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Θζμα: Παροχι διευκρινίςεων και οδθγιϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του
ν. 4738/2020 «Ρφκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ 207/27-10-2020) που ρυκμίηουν τθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ
ΧΕΣ: Οι εγκφκλιοι υπ’ αρικ. Ε. 2196/9-12-2020 και Ε. 2012/15-1-2021 του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.

ΕΙΑΓΩΓΗ
Με τθν υπ’ αρικ. Ε. 2196/9-12-2020 εγκφκλιο του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιικθκαν οι
διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρφκμιςθ οφειλϊν και παροχι
δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 207/27-10-2020), μεταξφ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι διατάξεισ που ρυκμίηουν τθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πεδίο εφαρμογισ των νζων διατάξεων και θ ζναρξθ ιςχφοσ αυτϊν τροποποιικθκαν ςτθ ςυνζχεια
με το άρκρο 83 του ν. 4764/2020 (Αϋ256/23-12-2020), που κοινοποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. Ε.
2012/15-1-2021 όμοια εγκφκλιο.
Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται επιπροςκζτωσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που
ρυκμίηουν ειδικότερα κζματα τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ
του άρκρου 72 του ν. 4738/2020 και παρζχονται διευκρινίςεισ και οδθγίεσ για τθν ορκι και
ενιαία εφαρμογι από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ (ςθμείωςθ: για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
εγκυκλίου, όπου αναφζρεται «Φορολογικι Διοίκθςθ», νοείται θ «Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
Εςόδων», αρμόδια για τθν είςπραξθ των φορολογικϊν και τελωνειακϊν εςόδων κακϊσ και τθν
είςπραξθ λοιπϊν δθμοςίων εςόδων) του νζου νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ
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διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, ιδίωσ δε των διατάξεων αυτοφ που άπτονται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων
εςόδων.
Ρρόκειται ειδικότερα για τισ διατάξεισ των άρκρων 31 ζωσ και 64 (Βϋ Κεφάλαιο του
Δεφτερου Μζρουσ του Ρρϊτου Βιβλίου με τίτλο «Προπτωχευτικι Διαδικαςία Εξυγίανςθσ»), του
άρκρου 74 («Τελικζσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Δεφτερου») και του άρκρου 72
(«Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Δεφτερου») του ν. 4738/2020, ενϊ θ
δθμοςιοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ ρυκμίηεται από τισ γενικζσ
διατάξεισ των άρκρων 84 («Δθμοςιεφςεισ, καταχωριςεισ, Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ»)
και 213 («Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ») του ίδιου νόμου ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ
ειδικζσ διατάξεισ των άρκρων 31 ζωσ 64 αυτοφ. Το πεδίο εφαρμογισ των νζων διατάξεων
ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 263 («Μεταβατικό Δίκαιο») του ν. 4738/2020 ςε ςυνδυαςμό με
το άρκρο 308 («Ζναρξθ ιςχφοσ») και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 («Καταργοφμενεσ
διατάξεισ») του νόμου.
Κατ’ εξουςιοδότθςθ των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρκρου 72 του ν. 4738/2020 ζχουν
εκδοκεί, αντίςτοιχα:
α) θ υπ’ αρικ. 26411 ΕΞ 2021 (B' 902/9-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία κακορίηεται θ διαδικαςία και οι θλεκτρονικζσ προδιαγραφζσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
για τθ διεξαγωγι θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ μεταξφ των πιςτωτϊν για τθν ζγκριςθ ςχεδίου
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
β) θ υπ’ αρικ. 11223 (Βϋ 923/9-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ περί κατάρτιςθσ
ολοκλθρωμζνου καταλόγου ελζγχου για τισ αιτιςεισ επικφρωςθσ ςυμφωνιϊν εξυγίανςθσ και
γ) θ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 (Βϋ 865/5-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία κακορίηεται το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 48 του ν. 4738/2020
ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα κακϊσ και οι διαδικαςίεσ που πρζπει να τθριςει για τθν κατάρτιςθ
τθσ ζκκεςισ του.
Οι ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο.
Τζλοσ, με τθν υπ’ αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1022821 ΕΞ 2021 απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (Βϋ
1122/23-3-2021) τροποποιικθκε ο Οργανιςμόσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (υπ’ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020
απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., Βϋ 4738/26-10-2020) και ανατζκθκαν αποκλειςτικά ςτο Κζντρο
Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ και ςτθν Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) οι
κάτωκι αρμοδιότθτεσ, που άπτονται του χειριςμοφ υποκζςεων εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4738/2020:
 θ χοριγθςθ ςτον οφειλζτθ βεβαίωςθσ χρεϊν για κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 46 του ν. 4738/2020,
 θ ειςιγθςθ προσ το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) για κάκε δικαςτικι ενζργεια
ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, όπωσ π.χ. για άςκθςθ κφριασ παρζμβαςθσ ςτισ
δίκεσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και προλθπτικϊν μζτρων,
 θ ειςιγθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων επί αιτιματοσ ςυμμετοχισ του Δθμοςίου ςε
ςυμφωνία εξυγίανςθσ και
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θ εφαρμογι δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ζωσ τθ λιξθ ιςχφοσ αυτισ με
οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταγγελίασ αυτισ.
Η κατανομι των ανωτζρω αρμοδιοτιτων μεταξφ Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ και Ε.Μ.ΕΙΣ. γίνεται με
κριτιριο το ςυνολικό φψοσ τθσ βεβαιωμζνθσ βαςικισ οφειλισ του οφειλζτθ (μθ
ςυνυπολογιηομζνων δθλαδι τόκων/προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ) ςτισ Δ.Ο.Υ. ι/και τα
Ελεγκτικά Κζντρα κατά τον χρόνο ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ, με τθν κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο
αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι με τθν κατάκεςθ αίτθςθσ προλθπτικϊν μζτρων
πριν από τθν αίτθςθ επικφρωςθσ ι με υποβολι ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ αίτθςθσ για ςυμμετοχι
του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Αν θ ςυνολικι βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι δεν
υπερβαίνει το ποςό των οκτϊ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρϊ, αρμόδιο είναι το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ,
ενϊ, αν υπερβαίνει το ποςό αυτό, οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται από τθν Ε.Μ.ΕΙΣ.
Αντιςτοίχωσ, με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. τροποποιικθκε θ υπ’
αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017 (Βϋ 2743/4-8-2017) όμοια απόφαςθ με κζμα «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ».
Κατόπιν των ανωτζρω, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Δ. ΟΓ. Α 1022821 ΕΞ 2021 (Βϋ 1122/233-2021) απόφαςθσ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., οι αρμοδιότθτεσ χειριςμοφ υποκζςεων εξυγίανςθσ που
ανατίκενται με αυτιν ςτο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι τθν Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, δεν αςκοφνται πλζον
από τισ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που είναι αρμόδιεσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ
των οφειλϊν των υπό εξυγίανςθ επιχειριςεων. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ εξακολουκοφν να αςκοφν,
ωςτόςο, κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που άπτεται τθσ επιδίωξθσ είςπραξθσ των χρεϊν των εν λόγω
οφειλετϊν, όπωσ τθ λιψθ μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ και διαςφαλιςτικϊν μζτρων, τθ
διενζργεια ςυμψθφιςμοφ, τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ κ.ο.κ.
Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι οι ανωτζρω υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ εξακολουκοφν να
χειρίηονται αρμοδίωσ τισ υποκζςεισ εξυγίανςθσ που διζπονται από τισ διατάξεισ του
προϊςχφοντοσ δικαίου (ν. 3588/2007) αναφορικά με τισ οφειλζσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

1. ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ-ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ππωσ προκφπτει από τθν παρ. 1 του άρκρου 263, το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 308 και τθν
περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020, όπωσ τροποποιικθκαν με το ν. 4764/2020,
οι νζεσ διατάξεισ του ν. 4738/2020 που ρυκμίηουν τθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ που εκκινοφν μετά τθν 1θ/3/2021, δθλαδι ςτισ
διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ θ αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κατατίκεται ςτο
δικαςτιριο μετά τθν θμερομθνία αυτι.
Αντίκετα, ςτισ διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 1θ/3/2021, δθλαδι ςτισ
οποίεσ θ αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ζχει ιδθ κατατεκεί ςτο δικαςτιριο πριν
από τθν θμερομθνία αυτι, εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 99 ζωσ και
106ςτ του ν. 3588/2007 (Αϋ 153, Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ), για τθν εφαρμογι των οποίων (όπωσ
διαμορφϊκθκαν μετά τθν αντικατάςταςι τουσ με το ν. 4446/2016 και το ν. 4491/2017) ζχουν
παραςχεκεί αναλυτικζσ οδθγίεσ με τθν εγκφκλιο ΡΟΛ. 1049/2018.
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Σφμφωνα με δεφτερο εδάφιο τθσ περ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020,
όπου ςε νόμο γίνεται αναφορά ςτον Ρτωχευτικό Κϊδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο ν. 4738/2020.
Επομζνωσ, ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ, όπωσ ενδεικτικά, θ περ. αϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4 του
ν. 3808/2009 (Αϋ 227) αναφορικά με τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία
εξυγίανςθσ του ν. 3588/2007 (βλ. αναλυτικά κατωτζρω, ςτο κεφάλαιο 9 τθσ παροφςασ) ι τθσ παρ.
9 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςχετικά με τθ ρφκμιςθ χρεϊν οφειλετϊν με δικαςτικά
επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατά το ν. 3588/2007, ζχουν εφαρμογι και για ςυμφωνίεσ
εξυγίανςθσ που ςυνάπτονται και επικυρϊνονται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 31-64 του ν.
4738/2020.

2. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ
Ππωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του ν. 4738/2020
προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ από το δικαςτιριο προλθπτικϊν μζτρων με οριςτικι
απόφαςθ ι προςωρινι διαταγι, κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων (άρκρα 682 επ.
του ΚΡολΔ), κατόπιν αίτθςθσ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, με τα οποία διατάςςεται θ
αναςτολι λιψθσ μζτρων, εκκρεμϊν ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ,
κακϊσ και θ λιψθ κάκε άλλου προλθπτικοφ μζτρου, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 86 του ν.
4738/2020, δθλαδι οποιουδιποτε μζτρου το δικαςτιριο κρίνει αναγκαίο, για να αποτραπεί κάκε
επιηιμια για τουσ πιςτωτζσ μεταβολι τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ ι μείωςθ τθσ αξίασ τθσ (βλ.
παρ. 3 του άρκρου 50).
Τα προλθπτικά μζτρα δφναται να χορθγθκοφν όχι μόνο μετά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για
επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 50 και 51 του ν. 4738/2020),
αλλά και πριν από αυτιν, μόνο μία φορά (άπαξ), εφόςον ςυντρζχουν οι ειδικζσ προχποκζςεισ
τθσ παρ. 1 του άρκρου 53 του ν. 4738/2020, μεταξφ των οποίων είναι θ προςκόμιςθ ςτο
δικαςτιριο από τον αιτοφντα ζγγραφθσ διλωςθσ πιςτωτϊν που εκπροςωποφν ποςοςτό
τουλάχιςτον είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ ότι
ςυμμετζχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ. Υπενκυμίηεται ότι, όπωσ και
υπό το προϊςχφον δίκαιο (ςχετικζσ ΡΟΛ. 1066/2016, κεφ. II.2.A., ΡΟΛ. 1049/2018, κεφ. Β.2.β.II.),
διλωςθ με το ανωτζρω περιεχόμενο δεν χορθγείται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Σε περίπτωςθ
όμωσ που ζχει εκδοκεί ιδθ απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., με τθν οποία γίνεται δεκτι αίτθςθ
του οφειλζτθ για ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ (βλ. κεφ. 9 τθσ παροφςασ), ο
οφειλζτθσ μπορεί να προςκομίςει ςτο δικαςτιριο, για τθν υποςτιριξθ τθσ αίτθςισ του για
χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων, αντίγραφο τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, που του ζχει κοινοποιθκεί.
Αναφορικά με τα προλθπτικά μζτρα ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του ν.
4738/2020 επιςθμαίνονται ιδιαίτερα τα εξισ:
α. Περιεχόμενο και ζκταςθ ιςχφοσ
Ππωσ προαναφζρκθκε, το δικαςτιριο μπορεί να χορθγιςει όποιο μζτρο κρίνει αναγκαίο
κατ’ άρκρο 86 του νόμου και, επομζνωσ, να διατάξει τθν αναςτολι / απαγόρευςθ οποιουδιποτε
μζτρου είςπραξθσ. Εφόςον δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθν απόφαςθ ι τθν προςωρινι
διαταγι, τα προλθπτικά μζτρα ιςχφουν μόνο ωσ προσ τον οφειλζτθ, δθλαδι το φορζα τθσ
4
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επιχείρθςθσ για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν του οποίου ζχει κατατεκεί (ι πρόκειται να κατατεκεί)
ςτο δικαςτιριο ςυμφωνία εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ κι όχι ωσ προσ τα τυχόν ςυνυπόχρεα με
αυτόν πρόςωπα. Το δικαςτιριο δφναται κατ’ εξαίρεςθ, να επεκτείνει τα προλθπτικά μζτρα και
υπζρ εγγυθτϊν ι λοιπϊν ςυνοφειλετϊν του οφειλζτθ, εφόςον ςυντρζχει «ςπουδαίοσ
επιχειρθματικόσ ι κοινωνικόσ λόγοσ», κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 50. Λόγω του εξαιρετικοφ
χαρακτιρα τθσ, θ επζκταςθ των μζτρων ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα (και ςε ποια ςυγκεκριμζνα)
πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ από τθν απόφαςθ ι τθν προςωρινι διαταγι. Σε κάκε περίπτωςθ, θ
ζκταςθ τθσ αναςτολισ / απαγόρευςθσ εξαρτάται από το ςυγκεκριμζνο διατακτικό τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ προλθπτικϊν μζτρων ι από το περιεχόμενο τθσ προςωρινισ διαταγισ, ςε ςυνδυαςμό
με το αίτθμα επί του οποίου εκδόκθκε.
Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των προλθπτικϊν μζτρων, όπωσ και κατά τθ διάρκεια τθσ
αυτοδίκαιθσ αναςτολισ, απαγορεφεται θ διάκεςθ των ακινιτων και του εξοπλιςμοφ τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, εκτόσ και αν αντικακίςταται με άλλα τουλάχιςτον ίςθσ αξίασ ι εκτόσ
και αν θ διάκεςθ αφορά χριςθ τουσ ωσ εξαςφάλιςθσ ςτο πλαίςιο ενδιάμεςθσ χρθματοδότθςθσ, θ
οποία αναφζρεται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ (βλ. παρ. 3 του άρκρου 50).
