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ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007): Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ
ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94
Α΄/14-8-2015), ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4356/2015 (ΦΔΚ 181 Α΄/24-12-2015) θαη ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4378/2016 (ΦΔΚ 55 Α΄/5-4-2016) θαη παξνρή νδεγηψλ
αο θνηλνπνηνχκε, γηα ελεκέξσζή ζαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94 Α΄/14-8-2015) κε ηίηιν
«Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3588/2007 (Α΄153)» κε ηηο νπνίεο επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007 (Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ζην εμήο ΠηΚ), πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία ηεο εμπγίαλζεο, ζηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο θαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 66 ηνπ λ.4356/2015 (ΦΔΚ 181 Α΄/24-12-2015) θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ. 4378/2016 (ΦΔΚ 55 Α΄/5-4-2016) αλαθνξηθά κε ην ρξνληθφ πεδίν ηζρχνο ηνπ
λένπ άξζξνπ 170α ΠηΚ. Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γεκφζην,
επηζεκαίλνληαη, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, ηα εμήο:

I. Έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ
Οη λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΠηΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ
ππνπαξάγξαθν Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015, ηζρχνπλ επί δηαδηθαζηψλ (πηψρεπζεο,
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο) πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ (βι.
παξάγξαθν 23 ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ), δειαδή εθαξκφδνληαη ζε δηαδηθαζίεο ζηηο
νπνίεο ε ζρεηηθή αίηεζε (γηα θήξπμε πηψρεπζεο, άλνηγκα δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ή
ππαγσγή ζε εηδηθή εθθαζάξηζε) ππνβάιιεηαη απφ 19/8/2015, εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο παξαγξάθνπ Β΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4336/2015 (βι. άξζξν 4 ηνπ λ. 4336/2015).
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Δπνκέλσο, ζε δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ ήδε εθθξεκείο ζηηο 19/8/2015 εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, σο είραλ πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο
κε ην λ.4336/2015.
Δηδηθά ε παξάγξαθνο 21 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015,
κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε λέν άξζξν κε αξηζκφ 170α ζηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα (βι.
θαησηέξσ ππφ III2 ηεο παξνχζαο), πξνβιέπεηαη φηη ηζρχεη απφ 1/10/2016 θαη
εθαξκφδεηαη επί δηαδηθαζηψλ πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2016 (βι. παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ.4378/2016, πνπ ηξνπνπνίεζε εθ λένπ ηελ παξάγξαθν 23 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4356/2015).

II. Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο
1. Απηφκαηε αλαζηνιή κέηξσλ-Αλαζηνιή παξαγξαθήο
A. Απηφκαηε (εθ ηνπ λφκνπ) αλαζηνιή κέηξσλ
Με ηε λέα παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ θαζηεξψλεηαη απηφκαηε (δει. εθ ηνπ
λφκνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο) αλαζηνιή ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε, ζε
πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, ηφζν θαηά ην άξζξν
106β ΠηΚ φζν θαη θαηά ην άξζξν 106ζη ΠηΚ. Η αλαζηνιή απηή:
 Δθαξκφδεηαη κηα κφλν θνξά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ θαηάζεζε
ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε ηεο
δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο. Η πεξίνδνο απηή δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο.
 Καηαιακβάλεη ηφζν ηα κέηξα εθηέιεζεο (αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο), εθθξεκή ή κε,
φζν θαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, εθηφο αλ κε ηα ηειεπηαία επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο
απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο,
ηερλνινγηθνχ ή ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ηεο, πνπ δελ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη ηνλ
θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε.
 Πξνζηαηεχεη κφλν ηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε θη φρη ηα ηπρφλ ζπλππφρξεα πξφζσπα.
Αλαζηνιή κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα κπνξεί λα ρνξεγεζεί
θαηφπηλ αηηήζεσο νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ΠηΚ.
 Καηαιακβάλεη απαηηήζεηο:
α) πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε πξνο επηθχξσζε ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα άκεζε επηθχξσζε
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 106β ΠηΚ,
β) πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο
(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην αθξναηήξην ηνπ
δηθαζηεξίνπ), ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο κεηά απφ πξνεγνχκελν άλνηγκα δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 106ζη ΠηΚ.
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη: α) αίηεζε
γηα άκεζε επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106β ΠηΚ, κε εκεξνκελία
θαηάζεζεο απφ 19/8/2015 θαη κεηά ή β) αίηεζε γηα επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’
άξζξν 106ζη ΠηΚ, εθφζνλ ε αίηεζε γηα ην άλνηγκα ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο είρε θαηαηεζεί
απφ 19/8/2015, παξαθαινχληαη λα θαηαρσξνχλ άκεζα ζην ρεηξφγξαθν αξρείν πνπ ηεξνχλ
ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1068/2013 (θεθάιαην 5) ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο
εθ ηνπ λφκνπ αλαζηνιήο κέηξσλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη ζε απηή.
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ηίζεηαη ζην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 106β ηνπ ΠηΚ («Η σο άλσ απηόκαηε αλαζηνιή δηώμεσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
μόνο μία φορά»), επηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο ελεκέξσζεο απφ ην Μεηξψν
Πησρεχζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 ηνπ ΠηΚ, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε έλαξμε ηζρχνο απηήο
θαηά ηελ πξψηε ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο (βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ).
Η ρνξήγεζε άιισλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε
ηα αλσηέξσ ή γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα λεφηεξεο απφ ηηο θαηαιακβαλφκελεο
σο άλσ απαηηήζεηο, κπνξεί λα γίλεη θαηφπηλ αηηήζεσο νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ΠηΚ.
B. Αλαζηνιή παξαγξαθήο
Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ απηφκαηε (εθ ηνπ λφκνπ)
αλαζηνιή κέηξσλ (βι. αλσηέξσ ππφ A) θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη απηή
πξνβιέπεηαη επίζεο αλαζηνιή παξαγξαθήο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην πέκπην εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ «Γηα ηελ σο άλσ δηάξθεηα αλαζηέιινληαη νη
απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο άζθεζεο αμηώζεσλ θαη παξαγξαθήο, ππό ηηο νπνίεο ηεινύλ νη
απαηηήζεηο ησλ πηζησηώλ θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ππέξ ηνπ νθεηιέηε εγγπεηώλ θαη
ζπλνθεηιεηώλ ηνπ εηο νιόθιεξνλ, θαζώο θαη νη πξνζεζκίεο θαη ε άζθεζε δηαδηθαζηηθώλ
πξάμεσλ».
Αθνινχζσο, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο
ελ ιφγσ αλαζηνιήο παξαγξαθήο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηέο είηε α) αίηεζεο γηα άκεζε
επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106β ΠηΚ, ε νπνία θαηαηέζεθε απφ
19/8/2015 είηε β) αίηεζεο γηα επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106ζη ΠηΚ,
εθφζνλ ε αίηεζε γηα ην άλνηγκα ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο είρε θαηαηεζεί απφ 19/8/2015.

