόν διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές 
(αρ.100§2, ΠτΚ).

Μαζί με την εν λόγω αίτηση ο οφειλέτης συνυποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο α) οικονομικές 
καταστάσεις για την τελευταία χρήση, β) βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του 
προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, γ) έκθεση εμπειρογνώμονα, δ) γραμμάτιο 
κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και ε) τυχόν άλλο αίτημα π.χ. για προληπτικά 
μέτρα, για ορισμό μεσολαβητή, για σύγκλιση της συνέλευσης των πιστωτών, κλπ.

Κατά την κατάθεση από τον οφειλέτη της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης στο αρμόδιο 
δικαστήριο, το τελευταίο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

συντάσσει ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (βλ. αντίστοιχο δείγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας εγκυκλίου),

■ εκδίδει ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ορίζοντας δικάσιμο εντός διμήνου (αρ.100§6, ΠτΚ) από
την κατάθεση της αίτησης (βλ. αντίστοιχο δείγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου),

■ χορηγεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, εφόσον με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης, ο οφειλέτης, ή/και οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτών, αιτούνται προληπτικά μέτρα 
(βλ. α' & β' δείγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου) και

■ διατάσσει υποχρεωτικά την ΚΛΗΤΕΥΣΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως και κάθε άλλου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης καθώς και του Δημοσίου), εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς αυτό (αρ. 100§6, 
ΠτΚ).

Η έκθεση κατάθεσης δικογράφου, η πράξη ορισμού συζήτησης και η προσωρινή διαταγή σημειώνονται 
πάνω στο δικόγραφο της αίτησης, συνηθέστερα στην τελευταία της σελίδα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

■ Παραλαμβάνει την κλήτευση προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της συζήτησης της 
αίτησης ανοίγματος. Αν η κλήτευση παραληφθεί από ταμειακή υπηρεσία τοπικής μονάδας 
διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, στην οποία υπάγεται 
οργανωτικά η πρώτη.

■ Αναθέτει την υπόθεση σε συνεργαζόμενο πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειμένου να εισηγηθεί την 
άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης.

■ Ελέγχει τις προϋποθέσεις άσκησης ή μη κύριας παρέμβασης και σε κάθε περίπτωση εύλογα 
πρωτύτερα της δικασίμου, διαβιβάζει στη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής 
Υποστήριξης ΚΕΑΟ φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τις απόψεις της υπηρεσίας σχετικά με την

■ άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, την εισήγηση του πληρεξούσιου συνεργαζόμενου δικηγόρου, 
την κατατεθείσα στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ανοίγματος, τυχόν αίτηση για προληπτικά μέτρα, 
την έκθεση του εμπειρογνώμονα, και κάθε άλλο σχετικό με την υπόθεση έγγραφο κρίνεται 
απαραίτητο (όπως ορίζουν τα α' & β ' σχετικά έγγραφα) προκειμένου να ελεγχθεί και να 
διαβιβαστεί στη Νομική Διεύθυνση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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■ Επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων που ελέγχει την επιχείρηση, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν κατά το δυνατόν πιο σύντομα εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και να διαπιστωθεί η 
λειτουργία ή μη της επιχείρησης,

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά παντός υπευθύνου, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί από 
το αρμόδιο δικαστήριο κατά την κατάθεση της αίτησης ανοίγματος προσωρινή διαταγή. Εφόσον 
έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου για 
οφειλές χρονικών περιόδων οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από αυτήν ή μόνο κατά των 
προσώπων που δεν προστατεύονται από αυτήν ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων (βλ. επόμενη 
ενότητα 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ).

2.2. Συνεδρίαση για τη συζήτηση αίτησης ανοίγματος.

Κατά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
δύναται να συμμετέχει ασκώντας κύρια παρέμβαση, αντιδικώντας δηλαδή στην εν λόγω αίτηση, 
εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του, επικαλούμενο την επικείμενη βλάβη των συμφερόντων του, η οποία 
εκτιμά ότι θα προκληθεί από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για τον εκάστοτε οφειλέτη.

Μεταξύ των σημαντικότερων λόγων άσκησης κύριας παρέμβασης στο παρόν στάδιο είναι η ανακρίβεια 
στη συνυποβληθείσα έκθεση του εμπειρογνώμονα ως προς το ύψος των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 
οφειλών και ως προς το αν η επιχείρηση είναι πράγματι λειτουργούσα ή όχι, η τυχόν υποβολή αιτήματος 
αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων, όχι μόνο για την προστασία της περιουσίας της επιχείρησης του 
οφειλέτη, αλλά και της περιουσίας των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, επέκταση, η οποία δικαιολογείται 
μόνο εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι επιχειρηματικοί ή κοινωνικοί λόγοι (αρ.ΐ03§2, ΠτΚ).

Αρμόδιος να εισηγηθεί την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, κατά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση της 
αίτησης ανοίγματος οφειλέτη ΚΕΑΟ, είναι ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ (όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην υπ. αρ. 41 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία λήφθηκε κατά την 
ένατη (9η) συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2014, ΑΔΑ:ΒΙΞΠ4691ΩΓ-6ΓΚ), τόσο για τους οφειλέτες της όσο 
και για τους οφειλέτες των τοπικών μονάδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες υπάγονται οργανωτικά σε αυτή, 
διατυπώνοντας σχετικές απόψεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σχετική εισήγηση του συνεργαζόμενου 
πληρεξούσιου δικηγόρου και τυχόν παρατηρήσεις των ταμειακών υπηρεσιών των τοπικών μονάδων 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις οποίες ενδεχόμενα να υπάγεται ο οφειλέτης ΚΕΑΟ και των αρμοδίων Τμημάτων 
Εσόδων.

Αν, λοιπόν, κατά τη συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση της αίτησης κρίνεται από το 
τελευταίο ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της 
προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών εκδίδεται 
απόφαση, με την οποία διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης (αρ.ΐ0ΐ§ΐ, ΠτΚ). Η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται στην περίπτωση που οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία 
πιστωτές βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν αν είχαν λάβει 
αναγκαστικά μέτρα κατά του οφειλέτη ή η περιουσία του είχε διανεμηθεί κατόπιν εκκαθάρισης λόγω 
κήρυξής του σε πτώχευση (αρ.99§2, ΠτΚ).

Σε αντίθετη περίπτωση, το αρμόδιο δικαστήριο εκδίδει απόφαση η οποία απορρίπτει την αίτηση για το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, κατά της οποίας επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις 
(αρ.101§3, ΠτΚ).

ΑΔΑ: Ω8704691ΩΓ-ΨΑΓ



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

■ Παρίσταται, εκπροσωπούμενη από τον πληρεξούσιο συνεργαζόμενο δικηγόρο, ασκώντας κύρια 
παρέμβαση κατά του αιτούντος οφειλέτη, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο.

2.3. Έκδοση απόφασης ανοίγματος διαδικασίας.

Όπως προαναφέρθηκε, εφόσον, κατά τη συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση της 
αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το 
άνοιγμα αυτής, εκδίδεται σχετική δικαστική απόφαση, η οποία, μεταξύ άλλων, διατάσσει το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης 
και αποδέχεται ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τυχόν αίτημα για προληπτικά μέτρα. Στην αντίθετη 
περίπτωση όπου το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης, ο τελευταίος δύναται να ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης κατά τις κοινές 
διατάξεις (αρ.ιοι§3, ΠτΚ).

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα δίμηνη διάρκεια δύναται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του 
μεσολαβητή ή πιστωτή, να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα (αρ.ιοι§ι, ΠτΚ), κατόπιν έκδοσης σχετικής 
πράξης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η εκδοθείσα απόφαση που διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης δημοσιεύεται στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) (αρ.ιοι§2, ΠτΚ). Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η υποχρεωτική κοινοποίηση 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των αποφάσεων του αρμοδίου δικαστηρίου, οι οποίες διατάσσουν το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, όπως και οι αποφάσεις (άμεσης) επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, σας 
ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των δημοσιευμένων περιλήψεων των εν λόγω 
δικαστικών πράξεων/αποφάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ
(https://www.businessregistrv.gr/Publicitv.aspx), με κριτήριο αναζήτησης τον ΑΦΜ, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, 
την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης του οφειλέτη.

Επίσης, αν κατά τη διαδικασία αποδελτίωσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, η οποία τηρείται 
από τη Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων & Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ 
εντοπιστούν σχετικές δικαστικές αποφάσεις, αυτές κοινοποιούνται άμεσα στην αρμόδια περιφερειακή 
υπηρεσία ΚΕΑΟ.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμο οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ να ζητούν τη συνδρομή των 
συνεργαζόμενων δικηγόρων, καθώς στους τελευταίους παρέχεται η δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας 
του κατά τόπο δικηγορικού τους συλλόγου, να παρακολουθούν την πορεία των σχετικών με τη διαδικασία 
εξυγίανσης υποθέσεων και να αναζητούν τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις.

Τέλος, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, κατά την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων και άλλων 
σχετικών πράξεων περί της διαδικασίας εξυγίανσης, μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπο 
αρμόδια Πρωτοδικεία της χώρας, όπου τηρείται Μητρώο Πτωχεύσεων, στο οποίο εγγράφονται τα 
ονόματα των φυσικών προσώπων και οι επωνυμίες των νομικών προσώπων, τα οποία έχουν αιτηθεί το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και στη μερίδα τους καταχωρείται κάθε περαιτέρω πράξη σχετική με 
τη διαδικασία (αρ.8§3, ΠτΚ).

https://www.businessregistry.gr/Publicity.aspx
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

1. Δικαστική Απόφαση

Αναζητά, με κάθε πρόσφορο τρόπο από τους προαναφερθέντες, την εκδοθείσα απόφαση περί 
ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης.

2. Δικαστική Απόφαση - Αναγκαστικά Μέτρα (ανάλογα με το διατακτικό της Απόφασης)

2.1 Αν με τη δικαστική απόφαση απορρίπτεται η αίτηση ανοίγματος ή ανοίγει η διαδικασία 
εξυγίανσης αλλά δεν απαγορεύεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά παντός υπευθύνου και 
ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων των οφειλών.

2.2. Αν με τη δικαστική απόφαση ανοίγματος απαγορεύεται η λήψη μέτρων.

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα, μόνο κατά των κατά των ευθυνόμενων 
προσώπων τα οποία δεν προστατεύονται από τη σχετική απαγόρευση, ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων 
των οφειλών.

2.3. Για οφειλές μεταγενέστερες από το άνοιγμα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, που δεν 
καταλαμβάνονται από την απόφαση

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου.

(βλ. επόμενη ενότητα 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ).

2.4. Διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο (2) μηνών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης για το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, ή των τριών (3) μηνών, εφόσον έχει χορηγηθεί με πράξη του 
αρμοδίου δικαστηρίου η προβλεπόμενη από το νόμο παράταση κατά έναν (1) μήνα, ο οφειλέτης, ή ο 
μεσολαβητής εφόσον έχει οριστεί, κατόπιν διαπραγματεύσεων, καλείται να έρθει σε συμφωνία με τους 
πιστωτές του, αντικείμενο των οποίων δύναται να αποτελεί οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού ή/και 
του παθητικού της επιχείρησής του (αρ.106ε§1, ΠτΚ). Αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία για τη 
σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών του, ή η τρίμηνη προθεσμία, 
εφόσον έχει χορηγηθεί η σχετική παράταση, η διαδικασία εξυγίανσης θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα 
και το λειτούργημα του τυχόν διορισθέντος μεσολαβητή περαιωμένο (αρ.104§1, ΠτΚ).

Με το από 20 Μαρτίου 2014 Δελτίο Τύπου με θέμα «Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις που έχουν 
υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρ.99 & 106 β ’του πτωχευτικού κώδικα», ανακοινώθηκε από 
τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η απόφασή της να συμμετέχει στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
συνάπτοντας συμφωνίες με οφειλέτες του, με μοναδικό αντικείμενο την κεφαλαιοποίηση των 
καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών χρονικών περιόδων προγενέστερων της υποβολής της 
αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην συνυποβληθείσα 
έκθεση του εμπειρογνώμονα, καθώς και την παροχή έκπτωσης επί των προσαυξήσεων, προσθέτων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
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Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχωρά στη σύναψη συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο 
οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση, όπως ορίζεται ρητά σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του, να μην έχει κριθεί απαραίτητη η άσκηση κύριας παρέμβασης για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
του Ιδρύματος στη συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση είτε της αίτησης για το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε για την (άμεση) επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Επίσης, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες ανάγονται σε χρονικές περιόδους 
μεταγενέστερες της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην συνυποβληθείσα έκθεση του εμπειρογνώμονα, δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μεταξύ του οφειλέτη και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στα πλαίσια της σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης, αλλά 
δύνανται να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης μόνο με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εκτός αν η 
σχετική εκδοθείσα δικαστική απόφαση ορίζει διαφορετικά.