β. Διάρκεια ιςχφοσ των προλθπτικϊν μζτρων
Τα προλθπτικά μζτρα ιςχφουν για όςο διάςτθμα ορίηεται ςτθν προςωρινι διαταγι ι τθν
απόφαςθ που τα διζταξε, το αργότερο ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για επικφρωςθ ι μθ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (εφόςον τα προλθπτικά μζτρα χορθγικθκαν μετά τθν κατάκεςθ τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ) ι ζωσ τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ (αν τα μζτρα χορθγικθκαν
πριν από αυτιν).
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 52 του ν. 4738/2020, θ διάρκεια των προλθπτικϊν
μζτρων που διατάχκθκαν μετά τθν κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ δφναται να παρατακεί με νζα
απόφαςθ ι προςωρινι διαταγι, κατά περίπτωςθ, κατόπιν αίτθςθσ όποιου ζχει ζννομο ςυμφζρον
ι αυτεπαγγζλτωσ, εφόςον, ςε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ αναςτολισ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ και των παρατάςεων και ανανεϊςεων των
προλθπτικϊν μζτρων, δεν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ.
Αναφορικά με τα προλθπτικά μζτρα που χορθγοφνται πριν από τθν κατάκεςθ αίτθςθσ
επικφρωςθσ προβλζπεται ςτο ν. 4738/2020, όπωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, ωσ ανϊτατθ χρονικι
διάρκεια ιςχφοσ αυτϊν -κατ’ αρχιν- οι τζςςερεισ (4) μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι τθσ
προςωρινισ διαταγισ που τα διατάςςει, οπότε παφουν αυτοδικαίωσ να ιςχφουν, προβλζπεται
όμωσ (ςε αντίκεςθ με το προϊςχφον δίκαιο) θ δυνατότθτα να χορθγιςει το δικαςτιριο παράταςθ
τθσ διάρκειασ αναςτολισ ατομικϊν διϊξεων ι νζα αναςτολι ατομικϊν διϊξεων υπό τισ
προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του νόμου. Σφμφωνα με το ςτ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου
53, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ αναςτολισ με χρονικό ςθμείο εκκίνθςθσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ
προλθπτικϊν μζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρατάςεων και ανανεϊςεϊν τθσ, δεν πρζπει
να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ.
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γ. Δθμοςιότθτα προλθπτικϊν μζτρων – Ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
i. Δεδομζνου ότι θ κλιτευςθ του Δθμοςίου ςτθ ςυηιτθςθ αιτιςεων προλθπτικϊν μζτρων
είναι δυνθτικι και όχι υποχρεωτικι (βλ. παρ. 3 του άρκρου 52), οι εν λόγω αιτιςεισ ενδζχεται να
μθν κοινοποιθκοφν ςτο Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ που κοινοποιθκεί ςτο Δθμόςιο αίτθςθ
προλθπτικϊν μζτρων, θ επίδοςθ τθσ αίτθςθσ, θ περαιτζρω διαβίβαςθ αυτισ και θ ενθμζρωςθ
των ςυναρμόδιων Υπθρεςιϊν γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 4 τθσ
παροφςασ.
Ειδικά πάντωσ για τισ αιτιςεισ χοριγθςθσ προλθπτικϊν μζτρων πριν από τθν κατάκεςθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ, ο ν. 4738/2020, όπωσ και το προϊςχφον δίκαιο,
προβλζπουν γενικι δθμοςιότθτα αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 84, δθλαδι τθν καταχϊριςι τουσ
ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ. Υπενκυμίηεται ότι υπό το προϊςχφον δίκαιο οι ςχετικζσ
αιτιςεισ δθμοςιεφονταν ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ- Τομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν.
Πςον αφορά τισ προςωρινζσ διαταγζσ και τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ προλθπτικϊν μζτρων,
το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ τθσ ζκδοςθσ
απόφαςθσ/διαταγισ προλθπτικϊν μζτρων, οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα, με οποιονδιποτε
πρόςφορο τρόπο, τθν υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ
είςπραξθσ των χρεϊν του οφειλζτθ, προκειμζνου θ τελευταία να ςυμμορφωκεί ςτο περιεχόμενο
τθσ απόφαςθσ/διαταγισ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ
Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, ενθμερϊνουν τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, που κα λειτουργεί
εν προκειμζνω ωσ κόμβοσ ενθμζρωςθσ των αρμόδιων τελωνειακϊν υπθρεςιϊν.
ii. Ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, δφναται
να ειςθγθκεί ςτο αρμόδιο Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου / δικαςτικό γραφείο ι δικθγόρο του
Δθμοςίου (εφόςον ζχει ιδθ γίνει χρζωςθ τθσ υπόκεςθσ, άλλωσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του
Ν.Σ.Κ.) τθν άςκθςθ κφριασ παρζμβαςθσ ςτθ ςυηιτθςθ/δίκθ προλθπτικϊν μζτρων με αίτθμα τθν
απόρριψθ αυτισ, ςυνολικά ι εν μζρει, όπωσ όταν ηθτείται θ λιψθ ιδιαίτερα επαχκϊν μζτρων για
το Δθμόςιο ςε ςχζςθ με τουσ λοιποφσ πιςτωτζσ ι/και μζτρων που υπερβαίνουν το ςκοπό ι τα
νόμιμα όρια τθσ προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ, όπωσ ενδεικτικά όταν το αίτθμα δεν αφορά
αναςτολι αλλά άρςθ μζτρων είςπραξθσ (π.χ. καταςχζςεων εισ χείρασ τρίτων), όταν το αίτθμα
αφορά απαγόρευςθ ςυμψθφιςμοφ/παρακράτθςθσ υπζρ ςυνυπόχρεων προςϊπων κ.λπ. Εφόςον
δεν κρίνεται ςκόπιμθ από τον αρμόδιο προϊςτάμενο θ άςκθςθ παρζμβαςθσ, γίνεται ςχετικι
ςθμείωςθ ςτο φάκελο τθσ υπόκεςθσ.
iii.
Πταν λαμβάνει γνϊςθ αίτθςθσ προλθπτικϊν μζτρων, ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ
(Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου) προβαίνει κατά προτεραιότθτα ςτθν ζκδοςθ εντολισ ελζγχου ςε
βάροσ του οφειλζτθ, εφόςον βζβαια κρίνεται ότι υφίςταται αντικείμενο ελζγχου.
iv.
Tζλοσ, θ αρμόδια Υπθρεςία για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν, όταν
λαμβάνει γνϊςθ προςωρινισ διαταγισ ι δικαςτικισ απόφαςθσ προλθπτικϊν μζτρων, οφείλει να
ςυμμορφϊνεται άμεςα ςτο περιεχόμενο αυτισ, δθλαδι να απζχει από τθ λιψθ μζτρων των
οποίων θ αναςτολι ζχει διαταχκεί δικαςτικά, δεδομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ ςυμμόρφωςθσ ςτο
περιεχόμενο δικαςτικϊν αποφάςεων και προςωρινϊν διαταγϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 95 του
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Συντάγματοσ και 1 ν. 3068/2002. Υπενκυμίηεται ότι οι πράξεισ που επιχειροφνται κατά παράβαςθ
τθσ δικαςτικισ αναςτολισ είναι δικονομικά άκυρεσ και δφνανται να ακυρϊνονται δικαςτικά
κατόπιν αςκιςεωσ ανακοπισ. Σε περίπτωςθ που θ Φορολογικι Διοίκθςθ λάβει μζτρα των οποίων
θ αναςτολι ζχει διαταχκεί δικαςτικά, υφίςταται νόμιμο ζρειςμα να τα άρει οίκοκεν, μόλισ
πλθροφορθκεί τθν αναςτολι.