2. Πξνιεπηηθά κέηξα θαη’ άξζξν 103 ΠηΚ
Α. Πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 1α ζην άξζξν 103 ΠηΚ, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη
φηη ην δηθαζηήξην ρνξεγεί ζε θάζε πεξίπησζε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 1, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: «α) πηζησηέο, νη νπνίνη
εθπξνζσπνύλ πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ
νθεηιέηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 20% ησλ ηπρόλ εκπξαγκάησο ή κε εηδηθό πξνλόκην ή
κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηώλ, δειώλνπλ είηε κε πξνθνξηθή
δήισζή ηνπο ελώπηνλ ηνπ πησρεπηηθνύ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ πξνέδξνπ πνπ δηθάδεη ηελ
αίηεζε ιήςεο πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, είηε κε έγγξαθε επηζηνιή ηνπο πνπ πξνζθνκίδεη ν
αηηώλ, ηελ πξόζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ή όηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα
3
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ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη β) ην δηθαζηήξην πηζαλνινγεί ηελ επίηεπμε
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηελ απνηξνπή πεξηέιεπζεο ηνπ νθεηιέηε ζε θαηάζηαζε παύζεο
πιεξσκώλ».
Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, σο πηζησηή, λα πξνβεί ζηελ αλσηέξσ
δήισζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρνξήγεζή ηεο δεηεζεί απφ ηνλ αηηνχληα ηε ιήςε
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3808/2009-ΦΔΚ 227 Α΄, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4013/2011-ΦΔΚ 204 Α΄, γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο
αίηεζεο (απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηνλ ηπρφλ δηνξηζκέλν κεζνιαβεηή), επί ηεο νπνίαο
απνθαζίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (δπλάκεη ηεο ΚΤΑ Τπνπξγνχ
θαη Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γ6Α 1015213 ΔΞ/28-1-2013 θαη πιένλ βάζεη ησλ άξζξσλ
40 ηνπ λ. 4174/2013 θαη 2 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 356/1974-Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχνπλ). Η εηδηθφηεξε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη δηαηχπσζεο εηζήγεζεο ή
γλψκεο επ’ απηήο πεξηγξάθεηαη ζηελ εγθχθιην νδεγία ΠΟΛ 1068/2013 (θεθάιαην 6) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ΠΟΛ 1087/2010 (Β΄ Μέξνο).
πκπεξαζκαηηθά, ε έλαξμε ηεο «δηαπξαγκάηεπζεο» γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ
ζε ζπκθσλία εμπγίαλζεο αλάγεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ κεζνιαβεηή, πνπ
θαηαζέηεη ζρεηηθή αίηεζε, ηελ νπνία ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ππνρξενχηαη εθ ηνπ λφκνπ λα
εμεηάζεη (βι. άξζξα 3 θαη 4 λ. 2690/1999-Κ.Γ.Γ.). Γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο αίηεζεο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πιήξσζε ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εθαξκνζηέν
θαλνληζηηθφ πιαίζην, απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα έρεη κφλν ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ηελ απφθαζε ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ επί
ηεο θαηαηεζείζαο αηηήζεσο. Αθνινχζσο, αλαθνξηθά κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε
δηαπξαγκαηεχζεηο, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φηαλ ε ζρεηηθή δηαδηθαζία έρεη πιένλ
νινθιεξσζεί.
Β. Αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ ΠηΚ, κε ηελ νπνία
νξίδεηαη φηη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ δηαηάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, κε
δηθαζηηθή απφθαζε ή πξνζσξηλή δηαηαγή, παχνπλ λα ηζρχνπλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
πεξηφδνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην δηθαζηήξην γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαηά
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λφκνπ (βι. ακέζσο θαησηέξσ ππφ 3).

