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ΘΕΜΑ: Τροποποίθςθ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007 – Αϋ 153) με τουσ ν. 4446/2016
(Αϋ240), ν. 4472/2017 (Αϋ 74), ν. 4491/2017 (Αϋ 152) και ν. 4512/2018 (Αϋ5): Επιςιμανςθ
βαςικϊν μεταβολϊν ςτθ διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ και παροχι οδθγιϊν
ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρικ. Δ.ΕΙΣΡ.Ε 1189783 ΕΞ/29-12-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ
2. Το υπ’ αρικ. Δ.ΕΙΣΡ. Ε 1167733 ΕΞ/9-11-2017 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ
3. Η εγκφκλιοσ οδθγία ΡΟΛ 1017/2018 τθσ Υπθρεςίασ μασ

Με το ανωτζρω υπ’ αρικ. 1 ςχετικό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ κοινοποιικθκαν οι
διατάξεισ του πρϊτου μζρουσ (άρ. 1-13) του ν. 4446/2016 (Αϋ 240/22-12-2016), με τισ οποίεσ
επιλκαν εκτεταμζνεσ τροποποιιςεισ ςτισ διατάξεισ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007,
εφεξισ ΡτΚ), που διζπουν τόςο τθ διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ όςο και τθν προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ (άρ. 99 ζωσ 106ςτ ΡτΚ) και καταργικθκε θ διαδικαςία τθσ ειδικισ
εκκακάριςθσ ςε λειτουργία (άρ. 106ια ΡτΚ). Οι τροποποιιςεισ που επιλκαν ςτον ΡτΚ με τον ν.
4446/2016 ςυμπλθρϊκθκαν με τα άρκρα 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Αϋ152/13-10-2017), οι
διατάξεισ των οποίων κοινοποιικθκαν με το υπ’ αρικ. 2 ςχετικό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Ρεραιτζρω, με το άρκρο 62 του ν. 4472/2017 (Αϋ74/19-5-2017), οι διατάξεισ του οποίου
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα, αντικαταςτάκθκε εξ ολοκλιρου το ζνατο κεφάλαιο του ΡτΚ
(πρϊθν άρκρα 162 και 163 ΡτΚ), που ρφκμιηε τθν «Απλοποιθμζνθ Διαδικαςία επί Ρτωχεφςεων
Μικροφ Αντικειμζνου», θ οποία μετονομάςτθκε ςε «Απλοποιθμζνθ Διαδικαςία Ρτωχεφςεων
Μικρϊν Επιχειριςεων». Τζλοσ, με το άρκρο 177 του ν. 4512/2018 (Αϋ5/17-1-2018), που
κοινοποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 3 ςχετικι εγκφκλιο, προςτζκθκε ςτον ΡτΚ νζο άρκρο 156Α.
Στθν παροφςα εγκφκλιο παρατίκενται οι βαςικζσ μεταβολζσ που επιλκαν ςτθ
διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ με τουσ ν. 4446/2016, ν. 4472/2017, ν. 4491/2017 και ν. 4512/2018
και ενδιαφζρουν άμεςα το Δθμόςιο ωσ πιςτωτι που ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω διαδικαςία και
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παρζχονται οδθγίεσ για τθν ορκι και ενιαία εφαρμογι των νζων διατάξεων από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ.

I. Ζναρξθ ιςχφοσ των νζων διατάξεων
1. α) Οι νζεσ διατάξεισ του ΡτΚ, όπωσ τροποποιικθκαν με τον ν. 4446/2016, ιςχφουν επί
διαδικαςιϊν πτϊχευςθσ που αρχίηουν, δθλαδι θ ςχετικι αίτθςθ πτϊχευςθσ κατατίκεται, μετά
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ανωτζρω νόμου (βλ. περ. β τθσ παρ. 2 του άρ. 13 του ν. 4446/2016, ςε
ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του ίδιου άρκρου), δθλαδι από 22/12/2016 (βλ. άρ. 129 του νόμου).
Σε διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που ιταν ιδθ εκκρεμείσ κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία
εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του ΡτΚ, ωσ είχαν πριν από τθν τροποποίθςι τουσ με το ν.
4446/2016 (βλ. περ. δ τθσ παρ. 1 του άρ. 13 του νόμου). Ομοίωσ, από 22/12/2016 ιςχφει θ
διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρ. 6 του ν. 4446/2016, με τθν οποία καταργικθκε το άρ. 106ια του ΡτΚ,
που ρφκμιηε τθ διαδικαςία τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ ςε λειτουργία. Οι διατάξεισ του άρκρου
αυτοφ εξακολουκοφν να ιςχφουν και να εφαρμόηονται επί εκκρεμϊν διαδικαςιϊν.
β) Κατ’ εξαίρεςθ :
i. Σφμφωνα με τθν περ. α τθσ παρ. 2 του άρ. 13 του ν. 4446/2016, οι νζεσ διατάξεισ των
άρ. 167, 168 και 169 ΡτΚ (ενδζκατο κεφάλαιο του ΡτΚ), που ρυκμίηουν τθ δυνατότθτα
απαλλαγισ του οφειλζτθ φυςικοφ προςϊπου από το υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του,
ςε αντικατάςταςθ των διατάξεων που ρφκμιηαν το κεςμό τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ,
ιςχφουν και για τισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που ιταν ιδθ εκκρεμείσ κατά τθν 22α/12/2016 (βλ.
κατωτζρω ςτo κεφάλαιο II 1). Το ίδιο ορίηεται και για τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρ. 84 ΡτΚ, που
προβλζπει τθ δυνατότθτα εκ νζου ςφγκλθςθσ ςυνζλευςθσ πτωχευτικϊν πιςτωτϊν ςχετικά με τον
τρόπο εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ με ςκοπό τθν τροποποίθςθ τθσ
προθγουμζνωσ λθφκείςασ ςχετικισ απόφαςθσ (βλ. κατωτζρω ςτo κεφάλαιο II 11).
ii. Ειδικι πρόβλεψθ ζχει τεκεί για τισ νζεσ διατάξεισ του άρ. 156 του ΡτΚ, που ρυκμίηουν
τον τρόπο διανομισ του προϊόντοσ ρευςτοποίθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ςτουσ
πιςτωτζσ, ςε περίπτωςθ ςυρροισ προνομίων (βλ. κατωτζρω ςτo κεφάλαιο II 2): Σφμφωνα με τθν
περ. γ τθσ παρ. 2 του άρ. 13 του ν. 4446/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε-διορκϊκθκε με τθν παρ. 2
του άρ. 15 του ν. 4491/2017, οι διατάξεισ αυτζσ εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που
κθρφςςονται κατόπιν αιτιςεων που κατατίκενται από 19/8/2015 και μετά, δθλαδι ζχουν το
ίδιο πεδίο εφαρμογισ με τισ διατάξεισ του άρκρου 154 ΡτΚ περί γενικϊν προνομίων ςτθν
πτϊχευςθ, όπωσ είχε αντικαταςτακεί με τον ν. 4336/2015 (βλ. ΡΟΛ 1066/2016). Επιςθμαίνεται
ότι το άρ. 156 ΡτΚ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων εφαρμογισ του άρ. 156Α
ΡτΚ, που προςτζκθκε με τον ν. 4512/2018.
iii. Τζλοσ, με ειδικό τρόπο ρυκμίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των νζων διατάξεων των άρ. 63, 64,
80 και 81 παρ. 3 του ΡτΚ ςχετικά με το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ (βλ. κατωτζρω ςτo κεφάλαιο II 9).
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2. Πςον αφορά τισ νζεσ διατάξεισ του ζνατου κεφαλαίου (άρ. 162 ζωσ και 163γ) του ΡτΚ,
όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τον ν. 4472/2017, οι οποίεσ ρυκμίηουν τθν απλοποιθμζνθ
διαδικαςία πτωχεφςεων μικρϊν επιχειριςεων (βλ. κατωτζρω ςτo κεφάλαιο II 3), επιςθμαίνεται
ότι αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςε όλεσ τισ πτωχεφςεισ που κθρφςςονται, δθλαδι θ πτωχευτικι
απόφαςθ εκδίδεται, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ανωτζρω νόμου, δθλαδι από 19/5/2017 (βλ.
παρ. 3 του άρ. 62 ςε ςυνδυαςμό με το άρ. 164 του ν. 4472/2017).
3. Οι τροποποιιςεισ που επιλκαν με τισ παρ. 1, 2 και 10 του άρ. 14 του ν. 4491/2017 ςτα
άρ. 4, 8 και 171 ΡτΚ, αντίςτοιχα, εφαρμόηονται ςε διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που αρχίηουν, δθλαδι
θ ςχετικι αίτθςθ κατατίκεται, από 13/10/2017 (ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4491/2017, ςφμφωνα με το
άρ. 31 αυτοφ).
4. Τζλοσ, το άρ. 156Α ΡτΚ περί κατάταξθσ απαιτιςεων εφαρμόηεται μετά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του ν. 4512/2018, ιτοι από 17/1/2018, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που
ορίηονται ςτθν παρ. 1 αυτοφ.