δ. Διοριςμόσ ειδικοφ εντολοδόχου
Με τθν απόφαςθ προλθπτικϊν μζτρων ι με άλλθ ειδικι απόφαςθ που εκδίδεται μετά τθν
κατάκεςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ, κατόπιν αίτθςθσ όποιου ζχει ζννομο
ςυμφζρον, που υποβάλλεται, το δικαςτιριο ι, κατά περίπτωςθ, ο Ρρόεδρόσ του, δφναται να
διορίηει ειδικό εντολοδόχο με αρμοδιότθτα να αςκεί οριςμζνεσ ι και όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ
διοίκθςθσ του οφειλζτθ (προφανϊσ νομικοφ προςϊπου), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 51 του ν. 4738/2020.

3. ΧΟΡΗΓΗΗ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
α. Στα ζγγραφα που ςυνυποβάλλονται με τθν αίτθςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
επί ποινι απαραδζκτου αυτισ, κατ’ άρκρο 46 του ν. 4738/2020, περιλαμβάνεται και θ βεβαίωςθ
χρεϊν του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο, θ οποία, όπωσ ρθτά ορίηεται ςτο νζο νόμο, πρζπει να ζχει
εκδοκεί εντόσ μθνόσ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ (ςτ. εϋ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 46 του ν. 4738/2020).
Αρμόδια Υπθρεςία για τθ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ χρεϊν είναι το Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ, αν θ ςυνολικι βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι ςε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα δεν υπερβαίνει το
ποςό των 8.000.000 ευρϊ, ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., για υποκζςεισ με μεγαλφτερο φψοσ βαςικισ οφειλισ. Για
τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ υποβάλλεται αίτθςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία (keof@aade.gr ι
emeis@aade.gr, κατά περίπτωςθ) από τον ίδιο τον οφειλζτθ ι από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του
ι από τρίτο εξουςιοδοτθμζνο από τον οφειλζτθ πρόςωπο (ςτθν τελευταία περίπτωςθ, απαιτείται
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του οφειλζτθ).
Επιςθμαίνεται ότι θ εκτφπωςθ οφειλϊν που μπορεί να αντλιςει θλεκτρονικά ο
οφειλζτθσ από τθν «προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ» του “mytaxisnet” ςτον ιςτότοπο τθσ
Α.Α.Δ.Ε. (http://www.aade.gr) δεν ςυνιςτά βεβαίωςθ οφειλϊν με τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του
άρκρου 46 του ν. 4738/2020, όπωσ προκφπτει και από τα κατωτζρω.
β. Αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ χρεϊν, επιςθμαίνονται τα εξισ:
i. Η βεβαίωςθ πρζπει να περιλαμβάνει πλιρθ εικόνα των βεβαιωμζνων χρεϊν του οφειλζτθ
ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα/Τελωνεία, δθλαδι τόςο των ατομικϊν οφειλϊν του όςο και τυχόν
οφειλϊν για τισ οποίεσ ζχει εισ ολόκλθρον ευκφνθ (οφειλζσ από ςυνυπευκυνότθτα) ι επιμζρουσ
ευκφνθ (για τελωνειακζσ οφειλζσ).
ii.
εμπράγματεσ
βεβαιωμζνεσ
εμπράγματθσ

Επιπροςκζτωσ, ςτθ βεβαίωςθ χρεϊν πρζπει να αναγράφονται όλεσ οι
αςφάλειεσ (όπωσ υποκικεσ), με τισ οποίεσ ζχουν τυχόν εξαςφαλιςτεί οι
απαιτιςεισ του Δθμοςίου που αναγράφονται ςτθ βεβαίωςθ. Τα ςτοιχεία τθσ
αςφάλειασ του Δθμοςίου (θμερομθνία και ςτοιχεία εγγραφισ υποκικθσ,
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βεβαρθμζνο ακίνθτο του οφειλζτθ) πρζπει να αναγράφονται δίπλα ςτα ςτοιχεία τθσ
βεβαιωμζνθσ οφειλισ για τθν οποία ζχει εγγραφεί θ υποκικθ, όπωσ δθλαδι ιςχφει και για τθν
αναγγελία των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςε διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (ατομικισ και
ςυλλογικισ). Ομοίωσ, πρζπει να αναγράφονται παραπλεφρωσ τθσ ςχετικισ εγγραφισ οφειλϊν τα
ςτοιχεία των καταςχζςεων που τυχόν ζχει εγγράψει το Δθμόςιο ςε ακίνθτα του οφειλζτθ,
δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 38 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), θ
εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ ι υποκικθσ από τρίτον ςε ακίνθτο μετά τθν εγγραφι τθσ
κατάςχεςθσ του Δθμοςίου είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ ωσ προσ το Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα ωσ
προσ τθν απαίτθςθ αυτοφ για τθν οποία επιβλικθκε θ κατάςχεςθ (βλ. ενδεικτικά τθν πρόςφατθ
ΑΡ 157/2020).
Τονίηεται ιδιαίτερα θ ανάγκθ πλθρότθτασ και ακρίβειασ του περιεχομζνου τθσ βεβαίωςθσ
χρεϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δεδομζνου ότι θ βεβαίωςθ χρεϊν που εκδίδει θ Φορολογικι
Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο του ν. 4738/2020 αποτελεί το κρίςιμο ζγγραφο ςτο οποίο βαςίηεται,
αναφορικά με τθ κζςθ του Δθμοςίου ωσ πιςτωτι, θ ζκκεςθ που ςυντάςςει ο εμπειρογνϊμονασ
ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ν. 4738/2020 και τθν υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865/5-3-2021), προκειμζνου να διαπιςτϊςει: α) αν ζχει ςχθματιςτεί ι
όχι θ νόμιμθ πλειοψθφία πιςτωτϊν για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, β) αν ςυντρζχουν ι
όχι οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020, γ) αν πλθροφται ι όχι θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ
κζςθσ του Δθμοςίου από τθ ςυμφωνία, ωσ προχπόκεςθ δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ,
ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ και το Δθμόςιο
δεν ζχει ςυναινζςει ρθτά ςτθ ςυμφωνία και δ) αν πλθροφται ι όχι θ αρχι τθσ ιςότιμθσ
μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ (βλ. τισ ςχετικζσ διατάξεισ των παρ. 3
και 4 του άρκρου 4 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 12
τθσ ίδιασ απόφαςθσ). Επιπλζον, επιςθμαίνεται, ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 5 και τθν
περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 6 τθσ ανωτζρω υπουργικισ απόφαςθσ, θ επαλικευςθ από τον
εμπειρογνϊμονα των ειδικϊν προνομίων των πιςτωτϊν ωσ προσ το φψοσ τθσ τρζχουςασ
απαίτθςθσ που εξαςφαλίηεται με εμπράγματθ αςφάλεια και τα ςτοιχεία αυτισ βαςίηεται κυρίωσ
ςτισ βεβαιϊςεισ των ίδιων των πιςτωτϊν, κακϊσ θ προςκόμιςθ από τον οφειλζτθ ςχετικϊν
πρόςφατων (τελευταίου εξαμινου) πιςτοποιθτικϊν βαρϊν (από τα αρμόδια υποκθκοφυλακεία
ι/και κτθματολογικά γραφεία) προβλζπεται ωσ δυνθτικι μόνο.