3. Σξνπνπνίεζε ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 101 ΠηΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, απμήζεθε απφ
δχν (2) κήλεο, πνπ ίζρπε κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, ζε ηέζζεξηο (4), ην
κέγηζην φξην ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ην δηθαζηήξην κε ηελ
απφθαζή ηνπ πεξί αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο γηα ηελ επίηεπμε ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο. Η πεξίνδνο απηή κπνξεί λα
παξαηαζεί κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ
νθεηιέηε, ηνπ κεζνιαβεηή ή νπνηνπδήπνηε πηζησηή, εθφζνλ απνδεηρζεί ε χπαξμε
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πξνφδνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ δελ κπνξεί θαηά λφκν λα ππεξβεί ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ πνπ έρεη νξηζηεί θαηά ηα αλσηέξσ απφ ην
δηθαζηήξην, παχνπλ λα ηζρχνπλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα, πνπ έρνπλ δηαηαρζεί ζχκθσλα κε
ην άξζξν 103 ΠηΚ, κε δηθαζηηθή απφθαζε ή πξνζσξηλή δηαηαγή (παξάγξαθνο 7 ηνπ
άξζξνπ 103 ΠηΚ), φπσο πξναλαθέξζεθε (βι. αλσηέξσ ππφ 2Β).

4. Καηάξγεζε παξαβφινπ
Καηαξγήζεθε ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 100 ΠηΚ, ε νπνία έζεηε
πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο
πξνθαηαβνιή παξαβφινπ (γξακκαηίνπ θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
Γαλείσλ). Ωο εθ ηνχηνπ, ε Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ έρεη ήδε ζηακαηήζεη ηελ απνζηνιή
ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ΠΟΛ 1068/2013.

σο
ηελ
θαη
ηνπ

5. Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο
Α. Σξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 99 ΠηΚ σο εμήο:
i. Πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. πγθεθξηκέλα,
ελψ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4336/2015 θαηά λφκν πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή
ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ήηαλ ν αηηψλ λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παξνχζαο ή
επαπεηινχκελεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ρξεκαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ θαηά ηξφπν γεληθφ, πιένλ αξθεί λα θξηζεί απφ ην Γηθαζηήξην φηη πθίζηαηαη
πηζαλφηεηα αθεξεγγπφηεηαο απηνχ, ε νπνία κπνξεί λα αξζεί κε ηελ ππαγσγή ζηε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.
ii. Μεηψζεθε (απφ πέληε (5) έηε, θαηά ην πξντζρχνλ θαζεζηψο) ζε ηξία (3) έηε απφ
ηελ επηθχξσζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
απαγνξεχεηαη ε ππαγσγή ηνπ ίδηνπ νθεηιέηε ζε λέα δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθηφο αλ
πξφθεηηαη γηα άκεζε επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο (106β ΠηΚ).
B. Σξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 106δ ΠηΚ σο εμήο:
i. ηελ παξάγξαθν 2 απηνχ, αληί λα αλαθέξνληαη απνθαηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο ην Γηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα κελ επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο,
νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά, ψζηε ην Γηθαζηήξην λα
επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία.
ii. Πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 2α, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην δελ
ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο ππφ ζηνηρείν α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ, δειαδή δελ εμεηάδεη αλ ε επηρείξεζε ζα θαηαζηεί βηψζηκε θαηφπηλ επηθχξσζεο
ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
«α. Η ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ πηζησηώλ όηη
ζπκθσλνύλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ άξζξνπ 106ε παξάγξαθνο
7 (ζεκείσζε: δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηε
ζπκθσλία εμπγίαλζεο).
β. Η ζπκθσλία πεξηιακβάλεη: (αα) ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο ηαπηόηεηαο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ θαη κε πηζησηώλ θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο θαη (ββ) ζαθή αλαθνξά ησλ
5
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πηζησηώλ, ζπκβαιινκέλσλ θαη κε, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνύλ
από ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ν ηξόπνο επεξεαζκνύ ηνπο.
γ. Η ζπκθσλία καδί κε ην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο κε
ζπκβαιιόκελνπο πηζησηέο, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ επεξεάδνληαη από ηε ζπκθσλία, θαη
εηδηθόηεξα: (αα) ζε εθείλνπο πνπ ην ύςνο ηεο απαίηεζήο ηνπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 10%
θαη άλσ ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, κε λόκηκε επίδνζε
δηθαζηηθνύ επηκειεηή, (ββ) ζε εθείλνπο πνπ ην ύςνο ηεο απαίηεζήο ηνπο είλαη κηθξόηεξν
ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, κε θάζε πξόζθνξν
κέζν, όπσο ειεθηξνληθή ή ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππηθό κήλπκα ή
θαηαρώξεζε πεξίιεςήο ηεο ζην Δειηίν Δηθαζηηθώλ Δεκνζηεύζεσλ ηνπ άξζξνπ 101
παξάγξαθνο 2».
ρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
α. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αίηεζε γηα επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο γίλεηαη
επίθιεζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 106δ ΠηΚ, πξέπεη λα
δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αθξίβεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
θείκελν ηεο πξνο επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ζηε ζαθήλεηα ησλ φξσλ (γεληθψλ
ή εηδηθψλ) πνπ ηηο ξπζκίδνπλ, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε θχξηαο
παξέκβαζεο ζηε δίθε, πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ σο πηζησηή (βι. θεθάιαην
4 ηεο εγθπθιίνπ νδεγίαο ΠΟΛ 1068/2013).
β. ρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αίηεζεο, ηνπ θεηκέλνπ ηεο
ζπκθσλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζην Γεκφζην, σο κε ζπκβαιιφκελν πηζησηή,
επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
ε θάζε πεξίπησζε, δειαδή αλεμαξηήησο χςνπο απαηηήζεσλ θαη πνζνζηνχ απηψλ
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, ηζρχεη ε εηδηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ
5 ηνπ άξζξνπ 106ζη ΠηΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 100 ΠηΚ, πνπ
πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γηα επηθχξσζε
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, δειαδή θνηλνπνίεζε ζε απηφ ηεο αίηεζεο (βι. θεθάιαην 1 ηεο ΠΟΛ
1068/2013). Η σο άλσ θιήηεπζε ηνπ Γεκνζίνπ είλαη αλεμάξηεηε ηεο ππνρξέσζεο
θνηλνπνίεζεο ζε απηφ ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 106δ ΠηΚ, εθηφο βέβαηα αλ ζην
δηθφγξαθν ηεο θνηλνπνηνχκελεο αίηεζεο ελζσκαηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θείκελν ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο
πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 106δ ΠηΚ, ε θνηλνπνίεζε ηεο
ζπκθσλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα γίλεηαη είηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή,
αλ νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% επί ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, είηε κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φηαλ
ην πνζνζηφ ηνπ Γεκνζίνπ ππνιείπεηαη ηνπ 10%. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, παξαηεξείηαη
φηη ε θαηά λφκν ζρεηηθή ππνρξέσζε πιεξνχηαη αθφκα θαη κε κφλε ηελ θαηαρψξηζε
πεξίιεςεο ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ-Σνκέαο Ννκηθψλ, ζηελ νπνία φκσο ζπλήζσο δελ κπνξεί λα
απνηππσζεί ην ζχλνιν ησλ φξσλ κηαο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ δελ ιακβάλεη ρψξα θνηλνπνίεζε ζην Γεκφζην ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο πνπ πεξηέρεη φξνπο δεζκεπηηθνχο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ, ε αξκφδηα
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Τπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη λα αλαδεηά αληίγξαθν απηήο απφ ηε
γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε
δηακφξθσζε ζέζεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε θχξηαο παξέκβαζεο ζηε δίθε
επηθχξσζεο.
Γ. πλαθψο, αληηθαηαζηάζεθε θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 106ζη ηνπ ΠηΚ.
χκθσλα κε ην λέν ηέηαξην εδάθην απηήο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο σο άλσ λέαο
παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 106δ ηνπ ΠηΚ, ζηελ έθζεζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πνπ
ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηε ζρεηηθή ππνγεγξακκέλε
ζπκθσλία, δελ απαηηείηαη λα εθηίζεηαη ε γλψκε ηνπ ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο
επηρείξεζεο.