II. Βαςικζσ μεταβολζσ ςτθ διαδικαςία πτϊχευςθσ
1. Δυνατότθτα απαλλαγισ του πτωχεφςαντοσ φυςικοφ προςϊπου από το
υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του (άρ. 167 ζωσ και 169 ΡτΚ)
α) Ειςαγωγικά: Με τα νζα άρ. 168 και 169 ΡτΚ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τον ν.
4446/2016, ρυκμίηονται οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθν «απαλλαγι του οφειλζτθ
φυςικοφ προςϊπου». Με τθ κζςπιςθ τθσ νζασ αυτισ διαδικαςίασ, που προβλζπεται μόνο για
πτωχεφςαντεσ φυςικά πρόςωπα, παρζχεται ςτον οφειλζτθ θ δυνατότθτα απαλλαγισ του, με
απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου που εκδίδεται κατόπιν ςχετικισ αίτθςισ του, από το
υπόλοιπο των απαιτιςεων των πιςτωτϊν του που δεν ικανοποιικθκε από τθν πτωχευτικι
περιουςία. Ταυτόχρονα, καταργικθκε θ προϊςχφουςα ςχετικοφ περιεχομζνου διάταξθ του αρ.
170α ΡτΚ περί αυτοδίκαιθσ απαλλαγισ, που είχε κεςπιςτεί με τον ν. 4336/2015 (βλ. ΡΟΛ
1066/2016).
β) Ρεδίο ιςχφοσ: Ππωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί, οι διατάξεισ του νζου ενδζκατου κεφαλαίου
(άρ. 167-169) του ΡτΚ, με τίτλο «Η απαλλαγι του οφειλζτθ φυςικοφ προςϊπου», ιςχφουν όχι
μόνο για τισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που αρχίηουν, δθλαδι θ ςχετικι αίτθςθ κατατίκεται, από
22/12/2016, αλλά και για τισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που εκκρεμοφςαν κατά τθν ανωτζρω
θμερομθνία, δθλαδι δεν είχαν ιδθ περατωκεί ςτισ 22/12/2016.
γ) Αίτθςθ & προχποκζςεισ απαλλαγισ: Ειδικότερα, για τθν απαλλαγι του πτωχεφςαντοσ
φυςικοφ προςϊπου απαιτείται ςχετικι αίτθςθ αυτοφ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο, θ οποία
υποβάλλεται, ςφμφωνα με το άρ. 168 ΡτΚ, ζωσ τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ, εφόςον ζχουν
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παρζλκει δφο ζτθ από τθν κιρυξθ αυτισ, ι και νωρίτερα, ςε περίπτωςθ που επίκειται περάτωςθ
τθσ πτϊχευςθσ πριν από τθν πάροδο διετίασ από τθν κιρυξθ αυτισ. Σφμφωνα με το άρ. 169 ΡτΚ,
προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ από το δικαςτιριο και τθν απαλλαγι του αιτοφντοσ
είναι να κρικεί αυτόσ ωσ ςυγγνωςτόσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρ. 167 του ΡτΚ, δθλαδι να
πλθροί τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό προχποκζςεισ, όπωσ διαμορφϊκθκαν μετά τθν
αντικατάςταςθ του εν λόγω άρκρου με τον ν. 4446/2016. Η διάταξθ τθσ απόφαςθσ περί κθρφξεωσ
του οφειλζτθ ςυγγνωςτοφ ςθμειϊνεται ςτο Μθτρϊο Ρτωχεφςεων και το Γενικό Εμπορικό
Μθτρϊο - Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. τθν παρ. 4 του άρ. 167 ΡτΚ), προβλζπεται δε δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ, αν επζλκει μεταβολι πραγμάτων που δικαιολογεί τθν ανάκλθςθ (βλ. παρ. 1
του άρ. 167 ΡτΚ).
Επιςθμαίνεται όμωσ εκ νζου ότι θ απαλλαγι του οφειλζτθ δεν επζρχεται αυτοδικαίωσ με
μόνθ τθν κιρυξι του ωσ ςυγγνωςτοφ, αλλά απαιτείται, όπωσ προαναφζρκθκε, υποβολι από τον
οφειλζτθ αίτθςθσ απαλλαγισ και αποδοχι αυτισ από το δικαςτιριο με ρθτι διάταξθ ςτο
διατακτικό τθσ οικείασ δικαςτικισ απόφαςθσ.
δ) Ζκταςθ απαλλαγισ: Σφμφωνα με το νόμο, ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ του
οφειλζτθ, κατά τα ανωτζρω, το πτωχευτικό δικαςτιριο τον απαλλάςςει πλιρωσ από το υπόλοιπο
των απαιτιςεων των πιςτωτϊν του που δεν ικανοποιικθκε από τθν πτωχευτικι περιουςία,
δθλαδι από το υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του, που παρζμεινε ανείςπρακτο ζωσ τθν
περάτωςθ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ με οποιονδιποτε τρόπο κατ’ άρ. 164 ΡτΚ (π.χ. με
εκποίθςθ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, με κιρυξθ τθσ παφςθσ των εργαςιϊν αυτισ, με
αυτοδίκαιθ περάτωςθ κ.ο.κ.). Από τθν απαλλαγι εξαιροφνται μόνο τυχόν οφειλζσ του
πτωχεφςαντοσ που δθμιουργικθκαν από αδίκθμα που τελζςκθκε με δόλο ι βαρεία αμζλεια.
Σε κάκε περίπτωςθ, για τον εντοπιςμό από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ των οφειλϊν από
τισ οποίεσ απαλλάςςεται ο πτωχόσ οφειλζτθσ, κακοριςτικό είναι το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο
τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που διατάςςει τθν απαλλαγι.
Το τελικό ποςό από το οποίο απαλλάςςεται ο οφειλζτθσ προςδιορίηεται κατά το χρόνο
περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. ςχετικά τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4446/2016 επί του άρ. 169
ΡτΚ). Αν π.χ. θ πτϊχευςθ περατωκεί λόγω εκποίθςθσ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ, ο
οφειλζτθσ απαλλάςςεται κατά το ποςό των απαιτιςεων των πιςτωτϊν που δεν ικανοποιικθκε
με τον πίνακα διανομισ. Η διάταξθ περί απαλλαγισ ενδζχεται βζβαια και να ςυμπίπτει χρονικά
με τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ, όταν περιλαμβάνεται ςτθν απόφαςθ με τθν οποία κθρφςςεται
θ παφςθ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ (βλ. παρ. 1 του άρ. 166 ΡτΚ), με τθν οποία επίςθσ
κθρφςςεται ο οφειλζτθσ ςυγγνωςτόσ (βλ. παρ. 2 του άρ. 167 ΡτΚ), δεδομζνου ότι μετά πάροδο
μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ πτϊχευςθ περατϊνεται (βλ. παρ. 2 του άρ.
166 ΡτΚ).
Ακολοφκωσ, ςε περίπτωςθ απαλλαγισ του πτωχεφςαντοσ φυςικοφ προςϊπου από το
υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του, το Δθμόςιο, όπωσ και κάκε πτωχευτικόσ πιςτωτισ, δεν
αναλαμβάνει τισ ατομικζσ διϊξεισ ςε βάροσ του οφειλζτθ για τθν είςπραξθ αυτϊν (βλ. ςχετικι
τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 του άρ. 166 ΡτΚ). Σε όλεσ τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, το Δθμόςιο μπορεί
μετά τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ, όπωσ και κάκε άλλοσ πιςτωτισ, να επιδιϊξει τθν είςπραξθ
των απαιτιςεϊν του που δεν ικανοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ με όλα
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τα μζςα είςπραξθσ που διακζτει ζναντι κάκε κοινοφ οφειλζτθ και μάλιςτα ςε βάροσ όλθσ τθσ
περιουςίασ αυτοφ, δεδομζνου ότι με τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ παφει πλζον θ διάκριςθ
μεταξφ πτωχευτικισ-μεταπτωχευτικισ περιουςίασ και πτωχευτικϊν-μεταπτωχευτικϊν χρεϊν.
Υπενκυμίηεται ότι θ αναγγελία των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ διακόπτει τθν
προκεςμία παραγραφισ αυτϊν, θ οποία αρχίηει εκ νζου από το χρονικό ςθμείο περάτωςθσ τθσ
πτϊχευςθσ (βλ. ΡΟΛ 1154/2016).
Κατόπιν των ανωτζρω, εφιςτάται θ προςοχι ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ, όπωσ ελζγχουν, αν ςτο διατακτικό των δικαςτικϊν αποφάςεων που εκδίδονται από
22/12/2016 και εφεξισ ςτο πλαίςιο πτωχεφςεων φυςικϊν προςϊπων που διζπονται από τισ
διατάξεισ του ΡτΚ (δθλαδι θ ςχετικι αίτθςθ πτϊχευςθσ υποβλικθκε από 16/9/2007 και μετά)
και γνωςτοποιοφνται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ με οποιονδιποτε τρόπο περιλαμβάνονται
διατάξεισ περί απαλλαγισ του πτωχεφςαντοσ φυςικοφ προςϊπου από το υπόλοιπο των
πτωχευτικϊν χρεϊν του (π.χ. ςε αποφάςεισ που κθρφςςουν τθν παφςθ εργαςιϊν τθσ
πτϊχευςθσ φυςικοφ προςϊπου).
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ πτωχεφςεισ φυςικϊν προςϊπων, κατά τα ανωτζρω,
ςυμπεριλαμβάνονται και οι πτωχεφςεισ ομόρρυκμων εταίρων που ςυμπτϊχευςαν με τθν
ομόρρυκμθ ι ετερόρρυκμθ εταιρεία ςτθν οποία ςυμμετείχαν, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρ. 7
ΡτΚ (βλ. ΡΡρΘες 9526/2017). Ππωσ είναι ευνόθτο, ηιτθμα απαλλαγισ δεν τίκεται για μζλθ ι
διοικθτζσ πτωχευςάντων νομικϊν προςϊπων, οι οποίοι ευκφνονται αλλθλεγγφωσ για οφειλζσ του
ν.π. κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ (άρ. 50 ν. 4174/2013) και δεν ζχουν ςυμπτωχεφςει με το ν.π. οφτε
ζχουν πτωχεφςει ατομικά, κακϊσ τα πρόςωπα αυτά δεν ζχουν τθν ιδιότθτα του πτωχοφ.
ε) Άπαξ απαλλαγι: Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρ. 169 ΡτΚ, ςε περίπτωςθ περιςςότερων
διαδοχικϊν πτωχεφςεων του ίδιου φυςικοφ προςϊπου, απαλλαγι αυτοφ κατά τθ διαδικαςία των
άρ. 168-169 ΡτΚ μπορεί να διαταχκεί μόνο μία φορά. Νεϊτερθ απαλλαγι είναι δυνατι μόνο με
βάςθ ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ κατ’ άρ. 107 επ. ΡτΚ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ, για τθν απαλλαγι του οφειλζτθ από το υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του,
δθλαδι από το ποςό κατά το οποίο προβλζπεται περιοριςμόσ των οφειλϊν του βάςει του
ςχεδίου, δεν απαιτείται ειδικι δικαςτικι απόφαςθ περί απαλλαγισ, αλλά μόνο θ τελεςίδικθ
δικαςτικι επικφρωςθ του ςχεδίου, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςε αυτό (βλ. παρ. 3 του
άρ. 169 ΡτΚ).
ςτ) Κατάργθςθ του κεςμοφ τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ: Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι
το νζο ενδζκατο κεφάλαιο του ΡτΚ περί απαλλαγισ αντικατζςτθςε εξ ολοκλιρου το προϊςχφον
ενδζκατο κεφάλαιο του ΡτΚ (άρ. 168-170α) που ρφκμιηε το κεςμό τθσ πτωχευτικισ
αποκατάςταςθσ (βλ. ςχετικά ΡΟΛ 1050/2010, κεφάλαιο XII και III περ. 17).
Αντιςτοίχωσ, θ προβλεπόμενθ ωσ ςυνζπεια τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ (ςτθν παρ. 2
του προϊςχφοντοσ άρ. 170 ΡτΚ) παφςθ των ςτεριςεων από δικαιϊματα προςωπικισ φφςθσ, που
επιφζρει θ κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ κατ’ άρ. 15 ΡτΚ, προβλζπεται πλζον ωσ ςυνζπεια τθσ κιρυξθσ
του οφειλζτθ ςυγγνωςτοφ (βλ. παρ. 4 του άρ. 167 ΡτΚ).
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊκθκε το περιεχόμενο του άρ. 164 ΡτΚ, που προβλζπει τουσ
λόγουσ περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ, με τθ μεταφορά ςτο άρκρο αυτό, κατόπιν τθσ αναγκαίασ
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προςαρμογισ, διατάξεων περί περάτωςθσ που περιλαμβάνονταν ςτο καταργθκζν κεφάλαιο περί
πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ. Συγκεκριμζνα, θ παρ. 1 του άρ. 164 ΡτΚ ςυμπλθρϊκθκε με τθν
περίπτωςθ περάτωςθσ πτϊχευςθσ λόγω εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν κατά το
κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, θ οποία προβλεπόταν ωσ λόγοσ τόςο
πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ του οφειλζτθ όςο και περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. περ. β τθσ
παρ. 1 του προϊςχφοντοσ άρ. 168 ΡτΚ ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του προϊςχφοντοσ άρ. 170 ΡτΚ,
ΡΟΛ 1050/2010, κεφάλαιο XII). Επιπλζον, ςτθ νζα παρ. 2 του άρ. 164 ΡτΚ προβλζπεται ότι θ
περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ νομικοφ προςϊπου λόγω τελεςίδικθσ επικφρωςθσ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ ι λόγω εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, κατά τα προαναφερκζντα,
αποτελεί λόγο αναβίωςθσ του νομικοφ προςϊπου (το οποίο είχε λυκεί με τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ βάςει τθσ παρ. 1 του άρ. 96 ΡτΚ), τθρουμζνων των διατάξεων του εταιρικοφ δικαίου
(βλ. και κατωτζρω ςτο κεφάλαιο II 7 η i).
Επιςθμαίνεται ότι ο κεςμόσ τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ εξακολουκεί να
εφαρμόηεται ςε πτωχεφςεισ που δεν διζπονται από τον ΡτΚ (ν. 3588/2007) αλλά από το
προϊςχφον πτωχευτικό δίκαιο, δθλαδι ζχουν κθρυχκεί βάςει αιτιςεων που υποβλικθκαν ζωσ τισ
16/9/2007 (βλ. ΡΟΛ 1050/2010, κεφάλαιο I), οπότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ προϊςχφουςεσ
διατάξεισ των άρ. 14-18 του α.ν. 635/1937.
η) Τροποποίθςθ του άρ. 165 ΡτΚ περί τθσ λογοδοςίασ του ςυνδίκου: Τζλοσ, ςθμειϊνεται
ότι μετά τθν αντικατάςταςθ του άρ. 165 ΡτΚ, το ςυγγνωςτό ι μθ του οφειλζτθ δεν αποτελεί
πλζον αντικείμενο γνωμοδότθςθσ των πιςτωτϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζλευςθσ του άρκρου 165
ΡτΚ περί τθσ λογοδοςίασ του ςυνδίκου, θ οποία λαμβάνει χϊρα μετά τθν περάτωςθ τθσ
πτϊχευςθσ, δεδομζνου ότι το ςυγγνωςτό αποτελεί, όπωσ προαναφζρκθκε, τθν προχπόκεςθ για
τθν απαλλαγι του οφειλζτθ φυςικοφ προςϊπου από το υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του
(βλ. ανωτζρω ςτθν παράγραφο γ του παρόντοσ κεφαλαίου).