γ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ανωτζρω υπουργικισ απόφαςθσ,
ενδζχεται να ηθτθκεί διαδοχικά, από τον ίδιο οφειλζτθ, θ ζκδοςθ δφο βεβαιϊςεων χρεϊν, κακϊσ,
ενϊ ςφμφωνα με τθν περ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 46 του ν. 4738/2020, θ θμερομθνία ζκδοςθσ
τθσ βεβαίωςθσ χρεϊν δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από ζνα μινα από τθν υποβολι ςτο
δικαςτιριο τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του
άρκρου 4 τθσ Υ.Α. προβλζπεται θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ οφειλϊν από το Δθμόςιο ζωσ και ζνα (1)
μινα πριν από τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ, θ οποία κα λαμβάνεται υπ’ όψιν από τον
εμπειρογνϊμονα για τθν εξζταςθ ιςχφοσ ι μθ ειδικά τθσ υπ’ αρικ. βϋ προχπόκεςθσ του τεκμθρίου
ςυναίνεςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020. Ππωσ είναι εφλογο, οι ανωτζρω δφο
βεβαιϊςεισ χρεϊν ενδζχεται να μθν ταυτίηονται.
8
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δ. Τζλοσ, ςθμειϊνεται, ότι θ βεβαίωςθ χρεϊν προσ το Δθμόςιο δεν αποτελεί υποχρεωτικό
ςυνοδευτικό ζγγραφο τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που θ ςυμφωνία ζχει ςυναφκεί
μόνο μεταξφ πιςτωτϊν, χωρίσ τθ ςυμμετοχι του οφειλζτθ (άρκρο 47 του ν. 4738/2020). Και ςτθν
περίπτωςθ αυτι πάντωσ, τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ χρεϊν από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ
νομιμοποιείται να ηθτιςει μόνο ο οφειλζτθσ, προκειμζνου να τθν προςκομίςει ςτουσ πιςτωτζσ ι
ςτον οριςκζντα εμπειρογνϊμονα.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ – ΤΠΟΧΡΕΩΗ
ΑΜΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ππωσ ςτο προϊςχφον δίκαιο, και υπό τον ν. 4738/2020, θ κλιτευςθ του Δθμοςίου ςε δίκθ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ διατάςςεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο, εφόςον
υπάρχουν χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο (παρ. 5 άρκρου 49 του ν. 4738/2020).
Υπενκυμίηεται ότι θ κλιτευςθ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, είναι νομότυπθ, εφόςον θ
επίδοςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ γίνεται προσ το Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., ςτθν
Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (παρ. 1 του άρκρου 36 του ν.
4389/2016, Αϋ 94, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν.δ. τθσ 26 Ιουν./10 Ιουλ. 1944
«Ρερί Κϊδικοσ των Νόμων Ρερί Δικϊν του Δθμοςίου»), θ οποία διαβιβάηει, ςτθ ςυνζχεια, τθν
αίτθςθ ςτο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχει αρμοδιότθτα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. λόγω χρεϊν
του οφειλζτθ ςε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα που υπερβαίνουν, κατά βαςικι οφειλι, το ποςό των
οκτϊ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρϊ, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ διαβιβάηει άμεςα το δικόγραφο ςτθν
Ε.Μ.ΕΙΣ., με ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Ν.Σ.Κ. και του αρμόδιου Γραφείου
Νομικοφ Συμβοφλου/δικαςτικοφ γραφείου ι του τυχόν εντεταλμζνου για το χειριςμό τθσ
υπόκεςθσ δικθγόρου του Δθμοςίου.
Στισ περιπτϊςεισ που θ αίτθςθ κοινοποιείται απευκείασ ςτθν αρμόδια υπθρεςία (Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ ι Ε.Μ.ΕΙΣ.), αντίγραφο του δικογράφου και των ςυνθμμζνων του πρζπει να αποςτζλλεται
άμεςα ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Ν.Σ.Κ. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ κοινοποιθκεί ςε άλλθ
υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (π.χ. τθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των οφειλϊν
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κζντρο/Τελωνείο), θ υπθρεςία που παρζλαβε το δικόγραφο υποχρεοφται ςτθ
διαβίβαςθ αυτοφ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Ν.Σ.Κ. και ςτο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι τθν Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά
περίπτωςθ.
Το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ότι
αςκικθκε αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι αίτθςθ προλθπτικϊν μζτρων ι ότι
εκδόκθκε προςωρινι διαταγι ι δικαςτικι απόφαςθ προλθπτικϊν μζτρων, οφείλει να
ενθμερϊςει άμεςα, με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο, τθν υπθρεςία τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των χρεϊν του οφειλζτθ, προκειμζνου θ
τελευταία να ςυμμορφωκεί ςε ενδεχόμενθ αυτοδίκαιθ αναςτολι ι δικαςτικι διαταγι. Ομοίωσ, θ
ανωτζρω υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει να ενθμερϊνεται άμεςα από το
Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ. για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ που επικυρϊνει ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι
απορρίπτει αίτθςθ επικφρωςθσ κακϊσ και για τθν ανατροπι δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ ι τθ, με οποιονδιποτε τρόπο, λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ (βλ. κατωτζρω κεφ. 11 και 13). Σε
περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ,
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ενθμερϊνουν τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, θ οποία ενθμερϊνει ςτθ ςυνζχεια τισ
αρμόδιεσ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ.
Πταν λαμβάνει γνϊςθ, κατά τα ανωτζρω, τθσ κατάκεςθσ ςτο δικαςτιριο αίτθςθσ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου
προβαίνει κατά προτεραιότθτα ςτθν ζκδοςθ εντολισ ελζγχου ςε βάροσ του οφειλζτθ, εφόςον
κρίνεται ότι υφίςταται αντικείμενο ελζγχου. Υπενκυμίηεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ που ζχει
υποβλθκεί αίτθςθ για χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων από το δικαςτιριο πριν από τθν κατάκεςθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ, θ ςχετικι εντολι ελζγχου πρζπει να εκδίδεται ιδθ ςε
αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ (βλ. ανωτζρω κεφ. 2.γ.iii).
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα, ότι λόγω τθσ κζςπιςθσ, με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.
4738/2020, «τεκμθρίου ςυναίνεςθσ» του Δθμοςίου, ςτο πλαίςιο του νζου νόμου κακίςταται
κρίςιμθ θ ενθμζρωςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ όχι μόνο για το περιεχόμενο τθσ
υπογεγραμμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, που πρζπει να επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ επικφρωςθσ,
αλλά και για το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα, που κατατίκεται με τθν αίτθςθ
επικφρωςθσ κατ’ άρκρο 46 του νόμου, κακϊσ θ εν λόγω ζκκεςθ αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο
για τθν εξζταςθ, αν ςυντρζχουν ι όχι οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.
4738/2020 (βλ. κατωτζρω κεφ. 7). Για το λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ που ςτο δικόγραφο τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ που επιδίδεται ςτο Δθμόςιο δεν επιςυνάπτεται θ ζκκεςθ του
εμπειρογνϊμονα, θ αρμόδια υπθρεςία (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι Ε.Μ.ΕΙΣ.) πρζπει να ηθτεί από τον
αιτοφντα τθν προςκόμιςι τθσ, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ανάρτθςθσ τθσ ζκκεςθσ ςτο Ηλεκτρονικό
Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ του άρκρου 213 του ν. 4738/2020. Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω
δθμοςιότθτα προβλζπεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 49 του νόμου μόνο για τθν αίτθςθ
επικφρωςθσ, ενδζχεται όμωσ να αναρτϊνται και τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα αυτισ,
όπωσ θ ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα.

5. ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΣΟΛΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΜΕΣΡΩΝ ΕΙΠΡΑΞΗ
Ππωσ ςτο πλαίςιο τθσ προϊςχφουςασ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του ν. 3588/2007, ζτςι και ςτο
νζο ν. 4738/2020, θ κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ
ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ (εκ του νόμου) τθν αναςτολι/απαγόρευςθ μζτρων είςπραξθσ ςε βάροσ
του οφειλζτθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 50 του ν.
4738/2020.
α. Χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ: Η αναςτολι/απαγόρευςθ ιςχφει κατά το χρονικό διάςτθμα
από τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ προσ δικαςτικι επικφρωςθ ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ ι μθ αυτισ, το οποίο όμωσ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο
τουσ τζςςερεισ (4) μινεσ.
β. Άπαξ εφαρμογι: Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 50 του νόμου, θ αυτοδίκαιθ
αναςτολι/απαγόρευςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 αυτοφ, μπορεί να εφαρμοςτεί μία (1) μόνο
φορά ανά οφειλζτθ και θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςθμειϊνεται ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Φερεγγυότθτασ του άρκρου 213 του ν. 4738/2020. Μετά τθ κζςθ του εν λόγω μθτρϊου ςε
λειτουργία, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ ςχετικά με τθν ιςχφ ι μθ τθσ αυτοδίκαιθσ
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αναςτολισ/απαγόρευςθσ, δφναται να γίνεται ςχετικόσ ζλεγχοσ ςε αυτό από τθν αρμόδια
Υπθρεςία.
γ. Περιεχόμενο: Πςον αφορά το περιεχόμενο τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ/απαγόρευςθσ,
επιςθμαίνεται ότι αυτι είναι ευρφτερθ ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτο προϊςχφον δίκαιο.
i. Απαγόρευςθ ςυμψθφιςμοφ/παρακράτθςθσ: Συγκεκριμζνα, πζραν τθσ αναςτολισ μζτρων
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ και αςφαλιςτικϊν μζτρων ςε βάροσ του οφειλζτθ (βλ. κατωτζρω υπό
ςτοιχείο ii), ςτο νζο νόμο προβλζπεται επιπροςκζτωσ, ότι από τθν κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και για το προαναφερκζν χρονικό διάςτθμα «απαγορεφεται ο
ςυμψθφιςμόσ απαιτιςεων που γεννικθκαν πριν τθν κατάκεςθ, κακϊσ και θ παρακράτθςθ
τρεχουςϊν οφειλϊν προσ τον οφειλζτθ λόγω απαιτιςεων που γεννικθκαν πριν τθν κατάκεςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και παρακρατιςεων από δθμόςια αρχι για τθν ζκδοςθ αποδεικτικϊν ι
βεβαιϊςεων» (περ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 50 του ν. 4738/2020).
Ππωσ προκφπτει από τθν ανωτζρω διάταξθ, ςτθν απαγόρευςθ που ειςάγεται με αυτι
εμπίπτει θ παρακράτθςθ που διενεργείται κατά τθ χοριγθςθ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του οφειλζτθ ι βεβαίωςθσ οφειλισ, κατά περίπτωςθ, για είςπραξθ
χρθμάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του ν. 4174/2013 και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ
εκδοκείςεσ αποφάςεισ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ. 1274/2013 και 1275/2013, αντίςτοιχα, όπωσ ιςχφουν.
Επομζνωσ, κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ απαγόρευςθσ, χορθγείται αποδεικτικό
ενθμερότθτασ του οφειλζτθ ι βεβαίωςθ οφειλισ για είςπραξθ χρθμάτων, εφόςον ςυντρζχουν οι
νόμιμεσ προχποκζςεισ του άρκρου 3 τθσ Απόφαςθσ ΡΟΛ. 1274/2013 ι τθσ παρ. 6 του άρκρου 12
του ν. 4174/2013, αντίςτοιχα, χωρίσ όμωσ να λαμβάνονται υπ’ όψιν για τθν παρακράτθςθ (που
διενεργείται κατά το άρκρο 7 τθσ ΡΟΛ. 1274/2013 ι κατά το άρκρο 4 τθσ ΡΟΛ. 1275/2013, κατά
περίπτωςθ) λθξιπρόκεςμεσ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του οφειλζτθ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
ατομικζσ ι από ςυνυπευκυνότθτα, που γεννικθκαν ςε χρόνο πριν από τθν κατάκεςθ τθσ
ςυμφωνίασ ςτο δικαςτιριο προσ επικφρωςθ. Αντίκετα, για τθν παρακράτθςθ λαμβάνονται υπ’
όψιν τυχόν οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ που γεννικθκαν μετά τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ προσ
δικαςτικι επικφρωςθ.
Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ κατ’ εφαρμογι τθσ
περ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 50 του ν. 4738/2020, απαιτείται αίτθςθ του οφειλζτθ, ςφμφωνα με
το άρκρο 5 τθσ ΡΟΛ. 1274/2013 ι το άρκρο 3 τθσ ΡΟΛ. 1275/2013, αντίςτοιχα, ςτθν οποία
διατυπϊνεται αίτθμα για μθ διενζργεια παρακράτθςθσ δυνάμει τθσ ανωτζρω διάταξθσ του ν.
4738/2020, μνθμονεφονται τα ςτοιχεία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ (θμερομθνία/αρικμόσ κατάκεςθσ) και επιςυνάπτεται αντίγραφο του δικογράφου και
τθσ ςυνθμμζνθσ ςυμφωνίασ. Σε περίπτωςθ που ζχει ιδθ λάβει χϊρα κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ και των ςυνθμμζνων αυτισ ςτο Δθμόςιο (βλ. ανωτζρω ςτο κεφάλαιο 4 τθσ
παροφςασ) ι θ αίτθςθ ζχει δθμοςιευκεί ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ, ςφμφωνα με
τθν παρ. 3 του άρκρου 49 του ν. 4738/2020, ςτθν αίτθςθ για χοριγθςθ αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ γίνεται μνεία, πζραν των ςτοιχείων κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ, και των ςτοιχείων επίδοςθσ ςτο Δθμόςιο ι δθμοςίευςθσ αυτισ. Ππωσ
προαναφζρκθκε, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ τθν ιςχφ τθσ απαγόρευςθσ παρακράτθςθσ,
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δφναται να γίνεται ςχετικόσ ζλεγχοσ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ (Η.Μ.Φ.) του
άρκρου 213 (μετά τθ κζςθ αυτοφ ςε λειτουργία).
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν απαγορευτικι διάταξθ τθσ περ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 50
του ν. 4738/2020, απαγορεφεται κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ αυτοδίκαιθσ
αναςτολισ/απαγόρευςθσ ο ςυμψθφιςμόσ των απαιτιςεων του οφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου με
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ αυτοφ προσ το Δθμόςιο που γεννικθκαν πριν από τθν κατάκεςθ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςτο δικαςτιριο προσ επικφρωςθ, ακόμα κι αν ςυντρζχουν οι οικείεσ
προχποκζςεισ κατ’ άρκρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και 48 του ν. 4174/2013.
ii.
Αναςτολι μζτρων εκτζλεςθσ/αςφαλιςτικϊν μζτρων: Επιπροςκζτωσ, κατά το ίδιο
ωσ άνω χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με τισ περ. αϋ, βϋ και δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 50 του ν.