III. Γηαδηθαζία πηψρεπζεο
1. Σξνπνπνίεζε θαηάηαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πηψρεπζε
Με ηηο παξαγξάθνπο 18 θαη 19 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ λ.4336/2015
αληηθαηαζηάζεθαλ ηα άξζξα 154 θαη 156 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ
θαηάηαμε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ
νθεηιέηε. Δπνκέλσο:
Α. ε πησρεχζεηο πνπ είραλ θεξπρζεί ή γηα ηηο νπνίεο είρε ήδε θαηαηεζεί
αίηεζε πηψρεπζεο έσο ηελ 19ε/8/2015, ζηηο δηαλνκέο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην
ζχλδηθν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα άξζξα 154 επ. ΠηΚ, σο είραλ πξηλ απφ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην λ.4336/2015, ζε ζπλδπαζκφ:
i. κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.) ή
ii. (ζε πεξίπησζε απαηηήζεσλ απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο -Φ.Π.Α.) κε ην ηξίην εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4141/2013, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεχηεξν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4141/2013.
Β. ε πησρεχζεηο πνπ θεξχζζνληαη βάζεη αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ
19/8/2015, νη δηαλνκέο δηελεξγνχληαη απφ ην ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 154 επ. ΠηΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ. 4336/2015.
Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ ΠηΚ νη απαηηήζεηο (πησρεπηηθά
πηζηψκαηα) ηνπ Γεκνζίνπ απφ Φ.Π.Α. θαη ινηπνχο επηξξηπηφκελνπο θφξνπο θαζψο
θαη απφ παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο, κε ηηο πξνζαπμήζεηο θάζε θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο
πνπ ηηο επηβαξχλνπλ, θαηαηάζζνληαη ζηελ ηέηαξηε ζεηξά ησλ εμνπιηζκέλσλ κε γεληθφ
πξνλφκην απαηηήζεσλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαζηηθψλ
εμφδσλ, ηεο αληηκηζζίαο ηνπ ζπλδίθνπ θαη ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ πηζησκάησλ, ελψ νη
ινηπέο (απφ θάζε άιιε αηηία, πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ) απαηηήζεηο (πησρεπηηθά
πηζηψκαηα) ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηηο πξνζαπμήζεηο θάζε θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο πνπ ηηο
επηβαξχλνπλ, θαηαηάζζνληαη ζηελ έθηε ζεηξά ησλ γεληθψλ πξνλνκίσλ.
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Με ηε λέα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 156 ΠηΚ («ζπξξνή πξνλνκίσλ») νξίδεηαη φηη επί
δηαλνκήο πξντφληνο εθπνίεζεο πξάγκαηνο ή ρξεκαηηθήο πνζφηεηαο ηεο πησρεπηηθήο
πεξηνπζίαο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 977 ηνπ ΚΠνιΓ, ην νπνίν ξπζκίδεη ζηελ αηνκηθή
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο πεξηζζφηεξσλ
απαηηήζεσλ κε γεληθφ πξνλφκην, εηδηθφ πξνλφκην (θπξίσο εκπξάγκαηε αζθάιεηα) ή ρσξίο
πξνλφκην. Η αλσηέξσ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 977 ηνπ ΚΠνιΓ ζηελ θαηάηαμε εληφο
πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πξνθαλψο αλαινγηθή, θαζψο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηα γεληθά πξνλφκηα ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ ΠηΚ, αληί ηνπ άξζξνπ 975
ηνπ ΚΠνιΓ θαη ηα εηδηθά πξνλφκηα ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ΠηΚ, αληί ηνπ άξζξνπ 976 ηνπ
ΚΠνιΓ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπξξηθλψλεηαη ην πξνλφκην ηνπ Φ.Π.Α.
πνπ είρε ζεζπηζηεί κε ην άξζξν 33 ηνπ λ.4141/2013 (ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα πησρεχζεηο πνπ είραλ θεξπρζεί ή γηα ηηο νπνίεο είρε ήδε
θαηαηεζεί αίηεζε πηψρεπζεο έσο ηελ 19ε/8/2015), γηα δχν ιφγνπο:
 αθελφο δηφηη ε θαηάηαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ Φ.Π.Α. δελ γίλεηαη πιένλ ζην ζχλνιν
ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, δειαδή πξηλ απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ κε
εηδηθφ πξνλφκην (άξζξν 155 ΠηΚ) θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ απαηηήζεσλ, αιιά
κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο ζε πνζνζηά θαηά ην άξζξν 977 ΚΠνιΓ,
φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηνλ λ. 4335/2015-ΦΔΚ 87 Α΄(βι.
θαη Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λ. 4336/2015 ζει. 5),
 αθεηέξνπ δηφηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ Φ.Π.Α. δελ πξνεγείηαη πιένλ
ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εξγαδνκέλσλ,
δηθεγφξσλ θ.ν.θ., αιιά γίλεηαη ζπκκέηξσο κε απηέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαβαζκίδνληαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηνλ Φ.Π.Α. θαη νη
απαηηήζεηο (πησρεπηηθά πηζηψκαηα) ηνπ Γεκνζίνπ απφ άιινπο επηξξηπηφκελνπο ή απφ
παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο (π.ρ. θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ), θαη’ εμαίξεζε ησλ ινηπψλ
απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηαηάζζνληαη ζηελ έθηε ζεηξά
ησλ γεληθψλ πξνλνκίσλ ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ ΠηΚ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ΠηΚ
ηαπηίδνληαη ζρεδφλ κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 975 ΚΠνιΓ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
λ.4335/2015 (ΦΔΚ 87 Α΄), κε δχν δηαθνξέο ζηηο πησρεπηηθέο δηαλνκέο: 1. ηελ
πξναθαίξεζε ησλ νκαδηθψλ πηζησκάησλ θαη 2. ηε ζέζε ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ
πησρεπηηθψλ πηζησκάησλ κε γεληθφ πξνλφκην ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
νθεηιέηε γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ
πεξίπησζε (α) ηνπ άξζξνπ 154 ΠηΚ.
Τπελζπκίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, αηνκηθή αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε
βάξνο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο κπνξνχλ λα επηζπεχζνπλ κφλν ελέγγπνη πηζησηέο,
δειαδή πηζησηέο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδνληαη κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή
άιιν εηδηθφ πξνλφκην επί αληηθεηκέλνπ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν
26 ηνπ ΠηΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 147 παξ. 1 ηνπ ΠηΚ (βι. ζρεηηθή ΠΟΛ 1050/2010).
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί θαηάηαμεο ηνπ ΚΠνιΓ (άξζξα 975
επ. ΚΠνιΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1007 ΚΠνιΓ), θαη φρη ηα άξζξα 154 επ. ηνπ ΠηΚ,
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πησρεπηηθή εθθαζάξηζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ζχλδηθν ηεο
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πηψρεπζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
κε ηνλ λ.4335/2015, εθαξκφδνληαη ζε πησρεχζεηο πνπ θεξχζζνληαη, δειαδή ε ζρεηηθή
πησρεπηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ 1/1/2016 (βι. ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4335/2015).