2. Τροποποίθςθ των κανόνων κατάταξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν
πτϊχευςθ (άρ. 154, 156, 156Α ΡτΚ)
α) Με τον ν. 4446/2016:
i. Αντικαταςτάκθκε θ περ. α του άρ. 154 ΡτΚ, που ορίηει ποιεσ απαιτιςεισ κατατάςςονται
ςτθν πρϊτθ ςειρά των γενικϊν προνομίων (δθλαδι πριν από τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, οι
οποίεσ κατατάςςονται, κατά περίπτωςθ, ςτθν τζταρτθ ι ςτθν ζκτθ ςειρά γενικϊν προνομίων βλ.
ΡΟΛ 1066/2016, κεφ. III 1 Β). Ρρόκειται για τυχόν απαιτιςεισ από χρθματοδότθςθ ι παροχι
αγακϊν ι υπθρεςιϊν με ςκοπό τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ και τθν εξυγίανςθ τθσ -μετζπειτα
πτωχεφςαςασ- επιχείρθςθσ, εφόςον ζλαβαν χϊρα κατ’ εφαρμογι ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (άρ.99
επ. ΡτΚ) ι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ (άρ. 107 επ. ΡτΚ) ι εν όψει ςφναψθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Με τθ νζα διάταξθ αναδιατυπϊκθκαν και τροποποιικθκαν οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ υπό τισ
οποίεσ οι απαιτιςεισ αυτζσ κατατάςςονται προνομιακά, με ςκοπό ιδίωσ να εναρμονιςτοφν με τισ
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μεταβολζσ που επιλκαν ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ με τον ν. 4446/2016 (κατάργθςθ ςταδίου
ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ).
ii. Αντικαταςτάκθκε το άρ. 156 ΡτΚ («Συρροι προνομίων»), που ρυκμίηει τον τρόπο
διανομισ του προϊόντοσ ρευςτοποίθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ και τθ ςειρά κατάταξθσ, ςε
κάκε περίπτωςθ ςυρροισ περιςςότερων απαιτιςεων πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, με γενικό
προνόμιο, ειδικό προνόμιο (π.χ. εμπράγματθ αςφάλεια) ι χωρίσ προνόμιο. Υπενκυμίηεται ότι το
εν λόγω άρκρο, όπωσ ίςχυε μετά τον ν. 4336/2015, προζβλεπε (αναλογικι) εφαρμογι του άρ.
977 ΚΡολΔ, δθλαδι του άρκρου που ρυκμίηει τα κζματα ςυρροισ προνομίων ςτο πλαίςιο τθσ
ατομικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (βλ. ΡΟΛ 1066/2016, κεφάλαιο III 1 B).
Στο νζο άρ. 156 ΡτΚ ρυκμίηονται πλζον αυτοτελϊσ τα ανωτζρω κζματα
διανομισ/κατάταξθσ, χωρίσ να γίνεται παραπομπι ςε άλλο άρκρο. Οι κανόνεσ του ςυμπίπτουν
κατά το μεγαλφτερο μζροσ τουσ με τουσ αντίςτοιχουσ κανόνεσ που τίκενται ςτο άρ. 977 του
ΚΡολΔ, μετά τθν αντικατάςταςι του με τον ν. 4335/2015 (βλ. ςχετικά ΡΟΛ 1041/2017),
διαφοροποιοφνται όμωσ ειδικά ωσ προσ τθν κατάταξθ τυχόν απαιτιςεων τθσ περ. α του άρ. 154
ΡτΚ. Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρ. 156 ΡτΚ, οι απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ
ικανοποιοφνται κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ των λοιπϊν
πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, όχι μόνο ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ με γενικό προνόμιο (άρ. 154 ΡτΚ)
αλλά και τισ απαιτιςεισ με ειδικό προνόμιο, π.χ. τισ ενυπόκθκεσ (άρ. 155 ΡτΚ) κακϊσ και τισ
απαιτιςεισ χωρίσ προνόμιο. Στο ςθμείο αυτό υπενκυμίηεται ότι μεταξφ των γενικϊν προνομίων
που προβλζπονται ςτθν ατομικι αναγκαςτικι εκτζλεςθ (βλ. άρ. 975 ΚΡολΔ) δεν περιλαμβάνονται
απαιτιςεισ αντίςτοιχου περιεχομζνου με εκείνεσ τθσ περ. α του άρ. 154 ΡτΚ, ςε αντίκεςθ με τισ
λοιπζσ κατθγορίεσ απαιτιςεων με γενικό προνόμιο του άρ. 154 ΡτΚ, ωσ προσ τισ οποίεσ υπάρχει
αντιςτοιχία με το άρ. 975 ΚΡολΔ.
Ππωσ προαναφζρκθκε, οι διατάξεισ του άρ. 156 ΡτΚ εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ
πτϊχευςθσ που κθρφςςονται κατόπιν αιτιςεων που κατατίκενται από 19/8/2015 και μετά (με
τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων εφαρμογισ του άρ. 156Α ΡτΚ). Επομζνωσ, ςτισ διανομζσ που
γίνονται από το ςφνδικο ςτο πλαίςιο των ανωτζρω διαδικαςιϊν ιςχφει θ κατ’ απόλυτθ
προτεραιότθτα (μετά βζβαια από τθν αφαίρεςθ των ομαδικϊν πιςτωμάτων) ικανοποίθςθ των
απαιτιςεων τθσ περ. α του άρ. 154 ΡτΚ.
β) Τζλοσ, με το ν. 4512/2018 προςτζκθκε άρ. 156Α ΡτΚ, το οποίο εφαρμόηεται ςτισ
περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 1 αυτοφ και προβλζπει διαφορετικό τρόπο κατάταξθσ, με
ικανοποίθςθ των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων χωρίσ διαίρεςθ του
εκπλειςτθριάςματοσ ςε ποςοςτά, ςε αντίκεςθ με το άρ. 156 ΡτΚ.
Κατά τα λοιπά, για τθν κατάταξθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ΡΟΛ 1066/2016 (κεφάλαιο III 1) και ςτθν ΡΟΛ 1017/2018
(Μζροσ Ρρϊτο, Α4).
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3. Θζςπιςθ «απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ πτωχεφςεων μικρϊν επιχειριςεων» με
ςυντομότερο χρόνο αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ (άρ. 162 - 163γ ΡτΚ)
Ππωσ προαναφζρκθκε, με το άρ. 62 ν. 4472/2017 αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ του
ζνατου κεφαλαίου του ΡτΚ, το οποίο μετονομάςτθκε ςε «Απλοποιθμζνθ Διαδικαςία Ρτωχεφςεων
Μικρϊν Επιχειριςεων» (άρ. 162 – 163γ ΡτΚ).
α) Ρεδίο εφαρμογισ: Το πεδίο εφαρμογισ τθσ νζασ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ
πτϊχευςθσ είναι διευρυμζνο ςε ςφγκριςθ με τα ιςχφοντα ςτθν προϊςχφουςα «απλοποιθμζνθ
διαδικαςία επί πτωχεφςεων μικροφ αντικειμζνου» (προϊςχφοντα άρ. 162 και 163 ΡτΚ), ςτθν
οποία υπάγονταν (μετά τον ν. 4336/2015) μόνο πτωχεφςεισ με πτωχευτικι περιουςία
εκτιμθκείςασ αξίασ ζωσ 100.000 €. Οι νζεσ διατάξεισ εφαρμόηονται, ςφμφωνα με το άρ. 162 ΡτΚ
επί φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων με πτωχευτικι ικανότθτα, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρ. 2 ΡτΚ, εφόςον πλθροφν δφο από τα τρία ακόλουκα κριτιρια: α) ςφνολο ενεργθτικοφ ζωσ
150.000 ευρϊ, β) κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν ζωσ 200.000 ευρϊ, γ) μζςοσ όροσ
απαςχολουμζνων ζωσ 5 άτομα. Ππωσ προαναφζρκθκε, οι νζεσ διατάξεισ ιςχφουν για πτωχεφςεισ
που κθρφςςονται, δθλαδι θ πτωχευτικι απόφαςθ εκδίδεται, από 19/5/2017 (ζναρξθ ιςχφοσ του
ν. 4472/2017).
β) Ρεράτωςθ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ πτϊχευςθσ: Ωσ προσ τισ νζεσ διατάξεισ
πρζπει ιδιαίτερα να επιςθμανκεί θ ειδικι ρφκμιςθ τθσ παρ. 3 του άρ. 163γ ΡτΚ, με τθν οποία
κεςπίηεται ςυντομότεροσ χρόνοσ για τθν αυτοδίκαιθ περάτωςθ τθσ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ
πτωχεφςεων μικρϊν επιχειριςεων, ςε ςχζςθ με τθν κοινι πτωχευτικι διαδικαςία. Συγκεκριμζνα,
προβλζπεται αυτοδίκαιθ και χωρίσ άλλθ διατφπωςθ περάτωςθ τθσ απλοποιθμζνθσ
διαδικαςίασ μετά παρζλευςθ 4 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, και ςε κάκε
περίπτωςθ μετά παρζλευςθ 6 ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Υπενκυμίηεται ότι ςτθν
κοινι πτωχευτικι διαδικαςία του ΡτΚ θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδίκαια μετά παρζλευςθ 10
ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν και ςε κάκε περίπτωςθ μετά παρζλευςθ 15 ετϊν
από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (Βλ. παρ. 3 του άρ. 166 ΡτΚ, ΡΟΛ 1050/2010, κεφ. XII., ενϊ για τθν
αυτοδίκαιθ περάτωςθ παλαιϊν πτωχεφςεων μετά πάροδο 20 ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ κατά τθν παρ. 3 του άρ. 182 ΡτΚ βλ. κεφ. XIII τθσ ίδιασ ΡΟΛ).
Αναφορικά με τουσ λοιποφσ τρόπουσ περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ που προβλζπονται
ςτο άρ. 164 του ΡτΚ (λόγω εκποίθςθσ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ, κιρυξθσ τθσ παφςθσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ με δικαςτικι απόφαςθ,
τελεςίδικθσ επικφρωςθσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ και εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν
πιςτωτϊν κατά κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ), αυτοί ιςχφουν τόςο για
τθν κοινι όςο και για τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία πτϊχευςθσ.
Είναι αυτονόθτο ότι ηιτθμα αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ κατά τθν παρ. 3 του άρ. 166 ΡτΚ
(κοινι διαδικαςία) ι το άρ. 163γ ΡτΚ (απλοποιθμζνθ διαδικαςία) τίκεται μόνο εφόςον θ
πτϊχευςθ δεν ζχει ιδθ περατωκεί νωρίτερα με κάποιον από τουσ λοιποφσ τρόπουσ περάτωςθσ
κατ’ άρ. 164 ΡτΚ.
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γ) Ραρακολοφκθςθ χαρτοφυλακίου πτωχεφςεων: Για να διαπιςτωκεί από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ, αν ςε οριςμζνθ πτϊχευςθ οφειλζτθ ακολουκείται ι όχι θ απλοποιθμζνθ
διαδικαςία των άρ. 162 ζωσ και 163 γΡτΚ, απαιτείται ςχετικόσ ζλεγχοσ του διατακτικοφ κάκε
απόφαςθσ που κθρφςςει πτϊχευςθ και εκδίδεται από 19/5/2017 και μετά, κακϊσ, ςφμφωνα
με τθν παρ. 2 του άρ. 162 ΡτΚ, θ τυχόν εφαρμογι τθσ ειδικισ αυτισ διαδικαςίασ ορίηεται ρθτά
ςτθν πτωχευτικι απόφαςθ. Επομζνωσ, ζλλειψθ ςχετικισ διάταξθσ ςτθν απόφαςθ τθσ
πτϊχευςθσ ςυνεπάγεται τθν εφαρμογι τθσ κοινισ διαδικαςίασ.
Δεδομζνου όμωσ ότι θ ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ
απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ενδζχεται να διαπιςτωκεί μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, κατά τθ
διάρκεια τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ και ςυγκεκριμζνα μετά τθν απογραφι τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ από το ςφνδικο, θ τιρθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ μπορεί να διαταχκεί και ςε
μεταγενζςτερο χρόνο, με ςχετικι αιτιολογθμζνθ διάταξθ του ειςθγθτι (δικαςτι) τθσ πτϊχευςθσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, ςε περιπτϊςεισ πτωχεφςεων όπου θ πτωχευτικι απόφαςθ διατάςςει τθν
εφαρμογι τθσ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ενδζχεται εκ των υςτζρων, ιτοι μετά τθν απογραφι
τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, να διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται οι ςχετικζσ προχποκζςεισ του
νόμου, οπότε με μεταγενζςτερθ απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, κατόπιν αίτθςθσ του
ςυνδίκου, κα διαταχκεί θ εφαρμογι των λοιπϊν διατάξεων του ΡτΚ, δθλαδι τθσ κοινισ
διαδικαςίασ πτϊχευςθσ. Επιςθμαίνεται ότι και για τισ τυχόν μεταγενζςτερεσ αυτζσ πράξεισ
(διάταξθ του ειςθγθτι περί εφαρμογισ τθσ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ι μεταγενζςτερθ
δικαςτικι απόφαςθ περί εφαρμογισ τθσ κοινισ διαδικαςίασ) προβλζπεται από το νόμο (παρ. 3
και 2, αντίςτοιχα, του άρ. 162 ΡτΚ) υποχρεωτικι κοινοποίθςθ αντιγράφων αυτϊν ςτο Δθμόςιο,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρ. 62 Κ.Ε.Δ.Ε. ςχετικά με τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων
πτϊχευςθσ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται ο εντοπιςμόσ και θ ξεχωριςτι παρακολοφκθςθ
του χαρτοφυλακίου των πτωχευςάντων οφειλετϊν για τουσ οποίουσ τθρείται θ απλοποιθμζνθ
διαδικαςία.

4. Βεβαίωςθ χρεϊν προσ το Δθμόςιο για το παραδεκτό αίτθςθσ πτϊχευςθσ που
υποβάλλεται από τον οφειλζτθ (παρ. 4 του άρ. 5 ΡτΚ και άρ. 3 ΡτΚ)
Σφμφωνα με τθ νζα παρ. 4 του άρ. 5 ΡτΚ, που προςτζκθκε με τον ν. 4446/2016, όταν τθν
αίτθςθ πτϊχευςθσ ςτο δικαςτιριο υποβάλλει ο ίδιοσ ο οφειλζτθσ, υποχρεοφται να κατακζτει
με αυτιν, επί ποινι απαραδζκτου τθσ αίτθςθσ, τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ, εφόςον
υπάρχουν, για τθν τελευταία χριςθ για τθν οποία είναι διακζςιμεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν ανωτζρω παράγραφο, κακϊσ και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ για τα
χρζθ του προσ το Δθμόςιο.
Υπενκυμίηεται ότι υποχρζωςθ προςκόμιςθσ από τον οφειλζτθ βεβαίωςθσ για τισ οφειλζσ
του προσ το Δθμόςιο προβλζπεται και ςτο πλαίςιο τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
ωσ προχπόκεςθ παραδεκτοφ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του οφειλζτθ (βλ. παρ. 3 γ του άρ. 104 ΡτΚ,
όπωσ ιςχφει μετά το ν. 4446/2016 κακϊσ και παρ. 2 του προϊςχφοντοσ άρ. 100 ΡτΚ, ΡΟΛ
1068/2013, κεφ. 2).
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Η βεβαίωςθ τθσ παρ. 4 του άρ. 5 ΡτΚ, όπωσ και κάκε άλλθ βεβαίωςθ χρεϊν για
δικαςτικι χριςθ (κατ’ εφαρμογι είτε των διατάξεων του ΡτΚ, είτε του ν. 3869/2010 κ.ο.κ.)
χορθγείται από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου ι τον Ρροϊςτάμενο τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ
Είςπραξθσ (βλ. τθν αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 87 ςτο άρ. 1 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017).
Στθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να περιλαμβάνονται όλεσ οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του
αιτοφντοσ, ατομικζσ ι από ςυνυπευκυνότθτα. Για το λόγο αυτό, πριν από τθ χοριγθςθ τθσ
βεβαίωςθσ απαιτείται ζλεγχοσ τθσ κεντρικισ εικόνασ του αιτοφντοσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
taxis και, ςε περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ περιςςότερων υπθρεςιϊν, ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθ βεβαίωςθ πρζπει περαιτζρω να αναγράφονται και τυχόν φορολογικζσ
εκκρεμότθτεσ του αιτοφντοσ (π.χ. μθ υποβολι δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεων
Φ.Ρ.Α., εκκρεμείσ ζλεγχοι, ανζλεγκτεσ χριςεισ κ.λπ.), από τισ οποίεσ ενδζχεται να προκφψουν
οφειλζσ προσ βεβαίωςθ, ϊςτε να παρζχεται ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο πλιρθσ εικόνα των
υποχρεϊςεων του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο.
Αναφορικά με τθ δυνατότθτα του οφειλζτθ να αιτθκεί ο ίδιοσ τθν κιρυξι του ςε
πτϊχευςθ, ςθμειϊνεται ότι με τον ν. 4446/2016 προςτζκθκε νζα παρ. 3 ςτο άρ. 3 ΡτΚ, ςφμφωνα
με τθν οποία ο οφειλζτθσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ πτϊχευςθσ όχι μόνο ςε περίπτωςθ που ζχει
ιδθ περιζλκει ςε «παφςθ πλθρωμϊν», δθλαδι ςε μόνιμθ και γενικι αδυναμία πλθρωμισ των
λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεϊν του (παρ. 1 του άρ. 3 ΡτΚ) ι ςε περίπτωςθ
«επαπειλοφμενθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ» (παρ. 2 του άρ. 3 ΡτΚ) αλλά και ςε περίπτωςθ απλισ
«πικανότθτασ αφερεγγυότθτασ» αυτοφ (κατ’ αντιςτοιχία με τα οριηόμενα για τθν υποβολι
αίτθςθσ εξυγίανςθσ ςτθν παρ. 1 του άρ. 99 ΡτΚ). Στθν τελευταία περίπτωςθ όμωσ, θ κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ επιτρζπεται, μόνο αν ο οφειλζτθσ ςυνυποβάλει πρόταςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ
(κατ’ άρ. 107 επ. ΡτΚ) ςυγχρόνωσ με τθν αίτθςθ τθσ πτϊχευςθσ.