Συγκεκριμένα, οφειλέτης ο οποίος επιθυμεί τη σύναψη συμφωνίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του 
προαναφερθέντος Δελτίου Τύπου, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία διατάσσει το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, καλείται να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους 
διακανονισμού, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ:

■ Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση ποσοστού 80% επί των πρόσθετων τελών (Π.Τ.) ή
■ Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

I μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 60% επί των 
πρόσθετων τελών (Π.Τ.),

ι μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 50% επί των 
πρόσθετων τελών (Π.Τ.), 

ι μέχρι ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 40% επί των 
πρόσθετων τελών (Π.Τ.),

I μέχρι εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 30% επί των 
πρόσθετων τελών (Π.Τ.),

I μέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 20% 
επί των πρόσθετων τελών (Π.Τ.),

I μέχρι εκατόν εξήντα (160) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 10% επί των 
πρόσθετων τελών (Π.Τ.) και

ι μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση επί των
πρόσθετων τελών (Π.Τ.).

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ μόνο εφόσον 
συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αντίγραφο του δικογράφου της κατατεθείσας στο αρμόδιο δικαστήριο αίτησης περί ανοίγματος 
της διαδικασίας και λήψης προληπτικών μέτρων ή/και και έκδοσης προσωρινής διαταγής,
αντίγραφο της συνταχθείσας από το αρμόδιο δικαστήριο έκθεσης κατάθεσης δικογράφου και 
πράξης ορισμού συζήτησης,
αντίγραφο του γραμματίου κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, 
αντίγραφο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα,
αντίγραφα των προτάσεων των διαδίκων και των πρακτικών της συνεδρίασης καθώς και 
αντίγραφο της απόφασης, η οποία διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.
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Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οφειλέτης επιθυμεί τη σύναψη συμφωνίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 
κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο αίτησης για άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, τα 
προαναφερθέντα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται.

Αιτήσεις οφειλετών για την υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους σε καθεστώς 
ρύθμισης με όρους άλλους από αυτούς που προβλέπονται στο προαναφερθέν Δελτίο Τύπου, 
παραλαμβάνονται και διαβιβάζονται στη Δ/νση Διακανονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, με 
κοινοποίηση στη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης, προκειμένου να 
τεθούν στην κρίση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίστοιχη διαχείριση προβλέπεται και στην περίπτωση 
αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, υποβληθείσες πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης για το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

■ Χορηγεί στον οφειλέτη, ή τον μεσολαβητή εφόσον έχει οριστεί, χωρίς επιβάρυνση, εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής του, εφόσον αυτή συνοδεύεται από 
τη δικαστική απόφαση που διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, Πίνακα Χρεών του 
οφειλέτη μαζί με σχετική βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφονται και τυχόν άλλες εκκρεμότητες, 
οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, κατά τη διαδικασία που 
περιγράφηκε προγενέστερα.

■ Παραλαμβάνει τις αιτήσεις οφειλετών για τη σύναψη συμφωνίας, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τις διαβιβάζει στη Δ/νση Διακανονισμού ΚΕΑΟ, με κοινοποίηση στη Δ/νση 
Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης.

■ Παρακολουθεί τις κρίσιμες για το στάδιο προθεσμίες και αναζητά, κατά την παρέλευση της 
δίμηνης προθεσμίας για τη σύναψη συμφωνίας, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατόπιν επικοινωνίας 
με τον οφειλέτη, με τον μεσολαβητή ή/και με το δικηγόρο του οφειλέτη, ζητώντας τη συνδρομή 
του συνεργαζόμενου πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων 
Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση παράτασης 
ανοίγματος κατά έναν (1) μήνα ή τυχόν κατατεθείσα αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας 
εξυγίανσης.

■ Παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι η συμφωνία δεν 
επιτυγχάνεται, ο οφειλέτης, ή ο μεσολαβητής εφόσον έχει οριστεί, κωλυσιεργεί, αποσιωπώντας 
την υπάρχουσα αδυναμία επίτευξης της συμφωνίας, με αποτέλεσμα οι κρίσιμες κατά το εν λόγω 
στάδιο προθεσμίες να παρέλθουν άπρακτες, συντάσσει και διαβιβάζει σχετική εισήγηση στη 
Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης, προκειμένου να λάβει γνώση 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο επιδίωξης της ανάκλησης της απόφασης ανοίγματος της 
διαδικασίας εξυγίανσης ή/και των τυχόν προληπτικών μέτρων που χορηγήθηκαν με το άνοιγμά
της.

■ Λαμβάνει άμεσα αναγκαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, κατά τη λήξη της δίμηνης, ή της 
τρίμηνης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί αίτηση επικύρωσης.
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Η αίτηση για την (άμεση) επικύρωση της επιτευχθείσας συμφωνίας εξυγίανσης κατατίθεται στο αρμόδιο 
δικαστήριο από τον οφειλέτη, τον μεσολαβητή εφόσον έχει οριστεί, ή οποιονδήποτε πιστωτή 
(αρ.106στ§1,ΠτΚ) και συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης καθώς και από νέα 
έκθεση εμπειρογνώμονα (αρ. 106στ§2, ΠτΚ).

Κατά την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της επιτευχθείσας συμφωνίας εξυγίανσης, όπως και 
στην περίπτωση της κατάθεσης αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, το αρμόδιο 
δικαστήριο:

συντάσσει ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ,
■ εκδίδει ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ορίζοντας δικάσιμο εντός διμήνου από την 

κατάθεση της αίτησης (αρ.106στ§6, ΠτΚ),
■ χορηγεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, εφόσον σχετικό αίτημα του οφειλέτη έχει γίνει δεκτό &
■ διατάσσει υποχρεωτικά την ΚΛΗΤΕΥΣΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και κάθε άλλου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (καθώς και του Δημοσίου), εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη 
προς αυτό (αρ. 106στ§5, ΠτΚ).

Η έκθεση κατάθεσης δικογράφου, η πράξη ορισμού συζήτησης και η προσωρινή διαταγή σημειώνονται 
πάνω στο δικόγραφο της αίτησης, συνηθέστερα στην τελευταία της σελίδα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

Παραλαμβάνει την κλήτευση προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της συζήτησης της αίτησης 
(άμεσης) επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Αν η κλήτευση παραληφθεί από ταμειακή 
υπηρεσία τοπικής μονάδας διαβιβάζεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, στην οποία 
υπάγεται οργανωτικά η πρώτη.

Ενημερώνει τον συνεργαζόμενο πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά, προκειμένου να εισηγηθεί, εκ 
νέου, την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης.

Ελέγχει εκ νέου τις προϋποθέσεις άσκησης ή μη κύριας παρέμβασης, και σε κάθε περίπτωση 
εύλογα πρωτύτερα της συνεδρίασης για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, διαβιβάζει στη 
Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με κοινοποίηση στη 
Δ/νση Διακανονισμού ΚΕΑΟ, φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τις απόψεις της υπηρεσίας σχετικά με 
την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, την εισήγηση της πληρεξούσιας συνεργαζόμενης δικηγόρου, 
την κατατεθείσα στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση επικύρωσης, τυχόν αίτηση για προληπτικά μέτρα, 
την έκθεση του εμπειρογνώμονα και το σχέδιο εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την 
υπόθεση έγγραφο κρίνεται απαραίτητο, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη υποενότητα, 
προκειμένου να ελεγχθεί και να διαβιβαστεί στη Νομική Διεύθυνση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Στοιχεία του φακέλου, τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Δ/νση σε προγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας, παραλείπονται.

Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά παντός υπευθύνου, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί από 
το αρμόδιο δικαστήριο κατά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης προσωρινή διαταγή. Ακόμη 
και αν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός 
υπευθύνου για οφειλές χρονικών περιόδων οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από αυτήν ή μόνο 
κατά των προσώπων που δεν προστατεύονται από αυτήν ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων (βλ.
επόμενη ενότητα 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ).
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Κατά τη συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη συζήτηση της αίτησης για την (άμεση) επικύρωση 
της συμφωνίας εξυγίανσης, όπως και στην περίπτωση της συζήτησης της αίτησης για το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να συμμετέχει ασκώντας κύρια παρέμβαση.

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η λήψη της απόφασης για την άσκηση κύριας 
παρέμβασης ή μη είναι ευχερέστερη σε αυτό το στάδιο, διότι λαμβάνοντας υπ' όψιν τους επιμέρους 
όρους που διέπουν την κατατεθείσα συμφωνία εξυγίανσης, ως προς τον διακανονισμό των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του οφειλέτη έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών πιστωτών του, 
συναινούντων ή μη, είναι περισσότερο δυνατή η εκτίμηση της ενδεχόμενης βλάβης των συμφερόντων του 
Ιδρύματος, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκληθεί από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Κατά την εξέταση, λοιπόν, του ζητήματος για την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, κρίνεται σκόπιμο να 
ελέγχεται αν, μεταξύ άλλων, η προς επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει δυσμενείς για το ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ όρους, όπως, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι:

μερική ή ολική διαγραφή απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κυρίως από κύρια εισφορά, 
υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα αποπληρωμής,
ιδιαίτερα ευνοϊκή περιοδικότητα καταβολής δόσεων, π.χ. εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις, 
τυχόν περίοδο χάριτος,
τυχόν πάγωμα των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
επέκταση των οφειλών που ρυθμίζονται από τη συμφωνία και σε μελλοντικά βεβαιούμενες 
οφειλές,
περιορισμό των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι οποίες γεννώνται από τη μη τήρηση, ή την 
πλημμελή τήρηση, της συμφωνίας εξυγίανσης,
μη αναβίωση οφειλών, σε περίπτωση μη τήρησης, ή πλημμελούς τήρησης, της συμφωνίας, 
ειδικά για οφειλές των οποίων η μερική ή ολική διαγραφή τους προβλέπεται από τη συμφωνία,
λοιπούς όρους διατυπωμένους με τρόπο ασαφή και αόριστο,
κάθε άλλη νομική ασυνέπεια του οφειλέτη (ή του μεσολαβητή εφόσον έχει οριστεί), ως προς 
την τήρηση της ορισμένης εκ του νόμου διαδικασίας.

Αρμόδιος να εισηγηθεί την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, κατά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση της 
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης οφειλέτη ΚΕΑΟ, όπως και κατά τη συνεδρίαση για τη 
συζήτηση της αίτησης ανοίγματος, είναι ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, τόσο για 
τους οφειλέτες της όσο και για τους οφειλέτες των τοπικών μονάδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες υπάγονται 
οργανωτικά σε αυτή. Στην εισήγηση διατυπώνονται απόψεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σχετική 
εισήγηση του συνεργαζόμενου πληρεξούσιου δικηγόρου και τυχόν παρατηρήσεις των ταμειακών 
υπηρεσιών των τοπικών μονάδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις οποίες ενδεχόμενα να υπάγεται ο οφειλέτης ΚΕΑΟ 
καθώς και των αρμοδίων Τμημάτων Εσόδων.