2. Απαιιαγή νθεηιεηψλ θ.π. απφ ππφινηπν πησρεπηηθψλ ρξεψλ (170α)
χκθσλα κε ην λέν άξζξν 170α ηνπ ΠηΚ, ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε,
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 21 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4336/2015 θαη ηζρχεη απφ 1/10/2016 γηα πησρεχζεηο πνπ αξρίδνπλ, δειαδή θεξχζζνληαη
βάζεη αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, απφ 1/1/2016 θαη εθεμήο (βι. αλσηέξσ ππφ I), θάζε
νθεηιέηεο θπζηθφ πξφζσπν, ν νπνίνο έρεη θεξπρζεί ζπγγλσζηφο ζχκθσλα κε ην άξζξν
167 ηνπ ΠηΚ, απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ «ηηο απαηηήζεηο θαηά ηεο πησρεπηηθήο
πεξηνπζίαο» (πξνθαλψο λνείηαη ην ππφινηπν ησλ πησρεπηηθψλ ρξεψλ ηνπ) κεηά ηελ
παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο.
Απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη νη θαηά λφκν
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απηνδίθαηε απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε είλαη αθελφο ε παξέιεπζε ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, αθεηέξνπ ε θήξπμε ηνπ νθεηιέηε σο ζπγγλσζηνχ, ε
νπνία ιακβάλεη ρψξα κε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο ή
πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ παχζε εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο (βι.
άξζξν 167 ΠηΚ), ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε ζπλδξνκή νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ (π.ρ.
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα νθεηιέηε, χπαξμε πεξηνπζίαο θ.ιπ.), ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ήδε
ηζρχνπζα δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 170 ΠηΚ.