5. Ρροςκικθ τεκμθρίου για τθ διευκόλυνςθ τθσ πτωχευτικισ ανάκλθςθσ (παρ. 2
του άρ. 43 ΡτΚ)
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 43 ΡτΚ («Ρράξεισ δυνθτικισ ανάκλθςθσ»),
αμφοτεροβαρείσ πράξεισ ι πλθρωμι λθξιπρόκεςμων χρεϊν που διενιργθςε ο οφειλζτθσ κατά το
χρονικό διάςτθμα μετά τθν παφςθ των πλθρωμϊν και πριν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ,
δθλαδι κατά τθν «φποπτθ περίοδο» (βλ. άρ. 41 ΡτΚ), και είναι επιηιμιεσ για τθν ομάδα των
πιςτωτϊν δφναται να ανακλθκοφν, εάν ο αντιςυμβαλλόμενοσ κατά τθ διενζργεια τθσ πράξθσ
γνϊριηε ότι ο οφειλζτθσ είχε παφςει τισ πλθρωμζσ του και ότι θ πράξθ ιταν επιηιμια, κατά τα
ανωτζρω. Με τθν προςκικθ νζου τελευταίου εδαφίου ςτθν παρ. 2 του άρ. 43 ΡτΚ με τον ν.
4446/2016 διευκολφνεται θ απόδειξθ τθσ ανωτζρω γνϊςθσ του αντιςυμβαλλομζνου με τθν
προςκικθ ςχετικοφ τεκμθρίου ςτισ περιπτϊςεισ που ο αντιςυμβαλλόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο
που ςυνδζεται με τον οφειλζτθ ςφμφωνα με το άρ. 32 ν. 4308/2014.
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Για τθν πτωχευτικι ανάκλθςθ (άρ. 41 - 51 ΡτΚ) και τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ μπορεί να
προβεί θ Φορολογικι Διοίκθςθ για τθν ανάκλθςθ επιηιμιων πράξεων του οφειλζτθ ςτο πλαίςιο
τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ βλ. αναλυτικά ΡΟΛ 1050/2010, κεφ. VIII.

6. Γενικι δθμοςιότθτα τθσ ζκκεςθσ του ςυνδίκου για τθν πτϊχευςθ (άρ. 70 ΡτΚ)
Μετά τθν αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρ. 70 ΡτΚ με τον ν. 4446/2016 προβλζπεται
πλζον, για τισ πτωχεφςεισ που κθρφςςονται βάςει αιτιςεων που κατατίκενται από 22/12/2016,
δθμοςίευςθ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. περίλθψθσ τθσ ζκκεςθσ που ςυντάςςει ο ςφνδικοσ
κατά το ανωτζρω άρκρο, θ οποία αναφζρεται ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του οφειλζτθ, τα αίτια
τθσ πτϊχευςθσ, τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, τισ προοπτικζσ ικανοποίθςθσ των
απαιτιςεων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν κ.ο.κ. (βλ. παρ. 1 του άρ. 70 ΡτΚ) και υποβάλλεται ςτθ
ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν κατ’ άρ. 84 ΡτΚ, προκειμζνου να αποφαςίςει για τον τρόπο
εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ.
Ππωσ προκφπτει από τα ανωτζρω, θ ζκκεςθ περιλαμβάνει χριςιμα ςτοιχεία, τα οποία
μποροφν να ςυνεκτιμθκοφν από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ τόςο ςε τυχόν περίπτωςθ ςυμμετοχισ
του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία (π.χ. ςτθν ειδικι ςυνζλευςθ για
ςυηιτθςθ και ψθφοφορία επί ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ των άρ. 115 επ. ΡτΚ) όςο και για τθ λιψθ
απόφαςθσ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ των πτωχευτικϊν χρεϊν του οφειλζτθ εκτόσ πτωχευτικισ
διαδικαςίασ, ςτο πλαίςιο ρφκμιςθσ πτωχευτικϊν χρεϊν κατ’ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Ακολοφκωσ,
θ αρμόδια υπθρεςία, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, μπορεί να ηθτιςει από το πτωχευτικό
δικαςτιριο ι το ςφνδικο αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ του άρ. 70 ΡτΚ κακϊσ και ζκκεςθ απογραφισ
τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ κατ’ άρ. 68 ΡτΚ.

7. Τροποποίθςθ διατάξεων του ζβδομου κεφαλαίου του ΡτΚ περί ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ (άρ. 107-131 ΡτΚ)
α) Γενικά: Με το άρ. 7 του ν. 4446/2016 επιλκαν μεταβολζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο του
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, δθλαδι τθσ εναλλακτικισ διαδικαςίασ που ρυκμίηεται ςτα άρ. 107 επ.
ΡτΚ και μπορεί να ακολουκθκεί κατά παρζκκλιςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ, που ρυκμίηεται ςτα άρ. 132 επ. ΡτΚ. Η διαδικαςία των άρ. 107 επ. ΡτΚ ςυνίςταται
ςτθν υποβολι οριςμζνου ςχεδίου από τον οφειλζτθ ι τθν προβλεπόμενθ ςτο νόμο πλειοψθφία
πιςτωτϊν, ςτο οποίο ρυκμίηονται με ειδικό τρόπο οι απαιτιςεισ των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν και θ
ευκφνθ του πτωχοφ μετά τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ, προβλζπονται μζτρα για τθ διάςωςθ ι
τθν αξιοποίθςθ τθσ πτωχευμζνθσ επιχείρθςθσ ι, ενδεχομζνωσ, και τθ διανομι τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ κ.ο.κ., ςτθ ψιφιςθ του ςχεδίου από ειδικι ςυνζλευςθ πιςτωτϊν και ςτθν επικφρωςθ
αυτοφ από το πτωχευτικό δικαςτιριο, προκειμζνου να καταςτεί δεςμευτικό για το ςφνολο των
πτωχευτικϊν πιςτωτϊν και να επζλκει θ περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρ. 125 και 164 ΡτΚ).
Οι τροποποιιςεισ που επιλκαν με τον ν. 4446/2016 αφοροφν ιδίωσ τθν πρόταςθ του
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ (άρ. 108 ΡτΚ), το περιεχόμενο αυτοφ (άρ. 109 ΡτΚ), τθ διαδικαςία και
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τισ προχποκζςεισ αποδοχισ (άρ. 115, 118, 120 ΡτΚ και νζο άρ. 120α ΡτΚ) και δικαςτικισ
επικφρωςθσ (άρ. 124 ΡτΚ) αυτοφ και τισ ςυνζπειεσ ακφρωςθσ δικαςτικά επικυρωκζντοσ ςχεδίου
(άρ. 128 ΡτΚ).
Ακολοφκωσ, επιςθμαίνονται ςυνοπτικά οι βαςικοί κανόνεσ που διζπουν τθ διαδικαςία
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ κατ’ άρ. 107 επ ΡτΚ, όπωσ ιςχφει μετά τον ν. 4446/2016.
β) Ρρόταςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ: Σφμφωνα με το νζο άρ. 108 ΡτΚ, ςχζδιο
αναδιοργάνωςθσ δικαιοφται να υποβάλει ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο:
i. Ο οφειλζτθσ, είτε ταυτόχρονα με τθν αίτθςι του για κιρυξθ αυτοφ ςε πτϊχευςθ
(ςυνυποβολι του ςχεδίου με τθν αίτθςθ πτϊχευςθσ), είτε ςε μεταγενζςτερο χρόνο, και
ςυγκεκριμζνα εντόσ προκεςμίασ 3 μθνϊν από τθν κιρυξι του ςε πτϊχευςθ, θ οποία δφναται να
παρατακεί υπό τισ προχποκζςεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 του ανωτζρω άρκρου ι
ii. πιςτωτζσ που εκπροςωποφν τουλάχιςτον το 60% του ςυνόλου των απαιτιςεων, ςτο
οποίο πρζπει να περιλαμβάνεται και ποςοςτό τουλάχιςτον 40% των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με
ειδικό προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων, ταυτόχρονα με τθν
αίτθςι τουσ για κιρυξθ του οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ (ςυνυποβολι του ςχεδίου με τθν αίτθςθ
πτϊχευςθσ). Ο υπολογιςμόσ των ποςοςτϊν βαςίηεται ςτα οικονομικά ςτοιχεία που ορίηονται
ςτθν παρ. 3 του άρ. 108 ΡτΚ και θ τιρθςι τουσ ελζγχεται από το πτωχευτικό δικαςτιριο, το
οποίο, αν διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται τα νόμιμα ποςοςτά, κθρφςςει τθν πτϊχευςθ, χωρίσ να
λαμβάνει υπ’ όψιν τθν υποβλθκείςα πρόταςθ.
Η δυνατότθτα υποβολισ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ από πιςτωτζσ ειςιχκθ με τον ν.
4446/2016, κατ’ αντιςτοιχία τθσ ςχετικισ νζασ πρόβλεψθσ και ςτθν προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ (άρ. 100 ΡτΚ). Σθμειϊνεται ότι υπό το προϊςχφον δίκαιο δυνατότθτα υποβολισ
ςχεδίου είχε εκτόσ από τον οφειλζτθ και ο ςφνδικοσ τθσ πτϊχευςθσ, ςε περίπτωςθ αδράνειασ του
πρϊτου.
γ) Ρεριεχόμενο ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ: Ππωσ προκφπτει από το άρ. 109 ΡτΚ, που
ορίηει το ελάχιςτο αναγκαίο περιεχόμενο ενόσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, αυτό απαρτίηεται από
τρία μζρθ, ζνα πλθροφοριακό1, ςτο οποίο παρζχονται πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι
κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ και τα αίτια αυτισ και γίνεται ςφγκριςθ μεταξφ τθσ
προτεινόμενθσ ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν βάςει του ςχεδίου και τθσ ικανοποίθςθσ αυτϊν ςε
περίπτωςθ πτωχευτικισ εκκακάριςθσ κατ’ άρ. 132 επ. ΡτΚ (ϊςτε να καταδειχκεί ότι το ςχζδιο δεν
βλάπτει τθ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν), ζνα περιγραφικό, ςτο οποίο περιγράφονται τα
μζτρα που ζχουν λθφκεί ι πρόκειται να λθφκοφν (π.χ. χρθματοδότθςθ, οργανωτικζσ μεταβολζσ,
μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ κ.λπ.) για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου και τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του οφειλζτθ ζναντι των πιςτωτϊν, όπωσ διαμορφϊνονται βάςει του ςχεδίου, και
ζνα διαπλαςτικό, ςτο οποίο προβλζπεται θ διαμόρφωςθ των δικαιωμάτων και γενικά τθσ νομικισ
κζςθσ κάκε πιςτωτι κακϊσ και τθσ ευκφνθσ του οφειλζτθ (π.χ. περιοριςμόσ απαιτιςεων,
καταβολι ςε δόςεισ, περιοριςμόσ εμπράγματων αςφαλειϊν, μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ κ.λπ.).
Σφμφωνα με τθ νζα διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρ. 109 ΡτΚ, το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ
πρζπει να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ ορκωτοφ ελεγκτι. Επιπροςκζτωσ, ο νόμοσ ορίηει ότι, αν ςτο
1