Κατά συνέπεια, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την παραλαβή της 
κλήτευσης, συγκεντρώνουν και διαβιβάζουν στη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής 
Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ τα ακόλουθα έγγραφα:

τυχόν αίτηση του οφειλέτη για τη σύναψη συμφωνίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
αντίγραφο του δικογράφου της κατατεθείσας από τον οφειλέτη προς το αρμόδιο δικαστήριο 
αίτησης περί ανοίγματος της διαδικασίας και τυχόν λήψης προληπτικών μέτρων ή/και και 
έκδοσης προσωρινής διαταγής,
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αντίγραφο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα,
αντίγραφο του γραμματίου κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,
αντίγραφο της συνταχθείσας από το αρμόδιο δικαστήριο έκθεσης κατάθεσης δικογράφου και 
πράξης ορισμού συζήτησης,
αντίγραφα των προτάσεων των διαδίκων και των πρακτικών των συνεδριάσεων που έχουν 
λάβει χώρα,
αντίγραφο της απόφασης, η οποία διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης,
εισήγηση της υπηρεσίας για την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, συνοδευόμενης από έκθεση 
σχετικά με το προφίλ του οφειλέτη (ύψος ασφαλιστικών οφειλών, ιστορικό τήρησης 
αποφάσεων ρύθμισης, ιστορικό ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων, κλπ), 
εισήγηση της υπηρεσίας για την αποδοχή ή μη τυχόν αιτήματος οφειλέτη για τη σύναψη 
συμφωνίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τη γνωμοδότηση του συνεργαζόμενου δικηγόρου καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη πληρέστερης γνώμης.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να αναζητούν τα προαναφερθέντα έγγραφα με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων από 
την πλευρά του οφειλέτη, επικοινωνώντας με τον τελευταίο, με τον μεσολαβητή εφόσον έχει οριστεί, 
ή/και με τον δικηγόρο του, αναζητώντας τα στο κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο, ζητώντας 
παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, τη συνδρομή των συνεργαζόμενων με αυτές δικηγόρων καθώς 
και της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων & Νομικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

Παρίσταται, εκπροσωπούμενη από τον πληρεξούσιο συνεργαζόμενο δικηγόρο, ασκώντας κύρια 
παρέμβαση κατά του αιτούντος οφειλέτη, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο.

2.7. Έκδοση δικαστικής απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

Εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση της αίτησης για την (άμεση) 
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, πιθανολογεί ότι η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη 
μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των 
πιστωτών, η συμφωνία δεν αποτελεί αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης 
συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, κλπ, εκδίδει σχετική δικαστική απόφαση, η οποία 
αποδέχεται την αίτηση κι επικυρώνει τη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, 
κατά την οποία το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, 
απορρίπτει την κατατεθείσα αίτηση, εκδίδοντας αντίστοιχη δικαστική απόφαση (αρ.ΐ06ζ§2, ΠτΚ).

Από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και για όσο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης εκπληρώνει 
εμπρόθεσμα τους συμφωνηθέντες όρους που τη διέπουν, αναστέλλεται η ποινική δίωξη του οφειλέτη για 
την καθυστέρηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυστηρά και μόνο για μισθολογικές 
περιόδους προγενέστερες της υποβολής της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης
(αρ.ΐ06η§3, ΠτΚ).
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Η δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου που επικυρώνει τη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης 
αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις (αρ.106η§5, ΠτΚ). ενώ αν 
διαπιστωθεί ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν παραστάθηκε στη συνεδρίαση για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης 
της συμφωνίας εξυγίανσης, διότι δεν κλητεύθηκε νομίμως τότε δύναται να ασκηθεί τριτανακοπή εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της (αρ.106ζ§6, ΠτΚ).

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

1. Δικαστική Απόφαση

Αναζητά, με κάθε πρόσφορο τρόπο από τους προαναφερθέντες, την εκδοθείσα απόφαση επικύρωσης (ή 
μη) περί ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης.

2. Δικαστική Απόφαση - Αναγκαστικά Μέτρα (ανάλογα με το διατακτικό της Απόφασης)

2.1 Απόρριψη αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά παντός υπευθύνου και 
ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων των οφειλών.

2.2. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης.

2.2.1. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει συναινέσει στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης και δεν 
καταλαμβάνεται από τη δικαστική απόφαση επικύρωσης αυτής.

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου και ανεξαρτήτως 
χρονικών περιόδων των οφειλών, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης 
επικύρωσης.

2.2.2. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει συναινέσει στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης ή καταλαμβάνεται από 
τη δικαστική απόφαση επικύρωσης αυτής

2.2.2.1. Ο οφειλέτης δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας ή τα ορισθέντα στη δικαστική απόφαση.

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ επικοινωνεί με τον οφειλέτη προκειμένου να του επισημάνει την 
παραβατική του συμπεριφορά, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες Δ/νσεις ΚΕΑΟ, Αναγκαστικών 
Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης και Διακανονισμού και αν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
δε συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας ή με τα ορισθέντα στη δικαστική απόφαση επικύρωσης, 
λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου και ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων των 
οφειλών.

2.2.2.2. Ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της συμφωνίας ή τα ορισθέντα στη δικαστική απόφαση, αλλά 
δεν καταβάλλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργώντας νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι 
οποίες α) δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και β) δεν 
τελούν υπό άλλη τυχόν δικαστική αναστολή.

Η περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, όπως προηγουμένως, επικοινωνεί με τον οφειλέτη κι ενημερώνει τις 
αρμόδιες Δ/νσεις ΚΕΑΟ σχετικά, και αν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν μεριμνήσει ώστε οι νέες 
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις, δύναται να λάβει αναγκαστικά μέτρα άμεσα, κατά παντός υπευθύνου, για τις νέες 
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές μόνο.

(αναλυτικά βλ. επόμενη ενότητα 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ).
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Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των 
οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, άρα και τους ασφαλιστικούς φορείς, ακόμη και αν δεν είναι 
συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Επομένως, το ΚΕΑΟ οφείλει να εκτελέσει 
την επικυρωμένη συμφωνία σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Αναφορικά με την εκτέλεση της συμφωνίας πρέπει να τονιστούν τα εξής:

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία εξυγίανσης, η δικαστική επικύρωσή της δεν 
έχει επίπτωση -μεταξύ άλλων- στην ευθύνη των προσώπων που ενέχονται εις ολόκληρον με 
την υπό εξυγίανση επιχείρηση. Επομένως, τυχόν περιορισμός ή/και ρύθμιση οφειλών προς 
ασφαλιστικούς φορείς που περιλαμβάνονται στη συμφωνία εξυγίανσης δεν ευνοούν τα 
συνυπόχρεα με την επιχείρηση πρόσωπα, τα οποία συνεχίζουν να ευθύνονται για το αρχικό 
ποσό των οφειλών, για τις οποίες υφίσταται συνυπευθυνότητα (π.χ. ως διοικούντες ν.π. ή 
εγγυητές), συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 
μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Όπως προαναφέρθηκε, αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν συμμετέχει στη συμφωνία ως 
συμβαλλόμενο μέρος και σ' αυτήν περιλαμβάνεται όρος που προβλέπει 
αναστολή/απαγόρευση λήψης μέτρων εκτέλεσης ή, γενικότερα, ατομικών διώξεων, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, το ΚΕΑΟ δύναται να λάβει μέτρα σε βάρος του οφειλέτη μετά 
πάροδο τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
106 ε παρ.1 η'του ΠτΚ.

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που ανέλαβε βάσει της 
συμφωνίας ισχύουν και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τα δικαιώματα που έχει κάθε 
πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και 
καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
καταγγελίας ή υπαναχώρησης.

Τα δικαιώματα αυτά δεν χρειάζεται να ασκηθούν αν στη συμφωνία υπάρχει σχετική διαλυτική αίρεση, 
δηλαδή αν προβλέπεται αυτοδίκαιη λύση της συμφωνίας, σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων 
υποχρεώσεων από την επιχείρηση και η αίρεση αυτή πληρωθεί.

Σε περίπτωση λύσης/ανατροπής της συμφωνίας, για τους ανωτέρω λόγους, τυχόν οφειλές που είχαν 
διαγραφεί βάσει της συμφωνίας αναβιώνουν, ενώ σε περίπτωση που η συμφωνία περιείχε διακανονισμό 
οφειλών το υπόλοιπο χρέος (συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων) θα καθίσταται άμεσα 
απαιτητό και η αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ θα πρέπει να προβαίνει άμεσα στη λήψη των αναγκαστικών 
μέτρων τα οποία είχαν ανασταλεί.

2.7.2. Ενέργειες υπηρεσιών ΚΕΑΟ μετά την παραλαβή της απόφασης επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης - έλεγχος τήρησης όρων ρύθμισης

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης και την 
προσκόμισή της από τον οφειλέτη στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, η τελευταία οφείλει, 
αφού εξετάσει τα αναφερόμενα στη δικαστική απόφαση να προβεί σε διακανονισμό των οφειλών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτήν.

ΑΔΑ: Ω8704691ΩΓ-ΨΑΓ



Στην περίπτωση όμως κατά την οποία η δικαστική απόφαση δεν αναφέρει συγκεκριμένους όρους 
ρύθμισης προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή αναφέρει κάποιους από τους όρους αυτούς, 
δεδομένου ότι η απόφαση αποτελεί επικύρωση της συμφωνίας, θα λαμβάνεται υπ' όψιν το περιεχόμενο 
της συναφθείσας συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την τεχνική υλοποίηση του ειδικού τύπου ρύθμισης με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, οι αρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον 
Δ/ντη, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση απόφασης ρύθμισης, επισυνάπτοντας αντίγραφα της 
δικαστικής απόφασης, της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης και της δημοσίευσης της περίληψης 
της σχετικής απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Τ.Α.Α. στο Τμήμα Ειδικών Θεμάτων 
της Δ/νσης Διακανονισμού Οφειλών της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, με κοινοποίηση στη Δ/νση 
Αναγκαστικών Μέτρων & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ .

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα εξής:

■ Ρυθμισθείσες οφειλές. Στην περίπτωση όπου στην εκδοθείσα δικαστική απόφαση ορίζεται το 
ύψος της ρυθμισθείσας οφειλής, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 
τότε στη ρύθμιση υποχρεωτικά θα υπαχθούν όλες οι οφειλές μέχρι την ημερομηνία αυτή. 
Συνήθως, η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Επίσης στη 
δικαστική απόφαση δύναται να αναφέρεται ότι παρέχονται εκπτώσεις επί τυχόν 
επιβαρύνσεων, ότι τα πρόσθετα τέλη υπολογίζονται μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία κ.ά.

■ Ημερομηνία καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης. Δύναται να χορηγείται από το αρμόδιο 
δικαστήριο περίοδος χάριτος και να ορίζεται στη δικαστική απόφαση ότι η πρώτη δόση πρέπει 
να καταβληθεί μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 
έκδοσης ή δημοσίευσης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ρύθμισης θα 
εκτυπώνεται και θα χορηγείται στον οφειλέτη εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση.

■ Λόγοι διαλυτικής αίρεσης της ρύθμισης. Δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της 
συμφωνίας η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών ή η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της ρύθμισης, το Τμήμα Επικοινωνίας της Δ/νσης 
Πληροφορικής της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ταμειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, 
προκειμένου να κληθεί ο οφειλέτης για να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του διακανονισμού από τον οφειλέτη, η 
ρύθμιση θα απόλλυται, το υπόλοιπο χρέος (συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων) θα 
καθίσταται άμεσα απαιτητό και η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ θα πρέπει να προβαίνει 
άμεσα στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων που είχαν ανασταλεί.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΑΟ:

■ Ελέγχει και επισημαίνει τα ορισθέντα στη δικαστική απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας 
εξυγίανσης ως προς τις ρυθμισθείσες οφειλές, την ημερομηνία καταβολής της α δόσης και τους 
λόγους διαλυτικής αίρεσης της συμφωνίας.

■ Διαβιβάζει σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο στη Δ/νση Διακανονισμού Οφειλών ΚΕΑΟ προκειμένου να 
δρομολογήσει την τεχνική υλοποίηση της ρύθμισης, με κοινοποίηση στη Δ/νση Αναγκαστικών 
Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα 
προαναφερθέντα δικαιολογητικά.
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3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της με 
σχετική δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη του αρμοδίου δικαστηρίου δύναται να ανασταλούν τα ατομικά 
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη (αρ.103§1, ΠτΚ), ενώ η εν λόγω αναστολή 
δύναται να επεκταθεί και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του (αρ.103§2, ΠτΚ).

Ωστόσο, όπως έχει ήδη γίνει αντιληπτό, η χορηγηθείσα από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολή λήψης 
αναγκαστικών μέτρων, μέσα στα πλαίσια της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ποικίλλει τόσο ως 
προς τα πρόσωπα τα οποία προστατεύονται από αυτή, τις μισθολογικές περιόδους των ασφαλιστικών 
οφειλών τις οποίες καταλαμβάνει, τη χρονική διάρκεια ισχύος της καθώς και τους πιστωτές, οι οποίοι 
δεσμεύονται από αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ως 
άνευ όρων απαγόρευση λήψης μέτρων.