4738/2020:
 αναςτζλλονται τα μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ
κατά του οφειλζτθ για τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεων που ζχουν γεννθκεί μζχρι τθν ζκδοςθ
τθσ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
 αναςτζλλεται θ λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου κατά του οφειλζτθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντθρθτικισ κατάςχεςθσ και τθσ εγγραφισ προςθμείωςθσ
υποκικθσ, ςυναινετικισ ι κατ’ αντιδικία, εκτόσ εάν με αυτό επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ
απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ επιχείρθςθσ,
τεχνολογικοφ ι εν γζνει εξοπλιςμοφ τθσ που δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει τον κίνδυνο
απαξίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ και
 αναςτζλλονται οι αποκλειςτικζσ προκεςμίεσ άςκθςθσ αξιϊςεων και παραγραφισ, υπό τισ
οποίεσ τελοφν οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν και τα δικαιϊματα των υπζρ του οφειλζτθ
εγγυθτϊν και ςυνοφειλετϊν του εισ ολόκλθρον, κακϊσ και οι προκεςμίεσ και θ άςκθςθ
διαδικαςτικϊν πράξεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προκεςμιϊν των ενδίκων μζςων.
δ. Σθμειϊνεται ότι:
i. Πλεσ οι ωσ άνω εκ του νόμου αναςτολζσ/απαγορεφςεισ (αναςτολι μζτρων εκτζλεςθσ,
αςφαλιςτικϊν μζτρων, προκεςμιϊν παραγραφισ, ςυμψθφιςμοφ, απαγόρευςθ παρακράτθςθσ
ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ για είςπραξθ
χρθμάτων) ιςχφουν μόνο ωσ προσ τον οφειλζτθ, δθλαδι το φορζα τθσ επιχείρθςθσ για τθ
ρφκμιςθ των οφειλϊν του οποίου ζχει κατατεκεί ςτο δικαςτιριο ςυμφωνία εξυγίανςθσ προσ
επικφρωςθ κι όχι ωσ προσ τα τυχόν ςυνυπόχρεα με αυτόν πρόςωπα. Αναςτολι μζτρων
αναφορικά με τα ςυνυπόχρεα πρόςωπα μπορεί να χορθγθκεί μόνο από το δικαςτιριο με
προςωρινι διαταγι ι δικαςτικι απόφαςθ προλθπτικϊν μζτρων, κατόπιν αιτιςεωσ οποιουδιποτε
ζχει ζννομο ςυμφζρον, ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 5 του άρκρου 50 του ν. 4738/2020, ςε
ςυνδυαςμό με το άρκρο 86 του ίδιου νόμου, εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ ι
κοινωνικόσ λόγοσ (βλ. ανωτζρω ςτο κεφ. 2.).
ii. Ππωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί και ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ. 1049/2018 αναφορικά με τθν
προϊςχφουςα διαδικαςία εξυγίανςθσ του ν. 3588/2007, ςε περίπτωςθ που θ Φορολογικι
Διοίκθςθ επιβάλει μζτρα ςε βάροσ του οφειλζτθ κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ
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αυτοδίκαιθσ αναςτολισ, επειδι δεν είχε λάβει γνϊςθ αυτισ, όπωσ π.χ. κατά το διάςτθμα από τθν
κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ ζωσ τθν κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ, τα μζτρα αυτά αίρονται, κακϊσ θ λιψθ αυτϊν ζγινε κατά παράβαςθ του νόμου.
iii. Τζλοσ, υπενκυμίηεται ότι ςτα μζτρα που αναςτζλλονται αυτοδίκαια δεν περιλαμβάνεται
θ αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ, κακϊσ αυτι αφορά ςτθ δίωξθ ποινικοφ αδικιματοσ και δεν αποτελεί
μζτρο ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου.
Ππωσ προαναφζρκθκε (ανωτζρω ςτο κεφ. 4), το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά
περίπτωςθ, αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ότι αςκικθκε αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα, με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο, τθν υπθρεςία τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των χρεϊν του οφειλζτθ,
προκειμζνου θ τελευταία να ςυμμορφωκεί ςτθν τυχόν ιςχφουςα αυτοδίκαιθ
αναςτολι/απαγόρευςθ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν
οφειλϊν, ενθμερϊνεται θ Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, θ οποία ενθμερϊνει ςτθ ςυνζχεια τισ
αρμόδιεσ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ.

6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΙΣΩΣΩΝ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
α. Νόμιμθ πλειοψθφία ςυναινοφντων πιςτωτϊν
i. Ο κανόνασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34: Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 34 του ν.
4738/2020, για τθ δικαςτικι επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ πρζπει να ζχουν ςυναινζςει ςε
αυτιν ο οφειλζτθσ και πιςτωτζσ του που εκπροςωποφν αφενόσ μεν περιςςότερο από το πενιντα
τοισ εκατό (50%) των απαιτιςεων που ζχουν ειδικό προνόμιο (δθλαδι των εμπραγμάτωσ
εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων και των τυχόν απαιτιςεων με άλλο ειδικό προνόμιο κατά το άρκρο
976 ΚΡολΔ), αφετζρου δε περιςςότερο από το πενιντα τοισ εκατό (50%) των λοιπϊν απαιτιςεων
(δθλαδι των απαιτιςεων με γενικό προνόμιο, όπωσ οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου κατ’ άρκρο 975
ΚΡολΔ, και των απαιτιςεων χωρίσ προνόμιο/ανζγγυων απαιτιςεων). Απαιτείται δθλαδι κατά
νόμο ο ςχθματιςμόσ τουλάχιςτον απόλυτθσ (πλζον του 50%) πλειοψθφίασ ςυναινοφντων
πιςτωτϊν ςε κάκε μία από τισ ανωτζρω δφο κατθγορίεσ πιςτωτϊν.
Τα ποςοςτά αυτά υπολογίηονται με βάςθ κατάςταςθ πιςτωτϊν που επιςυνάπτεται ςτθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ και θ οποία δεν μπορεί να φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ των τριϊν (3)
μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ προσ επικφρωςθ ςτο δικαςτιριο. Η
κατάςταςθ πρζπει να περιλαμβάνει όλουσ τουσ πιςτωτζσ που είχαν απαιτιςεισ κατά τθν
ανωτζρω θμερομθνία, ακόμθ και τισ μθ λθξιπρόκεςμεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ.
3 του άρκρου 34 του ν. 4738/2020.
Επιςθμαίνεται όμωσ ότι, όπωσ και υπό το προϊςχφον δίκαιο, ωσ βάςθ υπολογιςμοφ για τον
ςχθματιςμό ι μθ των κατά νόμο απαιτοφμενων ποςοςτϊν πλειοψθφίασ λαμβάνονται μόνο οι
απαιτιςεισ πιςτωτϊν που κίγονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του
άρκρου 34, «κεωρείται ότι δεν κίγεται θ απαίτθςθ ενόσ πιςτωτι όταν, κατά τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ, δεν επθρεάηεται θ νομικι κατάςταςθ που είχε πριν από τθν επικφρωςθ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ». Η νομικι κατάςταςθ μιασ απαίτθςθσ (π.χ. του Δθμοςίου) επθρεάηεται
από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ (όπωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, βλ. ΡΟΛ. 1049/2018, κεφ. Β.3.),
όχι μόνο όταν προβλζπεται περιοριςμόσ/μείωςθ τθσ απαίτθςθσ ςτθ ςυμφωνία (π.χ. διαγραφι
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βαςικισ οφειλισ ι/και προςαυξιςεων/τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, «πάγωμα τόκων» λόγω
πρόβλεψθσ αποπλθρωμισ ςε άτοκεσ δόςεισ ι χοριγθςθσ περιόδου χάριτοσ), αλλά και όταν
μεταβάλλεται με άλλο τρόπο θ νομικι κατάςταςθ τθσ απαίτθςθσ (π.χ. με πρόβλεψθ εξάλειψθσ
εμπράγματθσ αςφάλειασ, άρςθσ επιβλθκείςασ κατάςχεςθσ ι μεταβολισ τθσ υποκθκικισ ςειράσ
του Δθμοςίου ι τμθματικι αποπλθρωμι λθξιπρόκεςμθσ απαίτθςθσ κ.λπ.) ι περιορίηονται τα
νόμιμα ειςπρακτικά μζςα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (π.χ. με πρόβλεψθ απαγόρευςθσ
ςυμψθφιςμοφ, μθ παρακράτθςθσ κατά τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κ.ο.κ.). Τζλοσ,
από τθ βάςθ υπολογιςμοφ για το ςχθματιςμό τθσ νόμιμθσ πλειοψθφίασ εξαιροφνται οι
απαιτιςεισ πιςτωτϊν που τελοφν υπό αίρεςθ (βλ. παρ. 4 του άρκρου 34 του ν. 4738/2020).