Ρεράκθ Ε., Ρτωχευτικό Δίκαιο, 3θ ζκδοςθ 2017, ςελ. 433 επ.
12

ΑΔΑ: ΩΣ4Μ46ΜΠ3Ζ-ΛΑΠ

ςχζδιο προβλζπεται ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν από μελλοντικά ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ, αυτό
πρζπει να ςυνοδεφεται από εκτίμθςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των
υποχρεϊςεων τθσ λειτουργοφςασ επιχείρθςθσ, ςε αντιδιαςτολι με τθν αξία εκκακάριςθσ (παρ. 2
του άρ. 109 ΡτΚ), ενϊ αν προβλζπεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων προσ τουσ πιςτωτζσ από τρίτο
πρόςωπο, το ςχζδιο πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικι διλωςθ αυτοφ (παρ. 3 του άρ. 109 ΡτΚ).
Αναφορικά με το διαπλαςτικό μζροσ του ςχεδίου επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που
ςυντρζχουν πιςτωτζσ με απαιτιςεισ διαφορετικισ νομικισ κζςθσ κατά τθν παρ. 1 του άρ. 21 ΡτΚ
(ενζγγυεσ, με γενικό προνόμιο, ανζγγυεσ, τελευταίασ ςειράσ), ο κακοριςμόσ των δικαιωμάτων
αυτϊν πρζπει να γίνεται ανά ομάδεσ, ςφμφωνα με το άρ. 111 ΡτΚ («κατθγοριοποίθςθ
απαιτιςεων»). Ωσ προσ τουσ πιςτωτζσ που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα κατά το άρ. 111 ΡτΚ πρζπει
να τθρείται θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ (βλ. άρ. 113 ΡτΚ). Ειδικά, όςον αφορά τισ εμπράγματεσ
αςφάλειεσ των ενζγγυων πιςτωτϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 112 ΡτΚ, τα δικαιϊματα
αυτϊν δεν κίγονται κατ’ αρχιν, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτο ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου, οι εμπράγματεσ αςφάλειεσ
διατθροφνται υπζρ τθσ νζασ απαίτθςθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται από το ςχζδιο, εκτόσ εάν ο
εξαςφαλιηόμενοσ πιςτωτισ ςυμφϊνθςε διαφορετικά.
Σθμειϊνεται ότι πριν από τον ν. 4446/2016 θ τιρθςθ των ανωτζρω κανόνων (ελάχιςτο
περιεχόμενο του ςχεδίου, τιρθςθ αρχισ ίςθσ μεταχείριςθσ κ.λπ.) ελεγχόταν από το πτωχευτικό
δικαςτιριο εντόσ ςφντομθσ προκεςμίασ από τθν υποβολι του ςχεδίου («δικαςτικι προεξζταςθ
του ςχεδίου» βλ. προϊςχφον άρ. 114 ΡτΚ), ςε περίπτωςθ δε που διαπιςτωνόταν παράβαςθ των εν
λόγω διατάξεων ι προφανισ αδυναμία υλοποίθςθσ του ςχεδίου ι αποδοχισ αυτοφ από τουσ
πιςτωτζσ, το δικαςτιριο απζρριπτε το ςχζδιο και δεν ακολουκοφςε ςυηιτθςθ και ψθφοφορία επ’
αυτοφ. Με τον ν. 4446/2016 καταργικθκε το άρ. 114 ΡτΚ και, επομζνωσ, ο ςχετικόσ δικαςτικόσ
ζλεγχοσ κατά το αρχικό ςτάδιο υποβολισ του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, με αποτζλεςμα το
ςχζδιο να εξετάηεται από το δικαςτιριο πλζον μόνο κατά το τελικό ςτάδιο τθσ δικαςτικισ
επικφρωςθσ αυτοφ, δθλαδι μετά τθν αποδοχι του από τθν πλειοψθφία των πιςτωτϊν κατ’ άρ.
121 ΡτΚ (βλ. τθν περ. α του άρ. 124 ΡτΚ, κατωτζρω ςτθν παράγραφο ςτ του παρόντοσ).
δ) Σφγκλθςθ ςυνζλευςθσ επί ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ – Ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ: Η ςυηιτθςθ και ψθφοφορία επί του ςχεδίου λαμβάνει χϊρα ςε ειδικι ςυνζλευςθ
πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, θ οποία ςυγκαλείται είτε με τθν απόφαςθ του δικαςτθρίου που κθρφςςει
τθν πτϊχευςθ, ςε περίπτωςθ που το ςχζδιο ζχει ςυνυποβλθκεί με τθν αίτθςθ πτϊχευςθσ, είτε με
διάταξθ του ειςθγθτι τθσ πτϊχευςθσ, αν το ςχζδιο υποβλικθκε από τον οφειλζτθ ςε
μεταγενζςτερο χρόνο, κατά τθν παρ. 2 του νζου άρ. 108 ΡτΚ. Στθν πτωχευτικι απόφαςθ ι τθ
διάταξθ του ειςθγθτι, κατά περίπτωςθ, κακορίηεται θ προκεςμία αποδοχισ του ςχεδίου από
τουσ πιςτωτζσ, κακϊσ και θ θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ ςυνζλευςθσ (βλ. παρ. 1 του άρ. 115 ΡτΚ).
Η προκεςμία αποδοχισ του ςχεδίου δεν μπορεί κατά το νόμο να είναι μικρότερθ του ενόσ μθνόσ
από τθ δθμοςίευςθ τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. κατ’ άρ. 8 ΡτΚ (βλ.
παρ. 2 του άρ. 115 ΡτΚ ςε ςυνδυαςμό με παρ. 1 του άρ. 90 ΡτΚ) οφτε να υπερβαίνει τουσ δφο
μινεσ (τρεισ μινεσ κατά το προϊςχφον άρ. 115 ΡτΚ) από τθν ανωτζρω δθμοςίευςθ, ςε περίπτωςθ
που θ προκεςμία κακορίηεται με τθν πτωχευτικι απόφαςθ.
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Στθ νζα πάρ. 3 του άρ. 115 ΡτΚ δεν προβλζπεται πλζον ειδικι γνωςτοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ με τθν οποία ςυγκαλείται θ ςυνζλευςθ πιςτωτϊν κακϊσ και του ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ από το γραμματζα των πτωχεφςεων ςτουσ πτωχευτικοφσ πιςτωτζσ,
αναγγελκζντεσ και ενζγγυουσ, όπωσ ιςχφει ςτισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που άρχιςαν πριν από τον
ν. 4446/2016 (βλ. προϊςχφουςα παρ. 3 του άρ. 115 ΡτΚ). Επομζνωσ, ςτισ νζεσ διαδικαςίεσ
πτϊχευςθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ μπορεί να λάβει γνϊςθ περί τθσ υποβολισ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ είτε μζςω κοινοποίθςθσ ςε αυτι τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ κατά τθν παρ. 1
του άρ. 62 Κ.Ε.Δ.Ε., είτε μζςω δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ ςχετικισ διάταξθσ του ειςθγθτι ςτο
Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν., ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρ. 115 ΡτΚ.
Υπενκυμίηεται ότι το Δθμόςιο παρίςταται ςτθ ςυνζλευςθ επί ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ
και ςυμμετζχει ςτθ ςχετικι ψθφοφορία δια του αρμόδιου για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ Ρροϊςταμζνου Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου ι του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ
Μονάδασ Είςπραξθσ ι του υπαλλιλου τθσ Υπθρεςίασ που κα ορίςει ο Ρροϊςτάμενοσ αυτισ (βλ.
αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 96 ςτο άρ. 1 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017). Η διαμόρφωςθ όμωσ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου ςτθν ψθφοφορία
(υπερψιφιςθ ι καταψιφιςθ του ςχεδίου, ςυναίνεςθ ι μθ ςτον περιοριςμό τθσ ευκφνθσ
ςυνυπόχρεων προςϊπων) εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
πλθροφορθκεί, κατά τα ανωτζρω, τθ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν για ςυηιτθςθ και
ψθφοφορία επί υποβλθκζντοσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, πρζπει να μεριμνιςει άμεςα,
δεδομζνων των ςχετικϊν ςφντομων προκεςμιϊν:
i. για τθ λιψθ αντιγράφου του υποβλθκζντοσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ και των
εγγράφων που το ςυνοδεφουν κατ’ άρ. 109 ΡτΚ κακϊσ και τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ, αν το
ςχζδιο ζχει ςυνυποβλθκεί με αυτι, από το Μθτρϊο Ρτωχεφςεων του αρμόδιου πρωτοδικείου,
ϊςτε να λάβει γνϊςθ των όρων του ςχεδίου, και, εφόςον οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου κίγονται
από το ςχζδιο (δθλαδι μεταβάλλεται θ νομικι κατάςταςθ αυτϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρ.
116 ΡτΚ, π.χ. προβλζπεται διαγραφι μζρουσ αυτϊν, περίοδοσ χάριτοσ, αποπλθρωμι ςε δόςεισ
κ.λπ.), να διατυπϊςει απόψεισ ςχετικά με τθ κζςθ του Δθμοςίου ςτθν επικείμενθ ψθφοφορία
και να τισ προωκιςει, μαηί με τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου, ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων τθσ
Α.Α.Δ.Ε., για τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ ειςιγθςθσ προσ το Διοικθτι και τθν ζγκαιρθ λιψθ
απόφαςθσ από αυτόν πριν από τθν θμερομθνία τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν
και
ii. για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ αναγγελίασ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν εν
λόγω πτϊχευςθ, ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ εκπροςϊπθςθ αυτοφ ςτθ ψθφοφορία επί του
ςχεδίου για το ςφνολο των απαιτιςεϊν του (βλ. άρ. 121 ΡτΚ).
ε) Λιψθ απόφαςθσ περί αποδοχισ ι μθ του ςχεδίου: Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 121
ΡτΚ, για τθν αποδοχι του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ απαιτείται πλειοψθφία πιςτωτϊν που
εκπροςωποφν το 60% του ςυνόλου των απαιτιςεων, των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό
προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων, «όπωσ οι απαιτήςεισ είχαν
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αναγγελθεί και η πραγματική εικόνα τουσ βεβαιώνεται ςε πίνακα απαιτήςεων που ςυντάςςεται
και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται ςτον ειςηγητή». Δεν ψθφίηουν πιςτωτζσ
των οποίων οι απαιτιςεισ δεν κίγονται από το ςχζδιο.
Σφμφωνα δε με τα τεκμιρια που κεςπίηονται με τθν παρ. 2 του άρ. 116 ΡτΚ, πιςτωτζσ που
απζχουν από τθ ψθφοφορία, αν και οι απαιτιςεισ τουσ κίγονται από το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ,
κεωροφνται ότι ψθφίηουν υπζρ του ςχεδίου, με εξαίρεςθ τουσ απζχοντεσ πιςτωτζσ των οποίων οι
απαιτιςεισ μθδενίηονται από το ςχζδιο, οι οποίοι κεωροφνται ότι ψθφίηουν αρνθτικά.
Σε περίπτωςθ που το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ ζχει υποβλθκεί από πιςτωτζσ, απαιτείται
κατ’ αρχιν θ ςυναίνεςθ του οφειλζτθ για τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρ. 120 ΡτΚ, όπωσ οι παράγραφοι 1 και 3 αυτοφ αντικαταςτάκθκαν με τον ν.
4446/2016.
Ο νόμοσ (παρ. 3 του άρ. 117 ΡτΚ) προβλζπει τθ δυνατότθτα αναβολισ τθσ ψθφοφορίασ
από τον ειςθγθτι, ενϊπιον του οποίου λαμβάνει χϊρα θ ςυνζλευςθ, μόνο μία φορά και ςε
θμερομθνία που δεν απζχει περιςςότερο από δζκα θμζρεσ από τθν αρχικι θμερομθνία, ιδίωσ αν
ςυνεχίηονται οι διαπραγματεφςεισ ι υποβλικθκαν τροποποιιςεισ ςτο ςχζδιο. Σφμφωνα με το νζο
άρ. 118 ΡτΚ, τισ τυχόν τροποποιιςεισ επί του ςχεδίου δικαιοφται να επιφζρει το πρόςωπο που το
υπζβαλε. Ραρατθρείται ότι, μετά τθν αντικατάςταςθ του ανωτζρω άρκρου με τον ν. 4446/2016,
δεν ιςχφει πλζον θ απαγόρευςθ που προβλεπόταν ςτο προϊςχφον άρ. 118 ΡτΚ, προσ αποφυγι
αιφνιδιαςμϊν, κατά το οποίο οι τροποποιιςεισ του ςχεδίου δεν πρζπει να αφοροφν απαιτιςεισ
πιςτωτϊν που δεν κίγονταν από το αρχικό ςχζδιο.
ςτ) Επικφρωςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ: Μετά τθν αποδοχι του από τθ νόμιμθ
πλειοψθφία των πιςτωτϊν, το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ υποβάλλεται προσ επικφρωςθ ςτο
πτωχευτικό δικαςτιριο με βάςθ ζκκεςθ του ειςθγθτι και ειςάγεται προσ ςυηιτθςθ ςε
θμερομθνία που κατά νόμο δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από είκοςι θμζρεσ από τθν
θμερομθνία αποδοχισ του από τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν (βλ. παρ. 1 & 2 του άρ. 122 ΡτΚ). Σε
αντίκεςθ με τα ιςχφοντα ςτθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ (άρ. 99 επ. ΡτΚ), δεν
προβλζπεται κλιτευςθ του Δθμοςίου ςτθ δίκθ για τθν επικφρωςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, όταν
το ςχζδιο αφορά οφειλζτθ του. Για το λόγο αυτό και δεδομζνθσ τθσ προβλεπόμενθσ ταχείασ
δικαςτικισ διαδικαςίασ, θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει να
ενθμερϊνεται άμεςα, μζςω του Μθτρϊου Ρτωχεφςεων (παρ. 3 του άρ. 8 ΡτΚ), για τον
προςδιοριςμό τθσ ςχετικισ δικαςίμου, ϊςτε, ςε περίπτωςθ που κρίνει ςκόπιμθ τθν άςκθςθ
κφριασ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου
και ςυντρζχει κάποιοσ από τουσ λόγουσ απόρριψθσ του ςχεδίου κατ’ άρ. 124 ΡτΚ (βλ. αμζςωσ
κατωτζρω), να προβαίνει εγκαίρωσ ςτθ διατφπωςθ ςχετικισ ειςιγθςθσ προσ το Ν.Σ.Κ.
Λόγοσ μθ επικφρωςθσ (απόρριψθσ) του ςχεδίου από το πτωχευτικό δικαςτιριο ςυντρζχει
ςφμφωνα με το άρ. 124 ΡτΚ :
i. εάν δεν τθρικθκαν οι διατάξεισ του ΡτΚ ωσ προσ το περιεχόμενο του ςχεδίου, τθν ίςθ
μεταχείριςθ των πιςτωτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ίδια ομάδα ι υποομάδα, τθ διαδικαςία
ςυηιτθςθσ και ψθφοφορίασ, τθν πλειοψθφία ςυναινοφντων πιςτωτϊν και τθ ςυναίνεςθ του
οφειλζτθ, εφόςον θ ςχετικι παράβαςθ κα μποροφςε ουςιωδϊσ να είχε επθρεάςει τθν αποδοχι
του ςχεδίου από τουσ πιςτωτζσ (βλ. άρ. 109 ζωσ και 121 ΡτΚ)
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ii. εάν θ αποδοχι του ςχεδίου είναι αποτζλεςμα δόλου ι άλλθσ ακζμιτθσ πράξθσ ι
κακόπιςτθσ ςυμπεριφοράσ του οφειλζτθ, του πιςτωτι, του ςυνδίκου ι τρίτου,
iii. εάν θ απόρριψθ επιβάλλεται για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ και
iv. εάν το ςχζδιο δεν προςτατεφει τουσ διαφωνοφντεσ πιςτωτζσ, ιδίωσ εάν δεν
εξαςφαλίηεται ότι κα λάβουν, με βάςθ το ςχζδιο, τουλάχιςτον ό,τι πικανολογείται ότι κα
ελάμβαναν μζςω τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ.
Σε περίπτωςθ που το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ τελεί υπό όρουσ που προβλζπονται ςε
αυτό, θ πλιρωςθ των τεκζντων όρων μπορεί να λθφκεί υπ’ όψιν από το δικαςτιριο ωσ
προχπόκεςθ επικφρωςισ του ι να τεκεί ωσ αναβλθτικι αίρεςθ τθσ επικφρωςθσ, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρ. 123 ΡτΚ.
Η απόφαςθ που επικυρϊνει ι απορρίπτει ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ καταχωρείται ςτο
Γ.Ε.ΜΗ. και δθμοςιεφεται ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. Σχετικι καταχϊρθςθ γίνεται και ςτο
Μθτρϊο Ρτωχεφςεων (βλ. παρ. 2 & 3 του άρ. 8 ΡτΚ). Σθμειϊνεται ότι, ςε αντίκεςθ με τα ιςχφοντα
ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ, ςε ζφεςθ υπόκειται όχι μόνο θ απορριπτικι απόφαςθ αλλά και θ
απόφαςθ που επικυρϊνει ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ. Η προκεςμία τθσ ζφεςθσ αρχίηει από τθν
επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν.
η) Αποτελζςματα επικφρωςθσ: Η τελεςιδικία τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία
επικυρϊνεται ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ κακιςτά το περιεχόμενο αυτοφ δεςμευτικό για τουσ
πτωχευτικοφσ πιςτωτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Δθμοςίου, και επιφζρει τθν περάτωςθ τθσ
πτϊχευςθσ. Ειδικότερα:
i. Ρεράτωςθ τθσ πτϊχευςθσ – δυνατότθτα αναβίωςθσ του πτωχεφςαντοσ ν.π.: Σφμφωνα
με τθν παρ. 2 του άρ. 125 ΡτΚ, από τθν τελεςιδικία τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ, θ πτϊχευςθ
περατϊνεται (βλ. και τθ γενικι διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρ. 164 ΡτΚ ςχετικά με τουσ λόγουσ
περάτωςθσ). Οι πτωχευτικοί πιςτωτζσ αναλαμβάνουν τισ ατομικζσ διϊξεισ ςε βάροσ του
οφειλζτθ, που είχαν αναςταλεί κατά τθ διάρκεια τθσ πτϊχευςθσ (άρ. 25 ΡτΚ), εντόσ των όρων του
επικυρωκζντοσ ςχεδίου (παρ. 7 του άρ. 125 ΡτΚ), λόγω τθσ δεςμευτικισ ιςχφοσ αυτοφ (βλ.
κατωτζρω υπό ςτ. ii.). Ρεραιτζρω, θ περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ λόγω τελεςίδικθσ επικφρωςθσ
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ αποτελεί λόγο αναβίωςθσ του πτωχεφςαντοσ νομικοφ προςϊπου, το
οποίο είχε λυκεί αυτοδικαίωσ με τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (παρ. 1 του άρ. 96 ΡτΚ). Για τθν
αναβίωςθ πρζπει να τθρθκεί θ ειδικότερθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ οικείεσ διατάξεισ του
εταιρικοφ δικαίου (βλ. ενδεικτικά, για τισ Α.Ε. τθν παρ. 4 του άρ. 47Α ν. 2190/1920, για τισ Ι.Κ.Ε.
τθν παρ. 7 του άρ. 105 ν. 4072/2012, για τισ Ο.Ε. το άρ. 266 του ίδιου νόμου κ.ο.κ.)
ii. Δεςμευτικι ιςχφσ του ςχεδίου- Εκτελεςτόσ τίτλοσ: Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ.
125 ΡτΚ, από τθν τελεςιδικία τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ, οι όροι του ςχεδίου δεςμεφουν όλουσ
τουσ πτωχευτικοφσ πιςτωτζσ, ακόμα κι αν δεν είχαν αναγγείλει τισ απαιτιςεισ τουσ ςτθν
πτϊχευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων μειοψιφθςαν ςτθ ψθφοφορία για τθν αποδοχι του
ι προζβαλαν αντίρρθςθ ι απείχαν από τθν ψθφοφορία ι δεν ςυμμετείχαν ς’ αυτι. Επομζνωσ, τα
πτωχευτικά χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο διαμορφϊνονται (περιορίηονται, είναι
καταβλθτζα ςε δόςεισ κ.λπ.) ςφμφωνα με το περιεχόμενο του επικυρωκζντοσ ςχεδίου, ακόμα
κι αν το Δθμόςιο το είχε καταψθφίςει ι δεν τα είχε αναγγείλει ςτθν πτϊχευςθ. Επιςθμαίνεται
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ότι δεν καταλαμβάνονται από το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ τυχόν ομαδικά χρζθ του πτωχοφ προσ
το Δθμόςιο (βλ. τθν παρ. 6 του άρ. 125 ΡτΚ) κακϊσ και τυχόν μεταπτωχευτικά χρζθ του προσ
αυτό. Η τελεςίδικθ επικυρωτικι απόφαςθ αποτελεί εκτελεςτό τίτλο για τισ υποχρεϊςεισ που
αναλαμβάνονται με το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ (βλ. άρ. 126 ΡτΚ), επομζνωσ, ςε περίπτωςθ μθ
εκπλιρωςθσ των όρων του ςχεδίου ζναντι του Δθμοςίου, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να
επιδιϊξει τθν είςπραξθ των κακυςτεροφμενων δόςεων με μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε
βάροσ του οφειλζτθ βάςει τθσ ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ. Ρζραν των ανωτζρω, θ μθ
εκπλιρωςθ των όρων του ςχεδίου ςυνιςτά λόγο ατομικισ ανατροπισ αυτοφ με ςχετικι αίτθςθ
του Δθμοςίου ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο κατ’ άρ. 129 ΡτΚ (βλ. κατωτζρω ςτθν παράγραφο θ του
παρόντοσ).
Πςον αφορά τθν ευκφνθ τυχόν προςϊπων που ευκφνονται κατά νόμο εισ ολόκλθρον με
τον πτωχό οφειλζτθ (π.χ. διοικθτϊν πτωχεφςαντοσ ν.π.) ι εγγυθτϊν ι τρίτων ενυπόκθκων
οφειλετϊν, αυτι περιορίηεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ςχεδίου, δθλαδι ςτο ίδιο ποςό με τθν
απαίτθςθ κατά του πτωχοφ οφειλζτθ, εκτόσ αν δεν ςυναινεί ο εξαςφαλιηόμενοσ πιςτωτισ (βλ.
τθν παρ. 4 του άρ. 125 ΡτΚ). Ραρζχεται επομζνωσ ςτο Δθμόςιο, ωσ πιςτωτι, θ δυνατότθτα να
δθλϊςει ότι δεν ςυναινεί ςτον περιοριςμό τθσ ευκφνθσ τρίτων προςϊπων που ευκφνονται για
πτωχευτικά χρζθ του οφειλζτθ. Αποτζλεςμα τθσ διλωςθσ είναι ο μθ περιοριςμόσ τθσ ευκφνθσ
των ςυνυπόχρεων προςϊπων και θ δυνατότθτα λιψθσ μζτρων ςε βάροσ τουσ για το ςφνολο τθσ
οφειλισ για τθν οποία υφίςταται αλλθλζγγυα ευκφνθ.
θ) Ανατροπι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ: Η ανατροπι επικυρωκζντοσ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ, ςφμφωνα με τα άρ. 127-130 ΡτΚ, μπορεί να επζλκει με: i. τθν ακφρωςθ αυτοφ
με δικαςτικι απόφαςθ κατόπιν αιτιςεωσ όποιου ζχει ζννομο ςυμφζρον για τουσ λόγουσ που
προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρ. 127 ΡτΚ (αποκάλυψθ ότι το ςχζδιο αποτζλεςε προϊόν δόλου
του οφειλζτθ ι ςυμπαιγνίασ του με πιςτωτι ι τρίτο, ιδίωσ λόγω απόκρυψθσ του ενεργθτικοφ ι
διόγκωςθσ του πακθτικοφ του, αδυναμία αναδιοργάνωςθσ λόγω ουςιϊδουσ μθ εκπλιρωςθσ των
όρων του ςχεδίου) ι αυτοδικαίωσ, λόγω αμετάκλθτθσ καταδίκθσ του οφειλζτθ για το αδίκθμα
τθσ χρεωκοπίασ κατ’ άρ. 171 ΡτΚ (παρ. 1 του άρ. 127 ΡτΚ), ii. τθν κιρυξθ νζασ πτϊχευςθσ του
οφειλζτθ (άρ. 130 ΡτΚ), εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρ. 3 ΡτΚ (παφςθ πλθρωμϊν)
και iii. τθν ατομικι ανατροπι του ςχεδίου με δικαςτικι απόφαςθ λόγω μθ εκπλιρωςθσ των
υποχρεϊςεων του οφειλζτθ ζναντι οριςμζνου πιςτωτι, κατόπιν αιτιςεωσ του τελευταίου (άρ.
129 ΡτΚ).
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ δφο πρϊτεσ περιπτϊςεισ (ακφρωςθ του ςχεδίου, νζα πτϊχευςθ) θ
ανατροπι επζρχεται ζναντι όλων των πιςτωτϊν, με τισ ειδικότερεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται, κατά
περίπτωςθ, ςτο άρ. 128 ΡτΚ ι ςτο άρ. 130 ΡτΚ, αντίςτοιχα, ενϊ ςτθν τρίτθ περίπτωςθ, με τθν
τελεςίδικθ απόφαςθ περί ατομικισ ανατροπισ απαλλάςςεται από τισ δεςμεφςεισ του ςχεδίου
μόνο ο αιτϊν πιςτωτισ, οι απαιτιςεισ του οποίου επανζρχονται ςτθ νομικι κατάςταςθ που
βρίςκονταν πριν από τθν επικφρωςθ του ςχεδίου (άρ. 129 ΡτΚ). Μεταξφ των ςυνεπειϊν τθσ
ακφρωςθσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ κατ’ άρ. 128 ΡτΚ επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ νζα διάταξθ τθσ
περ. γ τθσ παρ. 1 του άρ. 128 ΡτΚ, με τθν οποία προβλζπεται πλζον ρθτά θ επαναφορά ςτθν
πτϊχευςθ που είχε περατωκεί με τθν επικφρωςθ του ςχεδίου, κατά τα προαναφερκζντα, και θ
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είςοδοσ τθσ διαδικαςίασ ςτο ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, δθλαδι ςτο τελικό ςτάδιο, κατά
το οποίο ο ςφνδικοσ προβαίνει ςτθν εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ (άρ. 132 επ. ΡτΚ,
βλ. κατωτζρω ςτο κεφάλαιο II 13). Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ του ςχεδίου, δεν
ςυντρζχει λόγοσ νζασ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, κακϊσ ςυνεχίηουν οι εργαςίεσ τθσ περατωκείςασ
πτϊχευςθσ.
Σθμειϊνεται ότι οι δικαςτικζσ αποφάςεισ που ακυρϊνουν ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ ι
διατάςςουν τθν ατομικι ανατροπι του καταχωροφνται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και δθμοςιεφονται ςε
περίλθψθ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. (βλ. τθν παρ. 2 του άρ. 8 ΡτΚ, ωσ ζχει μετά τον ν.
4491/2017).
Το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, δφναται να επιδιϊξει τθν ατομικι ανατροπι ι τθν ακφρωςθ του
ςχεδίου δια του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ (βλ. αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 62 ςτθν Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017 - ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017). Με τθν ίδια διαδικαςία μπορεί να αιτθκεί τθν εκ νζου κιρυξθ του
οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ, εφόςον αυτόσ ζχει περιζλκει ςε παφςθ πλθρωμϊν, δθλαδι ςε αδυναμία
εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεϊν του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο
(άρ. 3 ΡτΚ) και θ Φορολογικι Διοίκθςθ κρίνει ότι θ νζα πτϊχευςθ αποτελεί ενδεδειγμζνο μζτρο
για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου.