Για το λόγο αυτό, παρακάτω περιγράφονται οι συνήθεις διαδικασίες, κατά τις οποίες, διατάσσεται η εν 
λόγω απαγόρευση, καθώς και τα στοιχεία τα οποία οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν 
να συνυπολογίζουν κατά τη λήψη της απόφασης για την επιβολή ή μη αναγκαστικών μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας αναστολής, επισημαίνεται ότι αναστέλλεται η παραγραφή κατά το 
άρθρο 255 του Αστικού Κώδικα (αρ.103§1, ΠτΚ). Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες 
ΚΕΑΟ καλούνται να καταχωρούν την εν λόγω αναστολή στη σχετική οθόνη ΟΠΣ 'Διαχείριση Αναστολής 
Παραγραφής'.

3.1. Με την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Καταρχήν, η απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων προβλέπεται με την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΑΓΗΣ:

είτε κατόπιν εγγράφου αιτήματος του οφειλέτη, το οποίο συνυποβάλλεται στο αρμόδιο 
δικαστήριο από κοινού με την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης, για την παράταση του ανοίγματος κατά έναν (1) μήνα ή για την (άμεση) επικύρωση 
της συναφθείσας συμφωνίας εξυγίανσης,

είτε κατόπιν προφορικού αιτήματος, το οποίο διατυπώνεται κατά τη συνεδρίαση για τη 
συζήτηση των προαναφερθεισών αιτήσεων.

Η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή, στην πρώτη περίπτωση, σημειώνεται, συνηθέστερα, στην τελευταία 
σελίδα του δικογράφου της αίτησης, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, προκύπτει μόνο από τα πρακτικά της 
συνεδρίασης.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώσουν οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ την εν λόγω 
απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων, κρίνεται σκόπιμο να αναζητείται, κατά περίπτωση, το 
δικόγραφο της κατατεθείσας αίτησης ή/και τα πρακτικά της συνεδρίασης, καθαρογραμμένα από τη 
γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, κατόπιν επικοινωνίας με τον οφειλέτη, τον μεσολαβητή 
εφόσον έχει οριστεί, ή/και τον δικηγόρου του, ζητώντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, και τη συνδρομή 
του συνεργαζόμενου με την υπηρεσία δικηγόρου καθώς και της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων 
Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
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Συνηθέστερα, η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο 
δικαστήριο, περιλαμβάνει σχετικό αίτημα τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τους κατά νόμο 
υπευθύνους της επιχείρησης για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών της. Ωστόσο, σε πολλές 
περιπτώσεις, το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι η απαγόρευση ως προς τη λήψη αναγκαστικών μέτρων 
πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αιτούσα επιχείρηση του οφειλέτη, αφήνοντας εκτεθειμένους τους 
λοιπούς αιτούντες (βλ. α' & β' δείγμα προσωρινής διαταγής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου).

Κατά συνέπεια, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά την 
ανάγνωση και ερμηνεία των εκδοθεισών προσωρινών διαταγών, προκειμένου να εντοπίσουν τα 
πρόσωπα τα οποία δεν προστατεύονται από αυτή και να λαμβάνουν αναγκαστικά μέτρα κατά των 
προσώπων αυτών άμεσα, διατηρώντας την αναστολή μόνο στα προστατευόμενα πρόσωπα.

Όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο, η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων καταλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις του οφειλέτη, οι οποίες είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης, ενώ η επέκταση της αναστολής και σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους 
προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής πράξης/απόφασης του αρμοδίου 
δικαστηρίου (αρ.ΐ03§ι, ΠτΚ). Συνεπώς, η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή αφορά στις προαναφερθείσες και 
μόνο ασφαλιστικές οφειλές, εκτός αν από τη διατύπωσή της ορίζεται διαφορετικά (βλ. γ' δείγμα προσωρινής 
διαταγής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου).

Αν, λοιπόν, η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή, δεν κάνει λόγο για επέκταση της αναστολής και σε 
χρονικές περιόδους μεταγενέστερες της υποβολής της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης, τότε οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα πρέπει να προβαίνουν στη λήψη αναγκαστικών 
μέτρων κατά παντός υπευθύνου άμεσα και κατά προτεραιότητα, όταν εντοπίζονται ασφαλιστικές 
οφειλές για μισθολογικές περιόδους μεταγενέστερες της υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και δεν τελούν υπό άλλης μορφής 
δικαστική αναστολή.

Τέλος, καταληκτική ημερομηνία της διάρκειας ισχύος της προσωρινής διαταγής αποτελεί η ορισμένη από 
το αρμόδιο δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, δηλαδή κατά τη λήξη του διμήνου από την 
κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε πολλές, ωστόσο, περιπτώσεις, από τη 
διατύπωση της προσωρινής διαταγής προκύπτει ότι η λήξη της τίθεται υπό τον όρο της συζήτησης, (βλ. β' 
δείγμα προσωρινής διαταγής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου) δηλαδή αν, λόγω προκύπτουσας αναβολής 
της συνεδρίασης για τη συζήτησή της, μετατεθεί η αρχικά ορισθείσα ημερομηνία, τότε, η διάρκεια ισχύος 
της προσωρινής διαταγής παρατείνεται μέχρι τη νέα ημερομηνία συζήτησης της αίτησης.

Κατά συνέπεια, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας συζήτησης της 
αίτησης, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ καλούνται να διερευνούν, μέσω του κατά τόπον αρμόδιου 
Πρωτοδικείου ή κατόπιν επικοινωνίας με τον οφειλέτη, τον μεσολαβητή εφόσον έχει οριστεί, ή/και τον 
δικηγόρο του, ζητώντας όπου κρίνεται απαραίτητο και τη συνδρομή του συνεργαζόμενου με την 
υπηρεσία πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής 
Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ, αν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση για τη συζήτηση της 
αίτησης ή αν αναβλήθηκε η συζήτησή της καθώς και αν χορηγήθηκε εκ νέου προσωρινή διαταγή, 
προκειμένου να προχωρούν άμεσα στη λήψη αυτών κατά παντός υπευθύνου.

Εφ' εξής, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα διαβιβάζουν μέσω FAX (2105291709) στη Δ/νση 
Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ κάθε προσκομιζόμενο από τον 
οφειλέτη αποδεικτικό έγγραφο περί αποδοχής από την αρμόδια δικαστική αρχή αιτήματος χορήγησης 
προσωρινής διαταγής σχετικά με αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων ή εκτέλεσης των ήδη 
ληφθέντων.
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3.2. Με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων δύναται, επίσης, να διαταχθεί μέσα στα πλαίσια της 
διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση αίτησης λήψης αυτών, η 
οποία υποβλήθηκε από τον οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο αυτοτελώς, και όχι από κοινού με την 
αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, συνήθως μεταγενέστερα αυτής.

3.3. Με την εκδοθείσα απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

Απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης, διατάσσεται και 
με την εκδοθείσα απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, 
εφόσον σχετικό αίτημα είχε κατατεθεί από τον οφειλέτη και το αρμόδιο δικαστήριο το έκανε δεκτό.

Όπως και στην περίπτωση της απαγόρευσης λήψης μέτρων μετά από έκδοση προσωρινής διαταγής, έτσι 
και στην εν λόγω περίπτωση, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές κατά την ανάγνωση κι ερμηνεία της διαταχθείσας απαγόρευσης, προκειμένου να 
εντοπιστούν ποια από τα αιτούντα πρόσωπα καταλαμβάνει (βλ. α' & β' δείγμα απαγόρευσηςληψης μετρων μ ε 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου).

Κατά συνέπεια, η λήψη αναγκαστικών μέτρων από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ επιβάλλεται, 
υπό προϋποθέσεις, ακόμα και μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, μόνο κατά της περιουσίας των αιτούντων προσώπων τα οποία δεν 
προστατεύονται από τη διαταχθείσα απαγόρευση.

Σχετικά με τη διάρκεια της εν λόγω διαταχθείσας απαγόρευσης λήψης αναγκαστικών μέτρων, αυτή 
προκύπτει από τη διατύπωσή της στην δικαστική απόφαση, ενώ αν από την απόφαση δεν ορίζεται 
διαφορετικά, η λήξη της ταυτίζεται με την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας που τάσσει ο νόμος για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν το άνοιγμα για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
οφειλέτη και πιστωτών.

Επομένως, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, αν στη δικαστική απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας 
δεν ορίζεται διαφορετικά, κατά τη λήξη της προαναφερθείσας δίμηνης προθεσμίας, οι περιφερειακές 
υπηρεσίες ΚΕΑΟ καλούνται να διερευνούν, κατόπιν επικοινωνίας με τον οφειλέτη, τον μεσολαβητή 
εφόσον έχει οριστεί, ή/και τον δικηγόρο του οφειλέτη, ζητώντας όπου κρίνεται απαραίτητο και τη 
συνδρομή των συνεργαζόμενων με αυτές δικηγόρων καθώς και της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων 
Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ, αν έχει κατατεθεί από τον οφειλέτη 
στο αρμόδιο δικαστήριο σχετική αίτηση παράτασης ανοίγματος κι εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχει 
κατατεθεί σχετική αίτηση και δεν έχει χορηγηθεί η σχετική μηνιαία παράταση καλούνται να 
προβαίνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στη λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου.

Τέλος, όπως και στην περίπτωση της προσωρινής διαταγής, η απόφαση του δικαστηρίου η οποία 
διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας και την απαγόρευση της λήψης αναγκαστικών μέτρων, 
καταλαμβάνει τις ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες είχαν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης για το 
άνοιγμα, εκτός αν το αρμόδιο δικαστήριο στην εκδοθείσα απόφαση διατάσσει ρητά την επέκταση της 
αναστολής και σε νεότερες υποχρεώσεις (βλ. γ' δείγμα απαγόρευσης ληψης μετρων μ ε απόφαση ανοιγματος

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου).
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Κατά τα γνωστά, αν η εκδοθείσα απόφαση ανοίγματος δεν κάνει λόγο για επέκταση της αναστολής και 
σε υποχρεώσεις του οφειλέτη μεταγενέστερες της υποβολής της αίτησης για το άνοιγμα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, τότε οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα πρέπει να προβαίνουν στη λήψη 
αναγκαστικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου άμεσα και κατά προτεραιότητα, εφόσον εντοπίζονται 
ασφαλιστικές οφειλές για μισθολογικές περιόδους μεταγενέστερες της υποβολής της αίτησης, οι οποίες 
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και δεν τελούν υπό άλλης 
μορφής δικαστική αναστολή.

3.4. Με την εκδοθείσα απόφαση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

Τέλος, απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων προβλέπεται έμμεσα και με την απόφαση που εκδίδει 
το αρμόδιο δικαστήριο, η οποία επικυρώνει τη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, για 
τους συναινούντες στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης πιστωτές, η απαγόρευση, ούτως ή άλλως, 
είναι αυτονόητη, για όσο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης τηρεί τους όρους που τη διέπουν. Ωστόσο, για 
τους μη συναινούντες πιστωτές προβλέπεται από το νόμο η απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων 
από την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της συναφθείσας συμφωνίας και λήγει με την παρέλευση 
τριών (3) μηνών από την έκδοσή της (αρ.106ε§1περ.η', ΠτΚ).

Κατά συνέπεια, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, στις περιπτώσεις όπου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει συναινέσει 
στη σύναψη της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης, οι περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ αμέσως 
μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας που θέτει ο νόμος, καλούνται να λαμβάνουν αναγκαστικά 
μέτρα άμεσα κατά παντός υπευθύνου ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων των οφειλών. Στις περιπτώσεις 
όπου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει συναινέσει καλούνται να παρακολουθούν την εμπρόθεσμη καταβολή των 
δόσεων της ειδικής ρύθμισης, την εμπρόθεσμη καταβολή τυχόν δόσεων ρύθμισης με τις κείμενες 
διατάξεις για τις μη υπαχθείσες στο καθεστώς εξυγίανσης ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές και, 
τέλος, την εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του οφειλέτη, ώστε να 
προχωρούν άμεσα και κατά προτεραιότητα κατά παντός υπευθύνου στη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Συνήμμ.: ‘Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης (αρ.99-106ια' ΠτΚοπ. ισχ.)’

Εσωτ. διανομή: Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
Κ.Ε.Α.Ο.