3. Καηάξγεζε νξίνπ κείσζεο απαηηήζεσλ κε ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο
Με ηελ παξάγξαθν 17 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015
θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 ΠηΚ, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 34 ηνπ
λ.2858/2010 (ζρεηηθή ε ΠΟΛ 1115/2010). Δπνκέλσο, ζε πησρεχζεηο πνπ θεξχζζνληαη
βάζεη αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ 19/8/2015 θαη εθεμήο δελ ηζρχεη πεξηνξηζκφο ζηε
δπλαηφηεηα κείσζεο απαηηήζεσλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ κε ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο
θαηά ηα άξζξα 107 επ. ΠηΚ. Τπελζπκίδεηαη φηη κε ηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ
αλαδηνξγάλσζεο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πεξαηψλεηαη ε πηψρεπζε (βι. άξζξα 164
θαη 125, παξάγξαθνο 2 ΠηΚ, ζρεηηθή ε ΠΟΛ 1050/2010).

4. Αλαγγειία απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ
Με ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ λ.4336/2015
ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξνζεζκία αλαγγειίαο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ, κε ζχληκεζε απηήο απφ ηξεηο (3) κήλεο ζε έλα (1) κήλα απφ
ηε δεκνζίεπζε ηεο πησρεπηηθήο απφθαζεο ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ-Σνκέαο Ννκηθψλ (άξζξν 90 παξ. 1 ΠηΚ),
θαη κεηψζεθε ε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ (άξζξν
93 παξ.1 θαη 95 παξ.2 ηνπ ΠηΚ).
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Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη νη δηαηάμεηο πεξί πξνζεζκίαο αλαγγειίαο θαη
επαιήζεπζεο ηνπ ΠηΚ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ αλαγγειία απαηηήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζε πηψρεπζε νθεηιέηε ηνπ, θαζψο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ εμαηξεηηθνχ
δηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 1 ηνπ ΚΔΓΔ, νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ην
άξζξν 4 παξ.6 εδ. γ ηνπ λ.3808/2009, νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζε πηψρεπζε
αλαγγέιινληαη ρσξίο ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 ηνπ ΠηΚ θαη δελ
ππφθεηληαη ζε επαιήζεπζε (βι. αλαιπηηθά ΠΟΛ 1050/2010 θεθ. IX).

5. Γηεχξπλζε πεδίνπ εθαξκνγήο
πησρεχζεσλ κηθξνχ αληηθεηκέλνπ

απινπνηεκέλεο

δηαδηθαζίαο

επί

Με ηελ παξάγξαθν 20 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ λ.4336/2015 ηξνπνπνηήζεθε ην
άξζξν 162 ΠηΚ ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο «απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο επί
πησρεχζεσλ κηθξνχ αληηθεηκέλνπ» (162-163 ΠηΚ), ζην νπνίν ππάγνληαη πιένλ φιεο νη
πησρεχζεηο κε πησρεπηηθή πεξηνπζία εθηηκεζείζαο (θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ άξζξνπ 68
ΠηΚ) αμίαο έσο 100.000 €, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.

6. Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο
Πεξαηηέξσ, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4336/2015:
 ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 31 ΠηΚ,
 θαηαξγήζεθε ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 32 ΠηΚ θαη
 ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 96 ΠηΚ.

ΙV. Γηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ζε ιεηηνπξγία θαη’ άξζξν 106ηα ΠηΚ
Αληηθαηαζηάζεθαλ νη παξάγξαθνη 1,2,5,6,7,8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, πνπ
ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ζε ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, επήιζαλ νη
αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:
1. Γηεχξπλζε θχθινπ ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ, νξίδεηαη πιένλ φηη ζηε
δηαδηθαζία κπνξεί λα ππαρζεί θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠηΚ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηξφπν γεληθφ θαη κφληκν (παχζε
πιεξσκψλ) ή ε επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ (ζε
πεξίπησζε πνπ δεηά ηελ ππαγσγή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ην ίδην ην
λνκηθφ πξφζσπν). Καηαξγνχληαη δειαδή νη επηπιένλ πξνυπνζέζεηο πνπ έζεηε ν λφκνο,
κε παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.
2. Πεξηνξηζκφο λνκηκνπνηνχκελσλ πξνζψπσλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ, γηα ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο λνκηκνπνηνχληαη κφλν ν ίδηνο ν νθεηιέηεο-λνκηθφ πξφζσπν θαη
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πηζησηέο απηνχ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ ζε
βάξνο απηνχ. Γελ δχλαηαη δειαδή πιένλ λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ηεο
επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ θάζε πηζησηήο πνπ
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο ίζρπε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ πηψρεπζε (βι. άξζξν 5 ηνπ ΠηΚ).