8.

Επίςπευςθ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ

Με τον ν. 4446/2016 επιλκαν τροποποιιςεισ ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία με ςκοπό τθν
επίςπευςθ αυτισ. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθ διεφρυνςθ των
αρμοδιοτιτων του ειςθγθτι τθσ πτϊχευςθσ, ωσ εποπτεφοντοσ οργάνου τθσ διαδικαςίασ, με
μεταφορά ςε αυτόν οριςμζνων αρμοδιοτιτων που αςκοφςε το πτωχευτικό δικαςτιριο, ιδίωσ
όςον αφορά τθν εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ κατά το ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των
πιςτωτϊν, τθ ςφντμθςθ προκεςμιϊν τθσ διαδικαςίασ, τθν κατάργθςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτϊν ωσ
οργάνου τθσ πτϊχευςθσ, τθν παράλειψθ τθσ ςυνζλευςθσ εικαηομζνων πιςτωτϊν και τθ μθ
δυνατότθτα προςβολισ με ζνδικα μζςα των αποφάςεων του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου που
εκδίδονται επί ανακοπϊν κατά πράξεων τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ. Ακολοφκωσ, παρατίκενται
ομαδοποιθμζνεσ οι ωσ άνω τροποποιθκείςεσ διατάξεισ του ΡτΚ, με επιγραμματικι αναφορά του
περιεχομζνου τουσ:
α. Διεφρυνςθ των αρμοδιοτιτων του ειςθγθτι τθσ πτϊχευςθσ : Με τθν αντικατάςταςθ των
ακόλουκων διατάξεων προβλζπεται πλζον θ λιψθ απόφαςθσ επί των κάτωκι κεμάτων τθσ
πτωχευτικισ διαδικαςίασ με αιτιολογθμζνθ διάταξθ του ειςθγθτι αντί απόφαςθσ του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, όπωσ ίςχυε πριν από τον ν. 4446/2016:
i.

άρ. 71 ΡτΚ : καταβολι χρθματικοφ ποςοφ για τθ διατροφι του πτωχοφ και τθσ οικογζνειάσ
του
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ii.
iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.
ix.