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

2. Αναπληρωτή Υπουργό 

κ. Στρατούλη

Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

3. Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ. Ρωμανιά

Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

4. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4.1. Γρ. Διοικητή

4.2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου

4.3. Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

4.4. Δ/νση Ασφάλισης - Εσόδων
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■ δείγμα ΈΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
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υπεύθυνους)

β ' δείγμα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ (προστατεύει μόνο την αιτούσα επιχείρηση από τη λήψη αναγκαστικών 
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α δείγμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (προστατεύει μόνο την 
αιτούσα επιχείρηση από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, χωρίς να προστατεύει λοιπούς 
αιτούντες/συνοφειλέτες)

I
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης : α) τα μέτρα, 

Εκκρεμή ή μη ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της 

αιτοΰσας εταιρίας για την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτων της, και β) 

τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της αιτούσας, έκτος αν με 

αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνηση»: 

κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, {πέραν των προς πώληση 

εμπορευμάτων), τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της, που 

ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησής της.

β' δείγμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (προστατεύει και την αιτούσα 
επιχείρηση από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και τους λοιπούς αιτούντες/συνοφειλέτες)

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Ι ιην άσκηση ατομικών και συλλογικών διώξεων των 
πιστωτών ιης πρώτης αιτούσας εταιρε!α(ς κατά αυτής και κατά των λοιπών 
αιτούντων με την αναφερόμενη στο σκεϊτπκό της παρούσας ιδιότητά τους, 
καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρών σε βάρος τους μέχρι την έκδοση 
της απόφασης του Δικαστηρίου αυτό*), που θα επικυρώνει ή μη τη 
συμφωνία μεταξύ της πρώτης αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της ή, 
σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, μέχρι την έκδοση της απόφασης 
του Δικαστηρίου αυτού, που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας

Υ' δείγμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (καταλαμβάνει και 
μεταγενέστερων του ανοίγματος υποχρεώσεων μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία)

Α Ν Α Σ Τ Ε Λ Λ Ε Ι α ) τα μ ίτρα, εκκρεμή ή μη ατομ,κής αναγκαστικής 

« τέ λ εσ η ς  κατά τ Πς περιουσίας της αιτούσας εταιρείας για υποχρέωσε,? της 

“ βήκαν μέχρι τΠν  1 0 Λ 2 0 1 3 ,  V »  τΠν , κ α ν ο ^  «***»*» ΖΖΖ, «  β) ΪΠ  Μ Μ  οποιουδήποτε α σ τ ι κ ό *  μ έτρ ο , κσ,α  
Γαραπ άνω  α η ύ ο α ς .  εκτάς αν με αυτά επιδ,ώκετα, η αποτροπή της 

απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτω ν της 

επιχείρησης (πέραν TOW προς πώ ληση εμπορευμάτων), τεχνολογικού η 
* ι κ ο ά  I γένει εξοπλισμού της, που ενέχει τον κ,νδονο απαξίω σης  

της επιχείρησής τΠς, για χρονικά διάστημα δύο (2) μηνών από 

δημοσίευση τηζ παρούσας. . · . [ _ _ _ Λ  ..TrinirrTnt1 τηΓ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΒΗΜ Α ΤΑ  ΕΝ ΕΡΓΕΙΩ Ν  ΕΜ Π Λ ΕΚ Ο Μ ΕΝ Ω Ν  ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΤΩΧΕΥΤΙΚΗ Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» ΑΝΑ  ΣΤΑΔΙΟ.

α/α

ΣΤΑΔΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

(ΔΕ)

ΕΝ ΕΡΓΕ ΙΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

(ΟΦ)

ΕΝ ΕΡΓΕ ΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΑΔ)

ΕΝ ΕΡΓΕ ΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩ Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΑΟ

0 ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Δ Ε

■ Παραλαμβάνει τυχόν αίτηση του ΟΦ για τον 
προσδιορισμό του χρέους του, σε κεφάλαιο και 
τόκους, για να συμπεριληφθεί στην έκθεση του 
εμπειρογνώμονα (ΕΜ).

1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Δ Ε

■ Καταθέτει στο ΑΔ 
αίτηση για το άνοιγμα 
της ΔΕ,
συνυποβάλλοντας μαζί 
με αυτήν τυχόν αίτημα, 
για προληπτικά μέτρα, 
για διορισμό 
μεσολαβητή ή/και για 
σύγκλιση συνέλευσης 
πιστωτών.

■ Μαζί με την αίτηση 
συνυποβάλει την 
έκθεση του 
εμπειρογνώμονα, 
τελευταίες διαθέσιμες 
οικονομικές 
καταστάσεις και 
παράβολο του ΤΠΔ.

■ Ορίζει δικάσιμο εντός 
διμήνου από την κατάθεση 
της αίτησης για το άνοιγμα 
της ΔΕ.

■ Χορηγεί, εφόσον το ΑΔ κάνει 
δεκτό σχετικό αίτημα, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 
απαγόρευσης λήψης 
αναγκαστικών μέτρων.

■ Διατάσσει υποχρεωτικά την 
κλήτευση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
εφόσον υπάρχουν χρέη του 
οφειλέτη προς αυτό.

■ Παραλαμβάνει την κλήτευση προκειμένου να 
παραστεί στη συνεδρίαση της συζήτησης της 
αίτησης ανοίγματος. Αν η κλήτευση παραληφθεί 
από ταμειακή υπηρεσία τοπικής μονάδας 
διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια περιφερειακή 
υπηρεσία ΚΕΑΟ, στην οποία υπάγεται 
οργανωτικά η πρώτη.

■ Αναθέτει την υπόθεση σε συνεργαζόμενο 
πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειμένου να 
εισηγηθεί την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης.

■ Ελέγχει τις προϋποθέσεις άσκησης ή μη κύριας 
παρέμβασης και σε κάθε περίπτωση εύλογα 
πρωτύτερα της δικασίμου, διαβιβάζει στη Δ/νση 
Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής 
Υποστήριξης ΚΕΑΟ φάκελο, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις απόψεις της υπηρεσίας σχετικά 
με την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, την 
εισήγηση της πληρεξούσιας συνεργαζόμενης 
δικηγόρου, την κατατεθείσα στο αρμόδιο 
δικαστήριο αίτηση ανοίγματος, τυχόν αίτηση για 
προληπτικά μέτρα, την έκθεση του 
εμπειρογνώμονα, και κάθε άλλο σχετικό με την 
υπόθεση έγγραφο κρίνεται απαραίτητο (όπως 
ορίζουν τα α' & β ' σχετικά έγγραφα) 
προκειμένου να ελεγχθεί και να διαβιβαστεί στη 
Νομική Διεύθυνση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

■ Διαβιβάζει ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο 
αρμόδιο Τμήμα Εσόδων, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν κατά το δυνατόν πιο σύντομα 
εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου κι εξετάζει το 
ενδεχόμενο, να ζητηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πριν από τη συνεδρίαση η διενέργεια 
επιτόπιου ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης 
(ή/και σε παραρτήματά της), για τη διαπίστωση 
της λειτουργίας της επιχείρησης ή μη, ή, εφόσον 
έχει πρόσφατα διενεργηθεί, να ζητηθεί η 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου συνηγορεί υπέρ 
της μη λειτουργίας της επιχείρησης.

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά 
παντός υπευθύνου, εφόσον δεν έχει 
χορηγηθεί από το ΑΔ κατά την κατάθεση της 
αίτησης ανοίγματος προσωρινή διαταγή. 
Εφόσον έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, 
λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά παντός 
υπευθύνου για οφειλές χρονικών περιόδων 
οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από αυτήν ή 
μόνο κατά των προσώπων που δεν 
προστατεύονται από αυτήν ανεξαρτήτως 
χρονικών περιόδων .

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΔ ΓΙΑ  
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΔΕ

■ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
αίτημα του οφειλέτη και τις 
τυχόν ασκηθείσες ΚΥΡΙΕΣ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, εξετάζει αν η 
επίτευξη της συμφωνίας είναι 
δυνατή, αν υπάρχουν 
βάσιμες προσδοκίες

■ Παρίσταται, εκπροσωπούμενη από τον 
πληρεξούσιο συνεργαζόμενο δικηγόρο, 
ασκώντας κύρια παρέμβαση κατά του αιτούντος 
οφειλέτη, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο.
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επιτυχίας της προτεινόμενης 
εξυγίανσης και αν 
παραβλάπτεται η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών, ή 
όχι, προκειμένου να 
αποδεχτεί ή να απορρίψει την 
αίτησή του ΟΦ.

3 ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΙΚΗ
ΙΤΙ

1

■ Αποδέχεται το αίτημα του 
ΟΦ, εκδίδοντας απόφαση με 
την οποία διατάσσεται το 
άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης για δύο (2) μήνες, 
ο διορισμός μεσολαβητή 
(ΜΒ) και η σύγκληση της 
συνέλευσης πιστωτών, καθώς 
και η απαγόρευση (μερική ή 
ολική) λήψης αναγκαστικών 
μέτρων, εφόσον έγιναν δεκτά 
σχετικά αιτήματα του ΟΦ.

■ Αναζητά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την 
εκδοθείσα απόφαση ανοίγματος της ΔΕ, κατόπιν 
επικοινωνίας με τον ΟΦ, με τον μ Β  ή/και με το 
δικηγόρο του ΟΦ, ζητώντας τη συνδρομή του 
συνεργαζόμενου δικηγόρου καθώς και της 
Δ/νσης Αναγκ. Μέτρων ΚΕΑΟ, εκτός αν η εν 
λόγω απόφαση κοινοποιηθεί στην περιφερειακή 
υπηρεσία ΚΕΑΟ από τον ΟΦ.

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά 
παντός υπευθύνου, ανεξαρτήτως χρονικών 
περιόδων των οφειλών, αν η απόφαση δεν 
απαγορεύει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων. 
Εφόσον η δικαστική απόφαση ανοίγματος 
απαγορεύει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, 
λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα, μόνο κατά των 
κατά των ευθυνόμενων προσώπων τα οποία 
ενδεχόμενα δεν προστατεύονται από τη 
σχετική απαγόρευση, ανεξαρτήτως χρονικών 
περιόδων των οφειλών, καθώς και κατά 
παντός υπευθύνου για οφειλές 
μεταγενέστερων του ανοίγματος χρονικών 
περιόδων, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται 
από την απόφαση.

ΙΚΗΤΙ
ΙΠΤ

&Ο
ΠΑ

■ Κατά της απορριπτικής 
απόφασης, δύναται ο 
ΟΦ να ασκήσει έφεση.

■ Απορρίπτει την αίτηση του, 
εκδίδοντας σχετική απόφαση.

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά 
παντός υπευθύνου, ανεξαρτήτως χρονικών 
περιόδων των οφειλών.

4 Δ ΙΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ

■ Καταθέτει στην
αρμόδια περιφερειακή 
υπηρεσία ΚΕΑΟ 
αίτηση για τον 
διακανονισμό των 
ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών 
του, οι οποίες 
καταλαμβάνονται από 
την απόφαση 
ανοίγματος, είτε βάσει 
του από 20-3-2014 
Δελτίου Τύπου, είτε 
βάσει άλλου σχήματος 
διακανονισμού, 
συνυποβάλλοντας 
απαραιτήτως την 
απόφαση ανοίγματος 
καθώς και τα λοιπά 
δικαιολογητικά.

■ Χορηγεί στον οφειλέτη, ή τον μεσολαβητή 
εφόσον έχει οριστεί, χωρίς επιβάρυνση, εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησής του, εφόσον αυτή 
συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση που 
διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης, Πίνακα Χρεών του οφειλέτη μαζί με 
σχετική βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφονται 
και τυχόν άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες 
γνωστοποιήθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα 
Εσόδων, κατά τη διαδικασία που περιγράφηκε 
προγενέστερα.

■ Παραλαμβάνει τις αιτήσεις ΟΦ για τη σύναψη 
συμφωνίας, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τις διαβιβάζει στη Δ/νση 
Διακανονισμού ΚΕΑΟ, με κοινοποίηση στη 
Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων.

■ Παρακολουθεί τις κρίσιμες για το στάδιο 
προθεσμίες και αναζητά, κατά την παρέλευση της 
δίμηνης προθεσμίας για τη σύναψη συμφωνίας, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατόπιν επικοινωνίας 
με τον ΟΦ, με τον ΜΒ ή/και με το δικηγόρο του 
ΟΦ, ζητώντας τη συνδρομή του συνεργαζόμενου 
πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και της Δ/νσης 
Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής 
Υποστήριξης ΚΕΑΟ, τυχόν εκδοθείσα δικαστική 
απόφαση παράτασης ανοίγματος κατά έναν (1) 
μήνα ή τυχόν κατατεθείσα αίτηση για την 
επικύρωση της ΣΕ.

■ Παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και 
εφόσον διαπιστωθεί ότι η συμφωνία δεν 
επιτυγχάνεται, ο ΟΦ, ή ο ΜΒ εφόσον έχει 
οριστεί, κωλυσιεργεί, αποσιωπώντας την 
υπάρχουσα αδυναμία επίτευξης της συμφωνίας, 
με αποτέλεσμα οι κρίσιμες κατά το εν λόγω
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στάδιο προθεσμίες να παρέλθουν άπρακτες, 
συντάσσει και διαβιβάζει σχετική εισήγηση στη 
Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & 
Νομικής Υποστήριξης, προκειμένου να λάβει 
γνώση και να εξετάσει το ενδεχόμενο επιδίωξης 
της ανάκλησης της απόφασης ανοίγματος της ΔΕ 
ή/και των τυχόν προληπτικών μέτρων που 
χορηγήθηκαν με το άνοιγμά της.

■ Λαμβάνει άμεσα αναγκαστικά μέτρα κατά 
παντός υπευθύνου, κατά τη λήξη της δίμηνης, 
ή της τρίμηνης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει 
κατατεθεί αίτηση επικύρωσης.

5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
(ΑΜΕΣΗΣ) 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ)

■ Καταθέτει στο ΑΔ 
αίτηση επικύρωσης της 
συναφθείσας ΣΕ.

■ Ορίζει δικάσιμο εντός 
διμήνου από την κατάθεση 
της αίτησης επικύρωσης.

■ Χορηγεί, εφόσον κάνει δεκτό 
σχετικό αίτημα, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΑΤΑΓΗ απαγόρευσης 
λήψης αναγκαστικών μέτρων.

■ Διατάσσει υποχρεωτικά την 
κλήτευση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
εφόσον υπάρχουν χρέη του 
οφειλέτη προς αυτό.

■ Παραλαμβάνει την κλήτευση προκειμένου να 
παραστεί στη συνεδρίαση της συζήτησης της 
αίτησης (άμεσης) επικύρωσης της ΣΕ. Αν η 
κλήτευση παραληφθεί από ταμειακή υπηρεσία 
τοπικής μονάδας διαβιβάζεται στην αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, στην οποία 
υπάγεται οργανωτικά η πρώτη

■ Ενημερώνει τον συνεργαζόμενο πληρεξούσιο 
δικηγόρο σχετικά, προκειμένου να εισηγηθεί, εκ 
νέου, την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης.

■ Ελέγχει εκ νέου τις προϋποθέσεις άσκησης ή μη 
κύριας παρέμβασης, και σε κάθε περίπτωση 
εύλογα πρωτύτερα της συνεδρίασης για τη 
συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, διαβιβάζει 
στη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & 
Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με κοινοποίηση 
στη Δ/νση Διακανονισμού ΚΕΑΟ, φάκελο, ο 
οποίος περιλαμβάνει τις απόψεις της υπηρεσίας 
σχετικά με την άσκηση ή μη κύριας 
παρέμβασης, την εισήγηση της πληρεξούσιας 
συνεργαζόμενης δικηγόρου, την κατατεθείσα στο 
ΑΔ αίτηση επικύρωσης, τυχόν αίτηση για 
προληπτικά μέτρα, την έκθεση του 
εμπειρογνώμονα και το σχέδιο εξυγίανσης, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την υπόθεση 
έγγραφο κρίνεται απαραίτητο, όπως 
περιγράφεται στην αντίστοιχη υποενότητα, 
προκειμένου να ελεγχθεί και να διαβιβαστεί στη 
Νομική Διεύθυνση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Στοιχεία του φακέλου, τα οποία έχουν ήδη 
διαβιβαστεί στη Δ/νση σε προγενέστερο στάδιο 
της διαδικασίας, παραλείπονται.

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά 
παντός υπευθύνου, εφόσον δεν έχει 
χορηγηθεί από το ΑΔ κατά την κατάθεση της 
αίτησης επικύρωσης προσωρινή διαταγή. 
Ακόμη και αν έχει χορηγηθεί προσωρινή 
διαταγή, λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα κατά 
παντός υπευθύνου για οφειλές χρονικών 
περιόδων οι οποίες δεν καταλαμβάνονται 
από αυτήν ή μόνο κατά των προσώπων που 
δεν προστατεύονται από αυτήν ανεξαρτήτως 
χρονικών περιόδων.

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΔ ΓΙΑ  
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ (ΑΜΕΣΗΣ) 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ

■ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
αίτημα του οφειλέτη και τις 
τυχόν ασκηθείσες ΚΥΡΙΕΣ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, εξετάζει, 
προκειμένου να εξακριβώσει 
αν η επιχείρηση του ΟΦ θα 
καταστεί βιώσιμη μετά την 
επικύρωση της συμφωνίας

■ Παρίσταται, εκπροσωπούμενη από τον 
πληρεξούσιο συνεργαζόμενο δικηγόρο, 
ασκώντας κύρια παρέμβαση κατά του αιτούντος 
ΟΦ, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο.
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εξυγίανσης, αν 
παραβλάπτεται η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών, 
αν η συμφωνία αποτελεί 
αποτέλεσμα δόλου ή άλλης 
αθέμιτης πράξης ή 
κακόπιστης συμπεριφοράς 
του οφειλέτη, πιστωτή ή 
τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως 
του δικαίου του 
ανταγωνισμού και, τέλος, αν 
η συμφωνία εξυγίανσης 
αντιμετωπίζει πιστωτές, οι 
οποίοι βρίσκονται στην ίδια 
θέση, με βάση την αρχή της 
ισότιμης μεταχείρισης, χωρίς 
αποκλίσεις από αυτήν παρά 
μόνο εφόσον συντρέχουν 
σπουδαίοι επιχειρηματικοί ή 
κοινωνικοί λόγοι.

7 ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΕ

ΙΚΗ
ΙΤΙ

1

■ Αποδέχεται την αίτηση του 
ΟΦ, εκδίδοντας σχετική 
απόφαση με την οποία 
επικυρώνεται η ΣΕ και 
κηρύττεται το πέρας της 
διαδικασίας εξυγίανσης, η 
οποία άνοιξε με την 
προηγηθείσα απόφαση 
ανοίγματος.

■ Αναζητά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την 
εκδοθείσα απόφαση επικύρωσης (ή μη) της ΣΕ.

■  Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα μετά την 
πάροδο τριών (3) μηνών από την έκδοση της 
απόφασης επικύρωσης, κατά παντός 
υπευθύνου, ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων 
των οφειλών, αν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει 
συναινέσει υε τη συναφθείσα συμφωνία και 
υε την εν λόγω απόφαση δεν ορίζεται τρόπος 
διευθέτησης του χρέους του οφειλέτη ΚΕΑΟ  
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εφόσον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει συναινέσει με τη 
συναφθείσα ΣΕ ή με την εν λόγω απόφαση 
ορίζεται η διευθέτηση του χρέους του ΟΦ 
ΚΕΑΟ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λαμβάνει 
αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά παντός 
υπευθύνου, ανεξαρτήτως χρονικών περιόδων 
των οφειλών, αν δεν τηρούνται οι όροι 
διευθέτησης του χρέους από τον ΟΦ, όπως 
ορίζει η επικυρωθείσα ΣΕ ή η δικαστική 
απόφαση επικύρωσης.

Εφόσον τηρούνται οι όροι διευθέτησης του 
χρέους από τον ΟΦ, όπως ορίζει η 
επικυρωθείσα ΣΕ ή η δικαστική απόφαση 
επικύρωσης, δύναται η λήψη αναγκαστικών 
μέτρων άμεσα, κατά παντός υπευθύνου, αν 
έχουν προκύψει νέες ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές οφειλές χρονικών περιόδων 
μεταγενέστερων, οι οποίες δεν 
καταλαμβάνονται από την απόφαση 
επικύρωσης και δεν έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης με τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις και δεν τελούν ύπο άλλη τυχόν 
δικαστική αναστολή.

ΙΚΗΙΚ
ΤΙ

£
& Ο

Π
Α

■ Κατά της απορριπτικής 
απόφασης δύναται ο 
ΟΦ να ασκήσει έφεση.

■ Απορρίπτει την αίτηση του 
ΟΦ, εκδίδοντας σχετική 
απόφαση.

■ Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα άμεσα κατά 
παντός υπευθύνου, ανεξαρτήτως χρονικών 
περιόδων των οφειλών.
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
"ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ" (αρ.99-106ια)

ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.3588/2007 - ΦΕΚ 153 τ. Α/10-7-2007)
(όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του αρ. 12 του Ν.4013/2011, του αρ. 234 του

Ν.4072/2012 και του αρ. 101 του Ν.4316/2014)

άρθρο 99. Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το 
οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή 
επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο 
γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με 
απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία 
από την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συμφωνία που 
επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη 
διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία 
πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση 
αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση το 
όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των 
ποσών αυτών.

3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση η 
συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.

5. Η απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει απόφασης της συνέλευσης των 
πιστωτών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση τέτοιας συνέλευσης, με την υπογραφή 
της συμφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές που σχηματίζουν την κατά το άρθρο 106α απαιτούμενη 
πλειοψηφία.

6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του 
παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης 
κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Παράλειψη συνυποβολής αίτησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την 
αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, είναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης 
πτώχευσης από τους πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. Το άρθρο 98 εφαρμόζεται και στην παρούσα 
περίπτωση. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης 
αναστέλλει με την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευσης μέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η 
πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς και η ανάκληση της απόφασης που

ΑΔΑ: Ω8704691ΩΓ-ΨΑΓ



άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 5. Σε περίπτωση που το δικαστήριο 
επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, τεκμαίρεται ότι απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την 
απόφαση, με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία.

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις του οφειλέτη, 
πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμούν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό 
διάστημα μετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του 
οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για 
συνεκδίκαση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά 
δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης κατ' ανάλογη εφαρμογή της 
παραγράφου 6.

9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 
παρ. 1 στοιχείο γ' κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση 
απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν 
ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση 
απόφασης για τη λύση της εταιρείας.

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο 
πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά.

11. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται στις διαδικασίες του 
παρόντος κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές.

άρθρο 100. Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, 
δύναται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση 
νομικών προσώπων εφαρμόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η 
οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της 
οικονομικής του αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας και 
οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του 
μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των 
προοπτικών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει 
να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την 
τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα 
χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη 
στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση 
του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των 
κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και 
εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται 
για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία
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οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της 
συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102).

3. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από έκθεση εμπειρογνώμονα της 
επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των 
πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες 
εξυγίανσης της επιχείρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα οικονομικά 
στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και με 
το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των 
πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψη 
προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103, ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη του και ως προς την 
ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση 
του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις 
εκφερόμενες στην αίτηση εκτιμήσεις.

4. Ο κατά την παράγραφο 3 εμπειρογνώμονας είναι πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες 
στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3601/2007 (Α' 178), νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως 
ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α' 174). Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, ως εμπειρογνώμονας δύναται 
να ορίζεται και ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154).

5. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από γραμμάτιο κατάθεσης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και σε περίπτωση οφειλέτη 
ανώνυμης εταιρίας επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για την αντιμετώπιση των αμοιβών του εμπειρογνώμονα 
και του τυχόν μεσολαβητή ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια δημοσιεύσεων και τη 
σύγκληση των συνελεύσεων των πιστωτών και των εταίρων ή μετόχων. Στην περίπτωση οφειλετών 
φυσικών προσώπων ή αν με την αίτηση δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευσης ή διορισμός μεσολαβητή, το 
παραπάνω παράβολο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης 
διατάσσεται από το δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση αποδοχής 
της το ποσό του παραβόλου αναλαμβάνεται από το πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο (τον τυχόν 
μεσολαβητή, τον εμπειρογνώμονα ή τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο).

6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της. Ο αρμόδιος 
δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ. Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή 
περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον 
υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται 
υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων 
Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων.

άρθρο 101. Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι 
υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της 
απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος 
του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή 
πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόμη μήνα.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών).

3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.
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άρθρο 102. Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

1. Για τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών του, το πτωχευτικό 
δικαστήριο κατ' αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και αυτεπαγγέλτως δύναται να διορίσει μεσολαβητή 
είτε με την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και με μεταγενέστερη απόφαση. Ο μεσολαβητής 
δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Ο μεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του 
οφειλέτη ή των πιστωτών. Ιδίως δύναται να διορισθεί ως μεσολαβητής πρόσωπο του καταλόγου του 
άρθρου 63 παράγραφος 1 ή και διαμεσολαβητής του ν. 3898/2010 (A' 211) για τη διαμεσολάβηση στις 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ως μεσολαβητής δύναται να διορισθεί και ο εμπειρογνώμονας του 
άρθρου 100.