Πξφβιεςε ζχληνκσλ πξνζεζκηψλ γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ
έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο
3.

Με ην λέν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη
πξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη έθδνζε
απφθαζεο εληφο ελφο κελφο απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο.

Καηάξγεζε πξνυπνζέζεσλ παξαδεθηνχ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε
αμηφρξενπ επελδπηή θαη επαξθνχο ελεξγεηηθνχ γηα ηηο δαπάλεο ηεο
εθθαζάξηζεο
4.

Με ην λέν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ παχεη λα απνηειεί
πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηξάπεδα ή
Δ.Π.Δ.Τ. (Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3606/2007) πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε αμηφρξενπ επελδπηή, ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ
αγνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη βεβαίσζεο ηνπ ίδηνπ θνξέα πεξί
δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο δαπάλεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα
κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο αξθεί ε, ηαπηφρξνλε κε ηελ
αίηεζε, θαηάζεζε δήισζεο απφ ηνλ πξνηεηλφκελν εθθαζαξηζηή πεξί απνδνρήο ηνπ έξγνπ
ηνπ θαη έθζεζήο ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνξεία ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ζε εθθαζάξηζε.
5.

Πξφβιεςε εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηίζεληαη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ νξηζκφ εθθαζαξηζηή. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη εθθαζαξηζηήο
κπνξεί λα νξηζηεί κφλν λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ή δηθεγφξνο κε
νηθνλνκηθνηερληθέο γλψζεηο ή δηθεγνξηθή εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη δηθεγφξνο κε
γλψζεηο ζηνλ αλσηέξσ ηνκέα ή θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή πνπ είλαη κέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη πηπρηνχρνο αλψηαηεο ζρνιήο ή ζχκπξαμε πξνζψπσλ ζηελ
νπνία ζπκκεηέρεη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ, θπζηθά ή λνκηθά, πξφζσπα, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ.

6.

Πεξηνξηζκφο επζχλεο εθθαζαξηζηή

Με ην λέν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ πεξηνξίζηεθε ε
αζηηθή επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηνπο πηζησηέο ηνπ.
πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη πιένλ επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή κφλν γηα δφιν θαη βαξηά
ακέιεηα, ελψ ππφ ηελ ηζρχ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106η ηνπ ΠηΚ, πνπ πξηλ απφ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ κε ηνλ λ. 4336/2015 ίζρπε θαη γηα ηνλ εθθαζαξηζηή, πθίζηαην
επζχλε ηνπ γηα θάζε πηαίζκα.
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Θέζπηζε
παξέκβαζεο
7.

απζηεξψλ

πξνυπνζέζεσλ

γηα

ηελ

άζθεζε

θχξηαο

Με ην λέν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη θχξηα
παξέκβαζε ζηε δίθε γηα ππαγσγή επηρείξεζεο ζε εηδηθή εθθαζάξηζε κπνξεί λα
αζθεζεί κφλν απφ πηζησηέο πνπ εθπξνζσπνχλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 40% ησλ
ηπρφλ εκπξαγκάησο ή κε εηδηθφ πξνλφκην ή κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο
εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ. Οη πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ άζθεζε
θχξηαο παξέκβαζεο ηζρχνπλ θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, θαηά ην
ζηάδην θαηαθχξσζεο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αγνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε επηρείξεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ηνπ
εθθαζαξηζηή γηα απνδνρή απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ηεο έθζεζήο ηνπ, ζηελ νπνία
πξνηείλεη ηε ζεηξά ησλ πξνζθνξψλ, ηελ απνδνρή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο θαη
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (βι. ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8).
8.