άρ. 75 ΡτΚ : κακοριςμόσ αμοιβισ προςϊπων με ειδικζσ γνϊςεισ που τυχόν
προςλαμβάνονται από το ςφνδικο για τθν υποβοικθςθ του ζργου του
παρ. 1 του άρ. 115 ΡτΚ : ςφγκλθςθ ειδικισ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν για ψθφοφορία επί
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ με διάταξθ του ειςθγθτι, όταν το ςχζδιο υποβάλλεται από τον
οφειλζτθ μζςα ςε προκεςμία 3 μθνϊν από τθν κιρυξι του ςε πτϊχευςθ
άρ. 137 ΡτΚ : παροχι άδειασ εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ ωσ ςυνόλου,
κακοριςμόσ αξίασ επιχείρθςθσ, τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ και όρων εκποίθςθσ (βλ. και
ςχετικι προςαρμογι τθσ παρ. 1 του άρ. 138 ΡτΚ)
παρ. 2 του άρ. 140 ΡτΚ : ζγκριςθ ι μθ τθσ κατακφρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ ωσ
ςυνόλου ςτον πλειοδότθ και ζγκριςθ ι μθ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ
επιχείρθςθσ (βλ. και ςχετικι προςαρμογι τθσ παρ. 1 του άρ. 141 ΡτΚ)
παρ. 2 του άρ. 144 ΡτΚ : οριςμόσ νζασ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ για τθν εκποίθςθ τθσ
επιχείρθςθσ, κατόπιν αίτθςθσ του ςυνδίκου, ςε περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ τθσ κατακφρωςθσ.
παρ. 2 του άρ. 147 ΡτΚ : παροχι άδειασ ςτο ςφνδικο για εκποίθςθ πτωχευτικοφ ακινιτου
κατ’ άρ. 148 επ. ΡτΚ, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ που
ξεκίνθςε από ενζγγυο πιςτωτι.
παρ. 1-3 του άρ. 148 ΡτΚ : παροχι άδειασ ςτο ςφνδικο για εκποίθςθ των ακινιτων του
πτωχοφ, οριςμόσ αξίασ ακινιτου, τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ και όρων εκποίθςθσ.
άρ. 150 ΡτΚ : μεταρρφκμιςθ τθσ διάταξθσ για εκποίθςθ πτωχευτικοφ ακινιτου με δθμόςιο
πλειοδοτικό διαγωνιςμό, ςε περίπτωςθ άκαρπθσ επανάλθψθσ πλειςτθριαςμϊν, και
οριςμόσ μικρότερθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ ι κζςθ όρων για τθ διευκόλυνςθ τθσ
εκποίθςθσ του ακινιτου περιλαμβανομζνθσ τθσ ελεφκερθσ εκποίθςθσ

Ρεραιτζρω, με τον ν. 4446/2016 αντικαταςτάκθκε το άρ. 58 ΡτΚ περί οριςμοφ ειςθγθτι τθσ
πτϊχευςθσ κακϊσ και το άρ. 60 ΡτΚ περί των διατάξεων που εκδίδει ο ειςθγθτισ.
β. Σφντμθςθ προκεςμιϊν τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ :
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.

παρ. 2 του άρ. 60 ΡτΚ : άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου κατά
διάταξθσ του ειςθγθτι εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ αυτισ (αντί 20 θμερϊν)
παρ. 2 του άρ. 70 ΡτΚ : γνωςτοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ του ςυνδίκου ςτον ειςθγθτι, τον
οφειλζτθ και εκπρόςωπο των εργαηομζνων 5 θμζρεσ πριν από τθ ςυνζλευςθ (αντί 10
θμερϊν)
παρ. 2 του άρ. 82 ΡτΚ : δθμοςίευςθ περίλθψθσ διάταξθσ του ειςθγθτι για ςφγκλθςθ
ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. 5 θμζρεσ πριν από τθ ςυνζλευςθ (αντί
10 θμερϊν)
παρ. 1 του άρ. 84 ΡτΚ : ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν για λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με
τον τρόπο εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ εντόσ 10 θμερϊν μετά το πζρασ
τθσ διαδικαςίασ επαλικευςθσ (αντί 20 θμερϊν)
παρ. 2 του άρ. 84 ΡτΚ : ειδοποίθςθ οφειλζτθ και ςυνδίκου 3 θμζρεσ πριν από τθν ανωτζρω
ςυνζλευςθ πιςτωτϊν (αντί 5 θμερϊν)
άρ. 115 ΡτΚ : ανϊτατθ διάρκεια προκεςμίασ που τίκεται από το δικαςτιριο για τθν
αποδοχι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ 2 μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ πτωχευτικισ
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vii.

απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρ. 8 ΡτΚ (ζναντι ανϊτατθσ διάρκειασ 3 μθνϊν από τθ
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του προϊςχφοντοσ αρ. 114 ΡτΚ)
παρ. 4 του άρ. 148 ΡτΚ : κοινοποίθςθ διακιρυξθσ περί διενζργειασ δθμόςιου πλειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ πτωχευτικοφ ακινιτου ςτο Δθμόςιο και τουσ ενυπόκθκουσ πιςτωτζσ 10
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό (αντί 20 θμερϊν), δθμοςίευςθ περίλθψθσ
τθσ διακιρυξθσ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. 5 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τον
πλειςτθριαςμό και τισ τυχόν επαναλιψεισ του (αντί 20 θμερϊν), πρόςκετεσ δθμοςιεφςεισ
ςε εφθμερίδεσ που τυχόν διαταχκοφν από τον ειςθγθτι 5 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από
τον πλειςτθριαςμό και τισ τυχόν επαναλιψεισ του (αντί 7 θμερϊν)

γ. Κατάργθςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτϊν: Μετά τον ν. 4446/2016, θ Επιτροπι Ριςτωτϊν, που
αποτελοφςε όργανο τθσ πτϊχευςθσ με πολφ περιοριςμζνθ εφαρμογι ςτθν πράξθ, δεν
περιλαμβάνεται πλζον ςτα όργανα αυτισ (βλ. οικείο άρ. 52 ΡτΚ). Ακολοφκωσ απαλείφκθκε θ
αναφορά ςτο όργανο αυτό ςτισ οικείεσ διατάξεισ του ΡτΚ. Με τον ν. 4491/2017 καταργικθκαν και
ρθτά τα άρ. 85 – 88 ΡτΚ, που ρφκμιηαν τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ριςτωτϊν.
δ. Ραράλειψθ ςφγκλθςθσ ςυνζλευςθσ εικαηομζνων πιςτωτϊν : Στο περιεχόμενο τθσ
πτωχευτικισ απόφαςθσ δεν περιλαμβάνεται πλζον θ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ εικαηομζνων
πιςτωτϊν (βλ. άρ. 7 ΡτΚ). Αντιςτοίχωσ, προςαρμόςτθκε το περιεχόμενο τθσ παρ. 2 του άρ. 82 ΡτΚ
και τθσ παρ. 1 του άρ. 83 ΡτΚ.
ε. Εκδίκαςθ ανακοπϊν κατά πράξεων τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ: Σφμφωνα με τθ νζα
παρ. 4 του άρ. 152 ΡτΚ, οι αποφάςεισ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου που εκδίδονται επί
ανακοπϊν κατά πράξεων τθσ διαδικαςίασ του δθμόςιου πλειςτθριαςμοφ για τθν εκποίθςθ τθσ
περιουςίασ του πτωχοφ δεν υπόκεινται ςε ανακοπι ερθμοδικίασ, ζφεςθ ι αναίρεςθ. Κατά τθν
προϊςχφουςα διάταξθ επιτρεπόταν μόνο θ άςκθςθ ζφεςθσ. Επιπροςκζτωσ, προςτζκθκε διάταξθ
περί υποχρεωτικοφ προςδιοριςμοφ ςυηιτθςθσ τθσ ανακοπισ εντόσ 60 θμερϊν από τθν κατάκεςι
τθσ και διατθρικθκε θ πρόβλεψθ περί ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ εντόσ 15
θμερϊν. Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ γενικι διάταξθ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου, θ
ανακοπι αςκείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 15 θμερϊν από τθν ενζργεια κάκε πράξθσ με
τθν επιφφλαξθ των λοιπϊν διατάξεων τθσ ίδιασ παραγράφου και των ειδικϊν διατάξεων άλλων
άρκρων που προβλζπουν προκεςμίεσ ανακοπισ (άρ. 137 και 140 ΡτΚ).
Σε αντίκεςθ με τισ αποφάςεισ επί των ανωτζρω ανακοπϊν, οι αποφάςεισ επί ανακοπϊν
κατά του πίνακα διανομισ (παρ. 1 του άρ. 161 ΡτΚ) υπόκεινται ςε όλα τα ζνδικα μζςα, πλθν τθσ
ανακοπισ ερθμοδικίασ.

9. Τροποποίθςθ των διατάξεων περί ςυνδίκου τθσ πτϊχευςθσ και εναρμόνιςθ με
το κεςμό του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ:
Με τον ν. 4446/2016 αντικαταςτάκθκαν το άρ. 63 ΡτΚ (περί διοριςμοφ ςυνδίκου, το
περιεχόμενο του οποίου αντιςτοιχεί ςτα προϊςχφοντα άρ. 63 και 64 ΡτΚ), το άρ. 64 ΡτΚ (περί
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αντικατάςταςθσ ςυνδίκου, το περιεχόμενο του οποίου αντιςτοιχεί ςτο προϊςχφον άρ. 79 ΡτΚ, το
οποίο καταργικθκε), το άρ. 80 ΡτΚ (περί ευκφνθσ ςυνδίκου) και θ παρ. 3 του άρ. 83 ΡτΚ (περί
αντιμιςκίασ ςυνδίκου) με ςκοπό κυρίωσ τθν εναρμόνιςθ αυτϊν με το κεςμό του διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ.
Οι ανωτζρω νζεσ διατάξεισ εφαρμόηονται επί των διαδικαςιϊν πτϊχευςθσ που αρχίηουν,
δθλαδι θ ςχετικι αίτθςθ πτϊχευςθσ κατατίκεται, μετά τθν κατάρτιςθ και τθν ενεργοποίθςθ του
Μθτρϊου Διαχειριςτϊν Αφερεγγυότθτασ, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 22 τθσ υποπαρ. Γ3 τθσ παρ. Γϋ
του άρ. 2 του ν. 4336/2015, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρ. 51 του ν. 4423/2016.
Σθμειϊνεται ότι μετά τον ν. 4446/2016 εκδόκθκαν, κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω
διάταξθσ του ν. 4336/2015, το Ρ.Δ. 133/2016 (Αϋ 242/29-12-2016) περί ρφκμιςθσ του
επαγγζλματοσ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, θ Υ.Α. 28761/2017 (Βϋ1779/23-5-2017) του
Υ.Δ.Δ.Α.Δ. περί κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ, θ οποία ζχει
καταρτίςει και τθρεί το ανωτζρω μθτρϊο, θ Υ.Α. 28763/2017 (Βϋ 1780/23-5-2017) του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.
(«Θζςπιςθ Κϊδικα Δεοντολογίασ Διαχειριςτϊν Αφερεγγυότθτασ») και θ Υ.Α. 42053/2017 (Βϋ
1996/9-6-2017) του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ των διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ.

10.
i.

ii.

iii.

iv.

Εναρμόνιςθ του ΡτΚ με τον ΚΡολΔ, όπωσ ιςχφει μετά τον ν. 4335/2015
άρ. 55 ΡτΚ : προςκικθ λόγων για τουσ οποίουσ επιτρζπεται θ άςκθςθ αναίρεςθσ κατά
αποφάςεων του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτον ΡτΚ
(εναρμόνιςθ με παρ. 4 του άρ. 562 ΚΡολΔ ςχετικά με τουσ λόγουσ αναίρεςθσ που
εξετάηονται αυτεπαγγζλτωσ)
άρ. 136 ΡτΚ: πρόςλθψθ από το ςφνδικο, κατόπιν αδείασ του ειςθγθτι, πιςτοποιθμζνου
εκτιμθτι που περιλαμβάνεται ςτο Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν του Υπουργείου
Οικονομικϊν, το οποίο είναι δθμοςιευμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ίδιου Υπουργείου, αντί
εκτιμθτι από το μθτρϊο πραγματογνωμόνων, όπωσ προβλεπόταν πριν από τον ν.
4446/2016, για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ, ςε περίπτωςθ που ζχει
αποφαςιςτεί θ εκποίθςθ αυτισ ωσ ςυνόλου / λιψθ υπ’ όψιν από τον εκτιμθτι τθσ
εμπορικισ αξίασ για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ ακινιτων που τυχόν περιλαμβάνονται ςτθν
επιχείρθςθ (εναρμόνιςθ με τθν παρ. 2 του άρ. 993 ΚΡολΔ),
νζα παρ. 3 του άρ. 138 ΡτΚ και παρ. 5 του άρ. 148 ΡτΚ: δθμοςίευςθ διακιρυξθσ περί
διενζργειασ δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ του
πτωχοφ ωσ ςυνόλου ι οριςμζνου ακινιτου του πτωχοφ, αντίςτοιχα, ςτθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. (εναρμόνιςθ με τθν παρ. 4
του άρ. 995 ΡτΚ),
νζα παρ. 2 του άρ. 161 ΡτΚ: πρόβλεψθ χρονικϊν ορίων για τον προςδιοριςμό ςυηιτθςθσ
ανακοπισ κατά πίνακα κατάταξθσ και ζκδοςθσ απόφαςθσ επ’ αυτισ (εναρμόνιςθ με τθν
παρ. 2 του άρ. 979 ΚΡολΔ).