3. Ο διορισμός μεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν το ζητήσει ο οφειλέτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να 
ζητήσει το διορισμό μεσολαβητή, αν ζητά τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 
105.

4. Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των 
πιστωτών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
του ο μεσολαβητής δύναται να ζητά από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά 
στοιχεία και να λαμβάνει αντίγραφα από τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία του. Δύναται επίσης να ζητά 
πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του οφειλέτη από το δημόσιο και από τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά 
παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο. Οι 
ως άνω φορείς είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σε αυτούς 
σχετικού αιτήματος του μεσολαβητή ή, σε περίπτωση μη διορισμού μεσολαβητή, του ίδιου του οφειλέτη, 
χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Σε 
περίπτωση υπαίτιας παράλειψης πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 55Α του καταστατικού της (ν. 3434/1927, Α' 298, ως ισχύει).

5. Αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης 
εγκαταλείπει την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον 
πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμελλητί την υπόθεση στο δικαστήριο, 
προκειμένου να ανακαλέσει την απόφαση που άνοιξε τη διαδικασία και να θέσει τέλος στην αποστολή 
του μεσολαβητή. Το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και μετά από αίτηση 
πιστωτή, αν δεν υπάρχει μεσολαβητής ή ο υπάρχων μεσολαβητής δεν προβαίνει σε σχετική ενημέρωση 
του δικαστηρίου, μολονότι αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάκλησης.

Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη.

6. Με την απόφαση με την οποία ανοίγει τη διαδικασία ή και με μεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, 
μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορίσει πρόσωπο από τον κατάλογο του άρθρου 
63 παράγραφος 1 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το 
δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών 
πράξεων ή την επίβλεψη της εκτέλεσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα καθήκοντα αυτά δύνανται να 
ανατεθούν και στο μεσολαβητή. Η απόφαση ορίζει τις πράξεις στις οποίες δύναται να προβαίνει ο ειδικός 
εντολοδόχος και τη διάρκεια της εντολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της συμφωνίας 
εξυγίανσης.

άρθρο 103. Προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης
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1. Με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με 
απόφαση του προέδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και 
δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της 
αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν μέρει τα ατομικά 
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η αναστολή καταλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα 
διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο όμως ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
αναστέλλεται η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού Κώδικα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται 
αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του 
οφειλέτη.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, η αναστολή μπορεί να επεκτείνεται 
και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του δύναται επίσης με την ίδια διαδικασία να 
διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα. Τα προληπτικά 
μέτρα όμως δεν θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α' 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την 
έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε 
συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η 
συμφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε 
περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή 
περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή 
την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης.

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την 
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που 
προβλέπονται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει 
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι 
αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής 
άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, 
εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις αυτές για 
σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

6. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά 
περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα με αίτηση του έχοντος έννομο 
συμφέρον.

7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που 
εκδόθηκε παύουν να ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 101.

άρθρο 104. Προθεσμία σύναψης της συμφωνίας - Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευση

1. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 101 παράγραφος 1. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθεται η αίτηση για την επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν η 
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα και το λειτούργημα του
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τυχόν διορισθέντος μεσολαβητή και του τυχόν διορισθέντος ειδικού εντολοδόχου του άρθρου 102 
παράγραφος 6 περαιωμένο.

2. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να 
παρέχει στο μεσολαβητή, και αν δεν έχει διορισθεί μεσολαβητής, στους πιστωτές του και τον 
εμπειρογνώμονα όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της κατάστασης της 
επιχείρησης και των προοπτικών της. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον οφειλέτη είτε μετά από αίτηση 
των προσώπων αυτών ή και χωρίς αίτηση, αν η μη παροχή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει στους 
πιστωτές παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών που έχουν 
ζητηθεί, ιδίως για τη διαφύλαξη επιχειρηματικών απορρήτων, ο οφειλέτης οφείλει να επεξηγεί τους 
λόγους της μη παροχής τους.

άρθρο 105. Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών

1. Με την απόφαση για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να 
αποφασίσει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών, προκειμένου να λάβει 
απόφαση για την αποδοχή της συμφωνίας εξυγίανσης.

2. Δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπραγμάτων 
ασφαλειών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας, έστω και αν 
δεν είναι ληξιπρόθεσμες ή τελούν υπό αίρεση.

3. Για τη συμμετοχή των πιστωτών στη συνέλευση, θα πρέπει οι απαιτήσεις τους να περιλαμβάνονται 
στον πίνακα πιστωτών, που υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3, και οι οποίοι 
προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή έχουν αναγνωριστεί ή πιθανολογηθεί με απόφαση 
δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 
Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται, κρίνοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων, να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνέλευση πιστωτή, η απαίτηση του οποίου δεν εμφανίζεται στα 
βιβλία του οφειλέτη και δεν έχει αναγνωριστεί ή πιθανολογηθεί με δικαστική απόφαση. Με τον ίδιο 
τρόπο νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν και πιστωτές που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα πιστωτών, 
που υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3, καθώς και πιστωτές που προέκυψαν 
μετά την κατάρτιση του πίνακα και μέχρι την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας. Το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 121 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Για την πρόσκληση των πιστωτών μεριμνά ο μεσολαβητής. Η πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης λαμβάνει χώρα δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Η πρόσκληση γίνεται με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, που είναι ικανό να αποδείξει την πρόσκληση 
κάθε πιστωτή και το χρόνο της. Επιπλέον η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών). Σε περίπτωση 
πιστωτών, το πρόσωπο ή η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστα, ως πρόσφορο μέσο θεωρείται και η 
δημοσίευση σε μια πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 
παρ. 2 στοιχεία β' και γ' του κ.ν. 2190/1920.

5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση των πιστωτών τίθενται στη διάθεσή τους το 
σχέδιο συμφωνίας εξυγίανσης υπογεγραμμένο από τον οφειλέτη και συνοδευόμενο από τον πίνακα των 
πιστωτών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση, καθώς και έκθεση εμπειρογνώμονα, που 
πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται 
εμπειρογνώμονας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση αυτή πρέπει 
να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3.
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άρθρο 106. Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασης

1. Ο μεσολαβητής ή, αν ο μεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπός του προεδρεύει της 
συνέλευσης και αποφασίζει για την τυχόν αναβολή της σε ημερομηνία, που δεν δύναται να απέχει 
περισσότερο από δέκα (10) ημέρες.

2. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης δύνανται να επέρχονται τροποποιήσεις, εφόσον 
τις αποδεχθεί ο οφειλέτης και εφόσον με αυτές δεν θίγονται απαιτήσεις που δεν έθιγε το αρχικό σχέδιο. 
Κατ' εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις 
απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν 
τηρηθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την 
καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

3. Ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 116 και 
117.

4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για 
την αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που 
εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων των πιστωτών, που παρίστανται στη 
συνέλευση, στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν 
εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, που 
παρίστανται στη συνέλευση.

5. Σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης η συνέλευση εξουσιοδοτεί ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα να υπογράψουν τη συμφωνία εξυγίανσης, άλλως τη συμφωνία υπογράφουν όλοι 
οι παρευρισκόμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι πιστωτές που υπερψήφισαν τη συμφωνία. Η συνέλευση 
δύναται με την απόφασή της να εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιφέρουν τροποποιήσεις στη 
συμφωνία εξυγίανσης για τη συμμόρφωση με όρους που τυχόν θα θέσει το πτωχευτικό δικαστήριο για 
την επικύρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφος 4.

άρθρο 106α. Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη και, αν έχει λάβει χώρα συνέλευση των 
πιστωτών, από τα πρόσωπα που παρίστανται ή έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 5, ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από πιστωτές που 
εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 
σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης 
εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

2. Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις υφιστάμενες κατά 
την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν 
θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος 3. Για τον 
καθορισμό των πιστωτών που δύνανται να συνυπογράψουν τη συμφωνία και να προσμετρηθούν στα 
ποσοστά της παραγράφου 1 εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3.

άρθρο 106β. Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

1. Είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο δικαστήριο για επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 
106στ συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αν έχει υπογραφεί από 
πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 106α. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του ποσοστού των 
συμβαλλόμενων πιστωτών γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία
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εξυγίανσης και αναφέρεται σε ημερομηνία που δεν προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
συμφωνίας στο δικαστήριο περισσότερο από τρεις μήνες.

2. Στην περίπτωση αυτή από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη 
απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης δύνανται να 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 103.

άρθρο 106γ. Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων -Σύμπραξη τρίτων

1. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και κατά τις οικείες διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση 
ορισμένων όρων της συμφωνίας εξυγίανσης απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων, η 
σχετική απόφαση είτε λαμβάνεται πριν από την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη 
είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ.

2. Αν ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. δηλώνουν ότι δεν θα παραστούν στη σχετική 
συνέλευση ή δεν θα υπερψηφίσουν την αντίστοιχη απόφαση, καθώς και όταν δεν παραστούν ή δεν 
υπερψηφίσουν την απόφαση σε συνέλευση που έχει λάβει χώρα και έχει συγκληθεί ή πρόκειται να 
συγκληθεί νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται, αν κρίνει ότι η άρνηση 
είναι καταχρηστική, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτηση του 
οφειλέτη ή πιστωτή, να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο, που θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου 
αντί των μετόχων ή των εταίρων αυτών. Θεωρείται ότι αρνούνται καταχρηστικά οι μέτοχοι ή οι εταίροι 
ιδίως αν το δικαστήριο κρίνει ότι χωρίς την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης αναμένεται να 
πτωχεύσει και ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του οφειλέτη κατά το κεφάλαιο όγδοο οι μέτοχοι ή οι 
εταίροι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου 
στην εταιρία υποκαθιστά την κατά το νόμο διαδικασία νομιμοποίησης του εταίρου ή μετόχου για τη 
συμμετοχή του στη συνέλευση.

3. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισμένων όρων της συμφωνίας απαιτείται η σύμπραξη τρίτων 
πρόσωπων που δεν συμβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται με σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συμφωνία είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη 
συμφωνία για τη θέση της σε ισχύ.

άρθρο 106δ. Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέων

Το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης είτε 
συμμετέχοντας και ψηφίζοντας σε συνέλευση των πιστωτών είτε υπογράφοντας τη συμφωνία με τους 
ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόμη και όταν με τη 
συμφωνία ο δημόσιος φορέας παραιτείται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης 
φύσεως.

άρθρο 106ε. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του 
παθητικού του οφειλέτη και ιδίως:

α. Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η μεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να 
συνίσταται στη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης 
των όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωμή τους, στη μεταβολή του 
επιτοκίου, στην αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου με την υποχρέωση καταβολής 
μέρους των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες έκδοσης του
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οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή 
υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι 
εξασφαλισμένες με συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
ν. 3301/2004 στο μέτρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά 
ο ασφαλειολήπτης.

β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά 
περίπτωση εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαμβάνει χώρα μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζημιών σε κάθε περίπτωση ή αν οι μετοχές του οφειλέτη είναι 
εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, για το σχηματισμό 
αποθεματικού. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 4 
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί σχέσης της χρηματιστηριακής προς την ονομαστική αξία.

γ. Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας είτε υπό 
την ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή 
εταίρων. Ενδεικτικά η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι μία κατηγορία πιστωτών δεν 
δύναται να ζητήσει την αποπληρωμή των απαιτήσεων προς αυτήν πριν από την πλήρη ικανοποίηση μιας 
άλλης, να ρυθμίζει θέματα διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση 
απαιτήσεων των πιστωτών, να ρυθμίζει θέματα σε σχέση με τη μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών 
μεριδίων που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση, όπως ενδεικτικά δικαίωμα ή υποχρέωση των 
μετόχων μειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών να πωλήσουν τις μετοχές 
τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους γίνεται η πώληση της πλειοψηφίας.

δ. Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.

ε. Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη 
σχέση περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης.

ζ. Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των 
πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106θ.

η. Την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστημα μετά την επικύρωση της 
συμφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές για διάστημα που 
υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας.