Αλαζηνιή κέηξσλ είζπξαμεο

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη πιένλ σο
απηνδίθαηε (δειαδή εθ ηνπ λφκνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε εηδηθή αλαθνξά ηεο ζηε ζρεηηθή
δηθαζηηθή απφθαζε) ζπλέπεηα απνδνρήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζε εηδηθή
εθθαζάξηζε ε αλαζηνιή φισλ ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε (δει. ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ) απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. ηηο αλσηέξσ δηψμεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ξεηά ηα
κέηξα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο απφ ην Γεκφζην θαζψο θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ
46 ηνπ λ. 4174/2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ απηνδίθαηε (εθ ηνπ λφκνπ) αλαζηνιή
δελ θαηαιακβάλεη αλαγθαζηηθά ή δηαζθαιηζηηθά κέηξα ζε βάξνο ηπρφλ ζπλππεχζπλσλ κε
ην ππφ εθθαζάξηζε λ.π. πξνζψπσλ νχηε ηελ αίηεζε πξνο ηνλ εηζαγγειέα γηα ηελ άζθεζε
πνηληθήο δίσμεο γηα ην αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην ή άιια
αδηθήκαηα. Λφγσ ηεο εθ ηνπ λφκνπ αλαζηνιήο αηνκηθψλ δηψμεσλ ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε,
θαηά ηα αλσηέξσ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2362/1995 ή, θαηά πεξίπησζε, νη νκνίνπ
πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 137 ηνπ λ. 4270/2015, θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν ηεο εθ ηνπ λφκνπ
αλαζηνιήο ιήςεο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ
πεξάζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε απηήο.
εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη θαηά ην ζηάδην απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο έσο ηελ
έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κπνξνχλ λα δηαηάζζνληαη απφ ην δηθαζηήξην
πξνιεπηηθά κέηξα, θαηφπηλ αίηεζεο νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, θαηά ην άξζξν
103 ηνπ ΠηΚ (βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2).
9.

Έλδηθα κέζα

ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ε απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ δελ
ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. ε πεξίπησζε, φκσο, απφξξηςεο ηεο αίηεζεο πξνβιέπεηαη
πιένλ δπλαηφηεηα έθεζεο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
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ζην αθξναηήξην, γηα ηε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη νξηζκφο δηθαζίκνπ εληφο
δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (βι. παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ).
Σν Γεκφζην, φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, δχλαηαη λα αζθήζεη
ηξηηαλαθνπή θαηά ηεο απφθαζεο πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε, εθφζνλ δελ παξέζηε ζηε
ζπδήηεζε θαη δελ θιεηεχζεθε λφκηκα. Η ηξηηαλαθνπή αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ή ην Γειηίν
Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ-Σνκέαο
Ννκηθψλ.

Γπλαηφηεηα ιήςεο ρξεκαηνδνηήζεσλ ή εηζθνξψλ
ππεξεζηψλ – επηβάξπλζε θαηάηαμεο ινηπψλ πηζησηψλ
10.

αγαζψλ

ή

Με ην λέν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ
εηδηθνχ εθθαζαξηζηή λα ιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο
ρξεκαηνδνηήζεηο ή εηζθνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαιχςεη δαπάλεο θαη έμνδα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Οη
αλσηέξσ ρξεκαηνδνηήζεηο/εηζθνξέο θέξνπλ ην «εηδηθό» πξνλφκην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ
άξζξνπ 154 ηνπ ΠηΚ, δειαδή θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ γεληθψλ πξνλνκίσλ
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ παξάγξαθν
9 ηνπ άξζξνπ, ε θαηάηαμε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο,
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ ηεο εθθαζάξηζεο, γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 153-161 ηνπ ΠηΚ, πνπ ηζρχνπλ ζηελ πηψρεπζε (γηα ηε λέα θαηάηαμε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πηψρεπζε βι. αλσηέξσ ζην θεθάιαην III 1 ηεο
παξνχζαο).
11.

Τπνρξέσζε πιεηνδφηε γηα εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη πιένλ σο
ππνρξεσηηθφο φξνο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αγνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ππφ
εηδηθή εθθαζάξηζε επηρείξεζεο ε θαηαβνιή απφ ηνλ πιεηνδφηε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ηηκήκαηνο ηνηο κεηξεηνίο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, ζε αληηδηαζηνιή
πξνο ηελ πξντζρχνπζα ξχζκηζε, θαηά ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ηνπ
ηηκήκαηνο εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλάινγα, ηξνπνπνηήζεθαλ
νη παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ, σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο
θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πηζησηψλ, αληίζηνηρα.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πηζησηψλ ζηε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαηαγνχλ ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ιήγεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 απηνχ, κε
ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο «Πξφζθιεζεο Αλαγγειίαο
Απαηηήζεσλ» ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα
Απαζρνινχκελσλ – Σνκέαο Ννκηθψλ (Γ.Γ.Γ.), ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.)
θαη ζε δχν θαζεκεξηλήο παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδεο θαη ηελ αλάξηεζε απηήο
ζηνλ ηπρφλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο. Η σο άλσ δεκνζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ
εθθαζαξηζηή εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβίβαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
επηρείξεζεο, δειαδή απφ ηε κεηαγξαθή ηεο πξάμεο πηζηνπνίεζεο εθπιήξσζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αγνξαζηή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο.
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Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη, ζχκθσλα κε ηελ εμαηξεηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., πνπ έρεη εθαξκνγή ζε θάζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο
επηρείξεζεο, ν εθθαζαξηζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο
εθθαζάξηζεο θαη’ άξζξν 106ηα ηνπ ΠηΚ, λα θνηλνπνηήζεη, εληφο κελφο απφ ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εηδηθή πξφζθιεζε γηα αλαγγειία απαηηήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
πλ:
1) Απφζπαζκα απφ ην ΦΔΚ 94Α΄/14-8-2015: δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηεο
Τπνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (8 ζειίδεο)
2) Απφζπαζκα απφ ην ΦΔΚ 181Α΄/24-12-2015: άξζξν 66 ηνπ λ. 4356/2015 (3
ζειίδεο)
3) Απφζπαζκα απφ ην ΦΔΚ 55 Α΄/5-4-2016: άξζξν 13 ηνπ λ. 4378/2016 (4 ζειίδεο)

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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