Για τισ αντίςτοιχεσ τροποποιιςεισ του ΚΡολΔ με τον ν. 4335/2015, που αφοροφν τθ
διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ βλ. ΡΟΛ 1041/2017.
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11. Ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ ωσ
ςφνολο και πρόβλεψθ δυνατότθτασ εκποίθςθσ κλάδων αυτισ (άρ. 84 ΡτΚ)
Με τον ν. 4446/2016 τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του άρ. 84 ΡτΚ, ςχετικά με τθ λιψθ
αποφάςεων από τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν για τον τρόπο εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ
πτϊχευςθσ κατά το ςτάδιο τθσ ζνωςθσ πιςτωτϊν, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ λιψθσ απόφαςθσ
για εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςφνολο κατ’ εφαρμογι των άρ. 135 – 144 ΡτΚ, αντί τθσ χωριςτισ
εκποίθςθσ των κατ’ ιδίαν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, κατ’ άρ. 145 επ. ΡτΚ. Συγκεκριμζνα, ςτθν
παρ. 1 του εν λόγω άρκρου προβλζπεται πλζον απλι πλειοψθφία επί του ςυνόλου των
απαιτιςεων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, αντί τθσ προϊςχφουςασ διπλισ πλειοψθφίασ του
ςυνόλου των πιςτωτϊν και των απαιτιςεων. Επιπροςκζτωσ, με τθ νζα παρ. 5 του ίδιου άρκρου, θ
οποία προςτζκθκε με τον ν. 4446/2016 και ιςχφει, όπωσ προαναφζρκθκε και ςε πτωχευτικζσ
διαδικαςίεσ εκκρεμείσ κατά τθν 22α/12/2016, προβλζπεται, ςε περίπτωςθ λιψθσ απόφαςθσ από
τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν για ρευςτοποίθςθ των κατ’ ιδίαν ςτοιχείων τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ χωριςτά, θ δυνατότθτα να ηθτθκεί άπαξ από το δικαςτιριο άδεια για εκ νζου
ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ, με αντικείμενο τθν τροποποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, υπό τισ
προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 5 (υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από το ςφνδικο ι
πιςτωτζσ που εκπροςωποφν το 20% του ςυνόλου των απαιτιςεων, ςυνυποβολι, επί ποινι
απαραδζκτου τθσ αίτθςθσ, βεβαίωςθσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι ΕΡΕΥ, εγκατεςτθμζνων ςτθν
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ, για τθν φπαρξθ αξιόχρεου επενδυτι ενδιαφερόμενου για τθν
αγορά του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ).
Εκτόσ από τθ δυνατότθτα εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ ωσ ςυνόλου με
απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν προςτζκθκε με τον ν. 4446/2016 και θ δυνατότθτα να
αποφαςιςτεί θ εκποίθςθ λειτουργικϊν ςυνόλων (κλάδων) αυτισ. Σχετικι πρόβλεψθ
περιλαμβάνεται ςτισ παρ. 1 και 5 του άρ. 84 ΡτΚ, ενϊ αντιςτοίχωσ προςαρμόςτθκε και το
περιεχόμενο τθσ παρ. 1 του άρ. 135 ΡτΚ.
Σθμειϊνεται ότι το Δθμόςιο δφναται να παραςτακεί ςτθ ςυνζλευςθ πιςτωτϊν κατ’ άρ. 84
ΡτΚ δια του αρμόδιου για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ Ρροϊςταμζνου Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ ι του υπαλλιλου τθσ
Υπθρεςίασ που κα ορίςει ο Ρροϊςτάμενοσ αυτισ (βλ. αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 95 ςτο άρ. 1
Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017). Ο κακοριςμόσ
τθσ κζςθσ του Δθμοςίου ςτθ ςυνζλευςθ εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα του ωσ άνω προϊςταμζνου
τθσ Υπθρεςίασ (βλ. αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 94 ςτο άρ. 1 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ).
Τζλοσ, ςτθ νζα παρ. 2 του άρ. 19 ΡτΚ τροποποιείται θ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ από
το πτωχευτικό δικαςτιριο για εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχοφ ωσ ςυνόλου πριν από το
ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, εφόςον ςυντρζχουν εξαιρετικζσ περιςτάςεισ, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςε αυτι, και προςτίκεται θ δυνατότθτα να αποφαςιςτεί θ εκποίθςθ
επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων (κλάδων) τθσ επιχείρθςθσ.
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12.

Άλλεσ τροποποιιςεισ

Ακολοφκωσ, παρατίκενται οι λοιπζσ τροποποιιςεισ των διατάξεων του ΡτΚ με τουσ ν.
446/2016 και 4491/2017:
i. νζα παρ. 4 του άρ. 3 ΡτΚ: μεταξφ των αντικειμενικϊν προχποκζςεων για τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ προςτζκθκε θ πικανολόγθςθ από το δικαςτιριο, βάςει των οικονομικϊν
ςτοιχείων που τίκενται υπ’ όψιν του, ότι θ περιουςία του οφειλζτθ επαρκεί για τθν
κάλυψθ των εξόδων τθσ διαδικαςίασ. Στθν καταργθκείςα παρ. 2 του άρ. 6 ΡτΚ
προβλεπόταν ωσ λόγοσ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ θ απόδειξθ ότι θ περιουςία του
οφειλζτθ δεν κα επαρκζςει για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ διαδικαςίασ. Αντιςτοίχωσ,
προςαρμόςτθκε θ παραπομπι που προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρ. 171 ΡτΚ, θ οποία
διορκϊκθκε με τον ν. 4491/2017.
ii. παρ. 3 του άρ. 4 ΡτΚ (προςκικθ τρίτου εδαφίου με τον ν. 4491/2017): πρόβλεψθ
υποχρεωτικισ κλιτευςθσ του οφειλζτθ ςτθ δίκθ τθσ πτϊχευςθσ, όταν θ αίτθςθ
υποβάλλεται από πιςτωτι ι τον ειςαγγελζα πρωτοδικϊν επί ποινι απαραδζκτου τθσ
ςυηιτθςθσ
iii. παρ. 2 του άρ. 8 ΡτΚ (ν. 4446/2016 και ν. 4491/2017): αποφάςεισ που υπόκεινται ςε
γενικι δθμοςιότθτα, μζςω καταχϊρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και δθμοςίευςθσ – ςε περίλθψθ –
ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν
iv. άρ. 17 ΡτΚ (προςκικθ τρίτου εδαφίου ςτθν παρ. 1 και κατάργθςθ παρ. 2): πρόβλεψθ ωσ
χρονικισ αφετθρίασ για τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ και τθν επζλευςθ τθσ πτωχευτικισ
απαλλοτρίωςθσ, ωσ ςυνζπειασ αυτισ, τθσ ζναρξθσ τθσ θμζρασ εντόσ τθσ οποίασ
δθμοςιεφτθκε θ πτωχευτικι απόφαςθ (κατ’ αντιςτοιχία με τθν προϊςχφουςα παρ. 1 του άρ.
2 του α.ν. 635/1937)
v. παρ. 1 του άρ. 18 ΡτΚ : πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ ανάκεςθσ, με απόφαςθ του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, τθσ διοίκθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ςτον οφειλζτθ
(πάντοτε με τθ ςφμπραξθ του ςυνδίκου), ανεξαρτιτωσ αν θ πτϊχευςθ κθρφχκθκε κατόπιν
αιτιςεωσ του οφειλζτθ, όπωσ απαιτοφςε θ προϊςχφουςα διάταξθ, ι πιςτωτϊν του,
διευκρίνιςθ ότι θ ςφμπραξθ του ςυνδίκου μπορεί να ςυνίςταται ςε γενικζσ άδειεσ
διενζργειασ πράξεων ι κατθγοριϊν πράξεων και ότι θ τυχόν ανάκεςθ τθσ διοίκθςθσ ςτον
οφειλζτθ παφει αυτοδικαίωσ όταν θ διαδικαςία ειςζρχεται ςτο ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των
πιςτωτϊν.
vi. άρ. 61 ΡτΚ : πρόβλεψθ δυνατότθτασ ανάκεςθσ από τον ειςθγθτι ςυγκεκριμζνων
ανακριτικϊν πράξεων ςε ειδικοφσ ανακριτικοφσ υπαλλιλουσ του Σ.Δ.Ο.Ε. ι ςε άλλα
ελεγκτικά όργανα τθσ Διοίκθςθσ, με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ
κατάςταςθσ και τθσ περιουςίασ αυτοφ
vii.
άρ. 98 ΡτΚ : τροποποίθςθ των διατάξεων περί αςτικισ ευκφνθσ διοικθτϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιριϊν (Α.Ε., Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε.) για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που προκλικθκε ςτουσ
εταιρικοφσ πιςτωτζσ λόγω υπαίτιασ μθ ζγκαιρθσ υποβολισ αίτθςθσ πτϊχευςθσ ι
πρόκλθςθσ τθσ παφςθσ πλθρωμϊν τθσ εταιρείασ από δόλο ι βαρεία αμζλεια, ςτθν
τελευταία περίπτωςθ ανεξαρτιτωσ τθσ κιρυξθσ ι μθ τθσ εταιρείασ ςε πτϊχευςθ.
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Επιπροςκζτωσ, αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρ. 19 ΡτΚ, παρ. 1 του άρ.
21 ΡτΚ (περ. δ), άρ. 62 ΡτΚ και άρ. 67 ΡτΚ.

13. Γενικι επιςιμανςθ ςχετικά με τον υπολογιςμό του χρόνου αυτοδίκαιθσ
περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ
Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να γίνει μία γενικι επιςιμανςθ αναφορικά με το χρονικό ςθμείο
τθσ «ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν», που τίκεται ωσ αφετθρία για τον υπολογιςμό του
μζγιςτου χρόνου πτϊχευςθσ τόςο ςτθν κοινι (παρ. 3 του άρ. 166 ΡτΚ) όςο και ςτθν
απλοποιθμζνθ (παρ. 3 του άρ. 163γ ΡτΚ) πτωχευτικι διαδικαςία (βλ. ανωτζρω ςτο κεφάλαιο II 3).
Η «ζνωςθ των πιςτωτϊν» αποτελεί το τελικό ςτάδιο τθσ πτϊχευςθσ, κατά το οποίο ο
ςφνδικοσ εκποιεί τθν περιουςία του οφειλζτθ με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν (χωρίσ να
αποκλείεται θ εκποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και πριν από το ςτάδιο τθσ
ζνωςθσ, κατ’ εφαρμογι π.χ. των άρ. 67, 77 ΡτΚ, τθσ παρ. 2 του άρ. 19 ΡτΚ κ.λπ.) και επζρχεται
αυτοδικαίωσ, δθλαδι χωρίσ να απαιτείται ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ. Σφμφωνα με τθν παρ. 1
του άρ. 132 ΡτΚ, το ςτάδιο τθσ ζνωςθσ επζρχεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
«εξζλεγξθσ των πιςτϊςεων» (δθλαδι τθσ επαλικευςθσ των απαιτιςεων των πτωχευτικϊν
πιςτωτϊν) κατ’ άρ. 93-95 του ΡτΚ2 και εφόςον δεν επιτεφχκθκε θ αποδοχι ι θ επικφρωςθ
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ι αυτό ακυρϊκθκε δικαςτικά (βλ. περ. γ
τθσ παρ. 1 του άρ. 128 ΡτΚ). Σθμειϊνεται εδϊ ότι, ςφμφωνα με το άρ. 84 ΡτΚ, εντόσ 10 θμερϊν
μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ επαλικευςθσ ςυγκαλείται υποχρεωτικά, με διάταξθ του ειςθγθτι,
περίλθψθ τθσ οποίασ δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Φορζα
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ – Ταμείο Αςφάλιςθσ Νομικϊν (εφεξισ Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν.),
ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν που αποφαςίηει ςχετικά με τον τρόπο εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν
τθσ πτϊχευςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, για τθν αςφαλι παρακολοφκθςθ τθσ περάτωςθσ των
πτωχεφςεων οφειλετϊν του Δθμοςίου που διζπονται από τον ΡτΚ, κρίνεται ςκόπιμο, όπωσ οι
Υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, εντοπίηουν τισ
πτωχεφςεισ που κθρφχκθκαν βάςει αιτιςεων που υποβλικθκαν από 16/9/2007 και μετά (βλ.
ΡΟΛ 1050/2010, Κεφ. I), ζχουν ςυμπλθρϊςει 10 ζτθ από τθν κιρυξι τουσ και εμφανίηονται
ακόμθ εκκρεμείσ (δθλαδι δεν ζχουν περατωκεί ςτο μεταξφ για άλλο λόγο κατ’ άρ. 164 ΡτΚ,
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν περιζλκει ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ) και ηθτοφν από τα
αρμόδια Ρρωτοδικεία βεβαιϊςεισ για τθν περάτωςθ ι μθ αυτϊν και, ςε αρνθτικι περίπτωςθ,
το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκονται.
Αντίςτοιχθ ζρευνα πρζπει να γίνεται και για τισ απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ
πτϊχευςθσ, που κθρφςςονται από 19/5/2017 και εφεξισ κατά τα νζα άρ. 162 επ. ΡτΚ, όταν κα
ζχουν ςυμπλθρϊςει 4 ζτθ από τθν κιρυξι τουσ, εφόςον εμφανίηονται εκκρεμείσ.
2

Η διαδικαςία εκδίκαςθσ αντιρριςεων κατ’ άρ. 95 ΡτΚ δεν εμποδίηει τθν είςοδο ςτο ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των
πιςτωτϊν, όπωσ προκφπτει από το άρ. 94 ΡτΚ περί προςωρινισ παραδοχισ αμφιςβθτοφμενων απαιτιςεων για τθν
παράςταςθ ςτισ ςυνελεφςεισ και τθν παρακράτθςθ ανάλογου ποςοφ κατά τθ διανομι του ενεργθτικοφ τθσ
πτωχευτικισ περιουςίασ βλ. ςχετικά Ρεράκθ Ε., Ρτωχευτικό Δίκαιο, 3θ ζκδοςθ 2017, ςελ. 468-469.
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III. Κατάργθςθ τθσ διαδικαςίασ ειδικισ εκκακάριςθσ ςε λειτουργία (106ια ΡτΚ)
Τζλοσ, με τθν παρ. 14 του άρ. 6 του ν. 4446/2016 καταργικθκε το άρκρο 106ια ΡτΚ, που
ρυκμίηει τθ διαδικαςία τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ ςε λειτουργία. Οι διατάξεισ του καταργθκζντοσ
άρκρου εξακολουκοφν να ιςχφουν για τισ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ (βλ. περ. δ τθσ παρ. 2 του άρ. 13
ν. 4446/2016).
Συν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ74/19-5-2017: διατάξεισ των άρ. 62 και 164 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν.
4472/2017: 4 ςελίδεσ

Ο Διοικθτισ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
2. Διεφκυνςθ Ελζγχων
3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Ρεριουςιολογίου
6. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ
7. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
8. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
9. Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων
10. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
11. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
12. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου
13. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ
14. Ρεριοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»
15. Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
16. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
17. Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία
18. Δικθγορικοί Σφλλογοι
19. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
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Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2.
Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
4.
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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