θ. Το διορισμό πρόσωπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας 
τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. Αν έχει διορισθεί ειδικός 
εντολοδόχος κατά το άρθρο 102 παράγραφος 6 με εξουσίες επίβλεψης της εκτέλεσης της συμφωνίας, θα 
αντικαθίσταται από το πρόσωπο που τυχόν προβλέπει η συμφωνία.

ι. Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της 
οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις 
καταβολής των ποσών αυτών.

2. Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες συμβάσεις με αντίστοιχο αποτέλεσμα υπέρ 
απαιτήσεων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε δικαίωμα προαίρεσης 
του πιστωτή να πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια που προκύπτουν 
από την κεφαλαιοποίηση του χρέους κατά το χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά τους όρους του 
ληξιπρόθεσμο το χρέος και για ποσό ίσο με το άθροισμα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που 
καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο μηνών από το 
χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη 
ληξιπρόθεσμη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο μηνών από την τελευταία.

3. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της 
συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε
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πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που 
αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς 
εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης.

4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως 
ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων 
είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να 
προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί το 
εξάμηνο από την επικύρωση, και να ρυθμίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που 
κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρωμών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση.

5. Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό 
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.

6. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνονται με αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον του δικαστηρίου.

7. Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση 
με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές κατ' άρθρο 106α ή 106β, 
κατά περίπτωση.

άρθρο 106στ. Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το πτωχευτικό δικαστήριο κατατίθεται από τον 
οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον μεσολαβητή.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα 
που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται 
εμπειρογνώμονας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να 
εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περίπτωση που έχει λάβει 
χώρα συνέλευση των πιστωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 παράγραφος 5 έκθεση, η 
οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας εξυγίανσης 
συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροποποιήσεις 
αυτές.

3. Κλητεύονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 παράγραφος 4 μέσα και με την κοινοποίηση 
αντιγράφου της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο προσδιορισμός της δικασίμου ο οφειλέτης, ο τυχόν 
μεσολαβητής και ο τυχόν εκπρόσωπος των πιστωτών κατά το άρθρο 106 παράγραφος 5.

4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο 
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει χωρίς τήρηση προδικασίας.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 εφαρμόζεται και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.

6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.

άρθρο 106ζ. Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον 
οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόμιμα απόφαση από τη συνέλευση των πιστωτών για την υπογραφή της 
από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε 
υπογράφεται από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών.
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2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης:

α. Αν δεν πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του 
οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.

β. Αν πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται κατά την έννοια του 
άρθρου 99 παράγραφος 2.

γ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης 
συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του 
δικαίου του ανταγωνισμού.

δ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης δεν αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους 
πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην 
απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά 
δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη 
ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των 
οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές 
απαιτήσεις.

3. Αν με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση πληρωμών που τυχόν υφίσταται, 
το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και, αν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, 
κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 99. Αν δεν εκκρεμεί 
αίτηση πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση των πληρωμών, η απόφαση απόρριψης 
της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται με μέριμνα της γραμματείας του δικαστηρίου 
στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση που δεν του έχουν προσκομιστεί όλα τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να 
επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία για την προσκόμιση εγγράφων, την 
παροχή διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η 
τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο και δεν δύναται να 
υπερβαίνει το δεκαήμερο.

5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της 
δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 με 
επιμέλεια του μεσολαβητή, εφόσον υπάρχει, ή διαφορετικά του οφειλέτη.

6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού 
δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νομίμως σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 106στ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση κατά την προηγούμενη παράγραφο.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 το δικαστήριο ακυρώνει τη συμφωνία μόνο αν δεν είναι εφικτή η 
διατήρησή της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει το πρόσωπο που άσκησε την 
ανακοπή ή την τριτανακοπή. Στον επανυπολογισμό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.

8. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές 
διατάξεις.

άρθρο 106η. Αποτελέσματα της επικύρωσης

1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των 
οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της
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συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ή προβλέψεων της συμφωνίας, η 
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων, προσωπικές ή 
εμπράγματες, περιλαμβανομένων των προσημειώσεων, που έχουν παρασχεθεί από τρίτους για την 
εξασφάλιση της απαίτησης. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον.

3. Με την επικύρωση της συμφωνίας:

(α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.

(β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της 
αίτησης κατά το άρθρο 100. Η αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της παραγράφου 3 του 
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαρκέσει η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον 
όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.

4. Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν 
από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 
3 του παρόντος.

5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η ποσότητα και η 
ποιότητα της παροχής.

άρθρο 106θ. Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

1. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση 
της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον 
αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο που προβλέπεται 
στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το 
τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης 
μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Ως προς τη 
μεταβίβαση των εκκρεμών συμβατικών σχέσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33. Ως προς τη 
μεταβίβαση διοικητικών αδειών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 141 παράγραφος 3. Για τη σύμβαση 
μεταβίβασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 133 και 134.

2. Είναι δυνατή η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέρους της είτε σε τρίτο έναντι χρηματικού 
ανταλλάγματος είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο.

3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με 
εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή αποκτά το σύνολο ή μέρος της 
επιχείρησης του οφειλέτη έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε 
αυτήν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 106ε παράγραφος 1 
περίπτωση γ'.

4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 178.

άρθρο 106ι. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας
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1. Οι εμπειρογνώμονες, ο μεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον 
οφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 63 παράγραφος 2, να μην είναι πιστωτές του ή πρόσωπα 
συνδεδεμένα κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 με τον οφειλέτη ή με 
πιστωτές και να μην έχουν διατελέσει ελεγκτές του οφειλέτη κατά την τελευταία πενταετία. Δεν 
επιτρέπεται ο ορισμός δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες ως 
εμπειρογνωμόνων, μεσολαβητών ή ειδικών εντολοδόχων.

2. Ο εμπειρογνώμονας, ο μεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος υποχρεούνται να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Ευθύνονται απέναντι στον 
οφειλέτη και τους πιστωτές για κάθε θετική ζημία. Ο εμπειρογνώμονας ευθύνεται για δόλο και βαριά 
αμέλεια, ενώ ο μεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος για κάθε πταίσμα.

3. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν κεφάλαιο συμφωνείται σε κάθε περίπτωση με τον 
οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση που ο μεσολαβητής υποδεικνύεται από τον οφειλέτη η αμοιβή του συμφωνείται με τον 
τελευταίο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σε βάρος της περιουσίας 
του οφειλέτη.

5. Η αμοιβή του ειδικού εντολοδόχου κατά το άρθρο 102 παράγραφος 6 ορίζεται από το πτωχευτικό 
δικαστήριο σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

6. Οι εμπειρογνώμονες, ο μεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος έχουν υποχρέωση να μην 
γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον 
αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.

άρθρο 106ια. Ειδική εκκαθάριση

1. Οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 και επιπλέον κατέχουν επιχείρηση που πληρούσε 
κατά την τελευταία χρήση τουλάχιστον δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 
6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 μπορούν να υπάγονται με απόφαση του κατ' άρθρο 4 δικαστηρίου 
στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τα κατά το άρθρο 5 οριζόμενα πρόσωπα. Για το παραδεκτό της αίτησης 
απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση: i) βεβαίωσης Τράπεζας ή ΕΠΕΥ, που λειτουργεί νόμιμα για την ύπαρξη 
αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφερομένου για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης, ii) δήλωσης του 
προτεινομένου ως εκκαθαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου και 
έκθεσής του για το σχεδιασμό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε 
εκκαθάριση, καθώς και προϋπολογισμού των προβλεπόμενων για τα παραπάνω δαπανών, με βεβαίωση 
του αυτού ως άνω φορέα για τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Για τον εκκαθαριστή 
ισχύουν οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί να 
λαμβάνονται από το Δικαστήριο προληπτικά μέτρα κατά το άρθρο 103 του παρόντος.

3. Αν κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εκκρεμεί 
διαδικασία εξυγίανσης κατά τα άρθρα 99 έως και 106ι ή αν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία 
εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα μετά από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της 
ειδικής εκκαθάρισης, αλλά πριν από τη συζήτησή της, αναστέλλεται η εξέταση της αίτησης υπαγωγής στο 
καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6 και 8 
του άρθρου 99.

4. Από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και μέχρι την απόρριψή 
της ή την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αναστέλλεται η εξέταση τυχόν
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αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης απορρίπτονται.

5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο 
του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η 
ημέρα της επίδοσης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή 
απαραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω 
υπολογισμό των ημερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, 
με την αίτηση. Σε περίπτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή στην ειδική 
εκκαθάριση, ισχύουν, ως προς το παραδεκτό τους, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 υπό (i) και (ii). Το 
πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής 
εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς 
να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την 
αίτηση διορίζει με την απόφασή του τον προτεινόμενο στην αίτηση εκκαθαριστή, εκτός εάν υπάρχει 
πέραν της μιας αίτηση ή κύρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε ειδική εκκαθάριση) και 
διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο.

6. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του 
άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν 
παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με τη δημοσίευση της 
απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και 
διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμενο εκκαθαριστή. Η θέση της 
επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο 
για την καταγγελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της Δημόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, 
συντάσσει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου
2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή Υπόμνημα 
Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε 
πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού της. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο 
καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών) και αναρτά επίσης 
στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή/και αν αυτό 
προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους λειτουργικών 
συνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για την ενώπιόν του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση 
του στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσμευτικών με εγγυητική επιστολή 
προσφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) 
εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους του 
σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την υπογραφή της Σύμβασης 
Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς το 40% τουλάχιστον του προσφερόμενου τιμήματος και το 
υπόλοιπο θα εξοφλείται εντόκως, με επιτόκιο της επιλογής του προσφέροντος, σε χρονικό διάστημα που 
δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές παραλαμβάνουν από τον εκκαθαριστή το 
Υπόμνημα Προσφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούμενα στοιχεία της επιχείρησης, αφού 
υπογράψουν Συμφωνία Εχεμύθειας.
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8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των 
προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίμησή τους από τον εκκαθαριστή, ο οποίος συντάσσει σχετική 
έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και 
την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν προσφορές 
και υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συζήτηση της 
αίτησής αυτής, τις τυχόν παρεμβάσεις κ.λπ. ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση υπαγωγής σε 
εκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική 
διαδικασία, αποδέχεται ή μη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους, ιδίως ως προς την 
εξασφάλιση της πληρωμής του υπολοίπου και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά 
περίπτωση με απόφασή του, που δεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου 
δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά 
της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί 
νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης 
κατά το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και 
εισηγητή δικαστή για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριάσματος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 
αυτού. Με τη δημοσίευση της τυχόν θετικής απόφασης ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί σχέδιο 
Σύμβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινοποιεί εγγράφως με σχετική 
πρόσκλησή του για υπογραφή, μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγοραστή ή τους 
Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τη σχετική Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέον 
όρους της δικαστικής απόφασης ή απαντούν αρνητικά μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, οπότε η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω 
υπογραφησόμενη Σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Αν η δικαστική απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να 
υπογράψει τη Σύμβαση Μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προσφοράς και της 
προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την καταβολή του τιμήματος ή του συμφωνηθέντος ως αμέσως 
καταβλητέου ποσού και εφόσον τηρούνται στην τελευταία περίπτωση οι συμφωνηθέντες όροι 
εξασφάλισης πληρωμής του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί είτε πράξη εξόφλησης είτε 
πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων του Αγοραστή. Η πράξη αυτή 
προσαρτάται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 
1005 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της 
τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη 
μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ 
τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της επιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής 
εκκαθάρισης. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο της ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύμβαση 
Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβάσεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού κατά 
τα προεκτεθέντα διαρκεί κατ' ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) μήνες, από την έναρξη των ενεργειών 
του εκκαθαριστή με τη σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής με 
δυνατότητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) επιπλέον μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης 
των άνω χρονικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση 
πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. Ως προς τη διαδικασία μεταβιβάσεώς τους, σε περίπτωση αποδοχής 
της αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρμοζόμενα.

9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της 
επιχείρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές 
αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της 
Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα
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εκκαθάρισης, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την 
εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το 
απομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα 
εφαρμοζομένων αναλόγως. Με τον Πίνακα γίνεται κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος του τιμήματος 
που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό 
δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.
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