ii. Ο κανόνασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 54: Ραρά τον ανωτζρω κανόνα τθσ παρ. 1 του άρκρου
34 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020, ςτθν παρ. 2 του άρκρου 54 του νόμου
κεςπίηεται και εναλλακτικόσ κανόνασ περί ςχθματιςμοφ νόμιμθσ πλειοψθφίασ, ςε περίπτωςθ που
δεν καταςτεί δυνατι θ πλιρωςθ των ποςοςτϊν του βαςικοφ κανόνα. Ειδικότερα, ςφμφωνα με
τθν παρ. 2 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020, ςυμφωνία εξυγίανςθσ που δεν ζχει εγκρικεί
(υπογραφεί ι υπερψθφιςτεί) από τισ πλειοψθφίεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34, δφναται να
επικυρωκεί από το δικαςτιριο και να καταςτεί δεςμευτικι ζναντι τθσ μθ ςυναινοφςασ
κατθγορίασ, εφόςον θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ πλθροί τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
 ζχει εγκρικεί από πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από το εξιντα τοισ εκατό
(60%) του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ και περιςςότερο από πενιντα τοισ
εκατό (50%) των απαιτιςεων με ειδικό προνόμιο,
 οι μθ ςυναινοφντεσ κιγόμενοι πιςτωτζσ τυγχάνουν ευνοϊκότερθσ μεταχείριςθσ ςε ςχζςθ
με κάκε πιςτωτι του οποίου θ απαίτθςθ ζχει ελάςςονα εξοφλθτικι προτεραιότθτα, όπου
αυτό προκφπτει βάςει τθσ κατάταξισ τουσ ςτθν πτωχευτικι εκκακάριςθ ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρκρου 167,
 καμία κατθγορία κιγόμενων μερϊν δεν μπορεί, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
να λάβει αξία μεγαλφτερθ τθσ ςυνολικισ απαίτθςισ τθσ κατά του οφειλζτθ, και
 ειδικά για τισ επιχειριςεισ που ικανοποιοφν τα κριτιρια προςδιοριςμοφ τθσ πολφ μικρισ
οντότθτασ του ν. 4308/2014 (Αϋ 251), απαιτείται επιπροςκζτωσ θ ςυμφωνία να ζχει
προτακεί από τον οφειλζτθ ι να ζχει τθ ςυναίνεςθ του οφειλζτθ.
β. Δυνατότθτα ςφναψθσ ςυμφωνίασ μόνο μεταξφ πιςτωτϊν
Ππωσ και το προϊςχφον δίκαιο, ο ν. 4738/2020 προβλζπει τθ δυνατότθτα δικαςτικισ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ζχει ςυναφκεί μόνο από πιςτωτζσ που ςυγκεντρϊνουν
τθ νόμιμθ πλειοψθφία, χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ. Για τθν επικφρωςθ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ μόνο μεταξφ πιςτωτϊν απαιτείται να ςυντρζχει μία τουλάχιςτον από τισ
προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 34 του νόμου, δθλαδι θ παφςθ πλθρωμϊν
του οφειλζτθ ι θ μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ ςε ποςό κατϊτερο του ενόσ δεκάτου
(1/10) του μετοχικοφ κεφαλαίου, προκειμζνου για οφειλζτθ κεφαλαιουχικι εταιρεία, ι θ μθ
υποβολι προσ καταχϊριςθ οικονομικϊν καταςτάςεων δφο (2) τουλάχιςτον διαδοχικϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων ι θ ςυνδρομι λόγου δικαςτικισ λφςθσ Ε.Ρ.Ε., λόγω μείωςθσ των ιδίων
κεφαλαίων τθσ ςε ποςό κατϊτερο του ½ του εταιρικοφ κεφαλαίου τθσ και μθ ςφγκλθςθσ
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ςυνζλευςθσ των εταίρων εντόσ εφλογου χρόνου ι μθ λιψθσ απόφαςθσ για τθ λιψθ των
αναγκαίων μζτρων, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 45 του ν. 3190/1955 (Αϋ 91).
Ρζραν των ανωτζρω, ςφμφωνα με το ςτ. εϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020,
προχπόκεςθ για τθ δικαςτικι επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μόνο μεταξφ πιςτωτϊν είναι θ
ςυναίνεςθ του οφειλζτθ, θ οποία τεκμαίρεται ςε περίπτωςθ μθ άςκθςθσ από τον οφειλζτθ
παρζμβαςθσ κατά τθσ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ. Η προχπόκεςθ αυτι παρακάμπτεται
όμωσ, κατά το νόμο, αν από τθν αίτθςθ επικφρωςθσ και ιδίωσ από τθν ζκκεςθ του
εμπειρογνϊμονα που τθ ςυνοδεφει (βλ. άρκρο 48 και παρ. 1 του άρκρου 46 του νόμου)
προκφπτει ότι θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν κα καταςτιςει τθ νομικι και οικονομικι κατάςταςθ
του οφειλζτθ χειρότερθ από εκείνθ ςτθν οποία κα βριςκόταν χωρίσ τθ ςυμφωνία.

7. ΤΝΑΓΟΜΕΝΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ (ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 2 Ν.
4738/2020)
α. Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020, το Δθμόςιο κεωρείται ότι
ςυναινεί ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ακόμα και αν δεν τθν υπογράφει, ςε κάκε περίπτωςθ που
πλθροφνται ςωρευτικά οι τρεισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «χωρίσ
να απαιτείται θ περαιτζρω διερεφνθςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ αυτισ ι τθσ ανάκτθςθσ από
πλευράσ του αντιςτοίχου φορζα ι των λοιπϊν προχποκζςεων τθσ παροφςασ».
Οι προχποκζςεισ, από τθ ςυνδρομι των οποίων και μόνο ςυνάγεται κατά νόμο θ
ςυναίνεςθ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ είναι οι κάτωκι:
i. Η βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο κατά το χρόνο υπογραφισ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν υπερβαίνει το ποςό των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000)
ευρϊ.
Ωσ «βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι» νοείται το ποςό οφειλισ προσ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κζντρα/Τελωνεία που αρχικά βεβαιϊκθκε, χωρίσ τουσ τόκουσ ι τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ
καταβολισ που τθν επιβαρφνουν κατά νόμο, όπωσ το ποςό αυτό ζχει διαμορφωκεί κατά το χρόνο
υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ μετά από τυχόν καταβολζσ, ςυμψθφιςμό, αναγκαςτικι είςπραξθ ι
διαγραφι βάςει νόμιμου τίτλου.
ii. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 46 του
ν. 4738/2020, το Δθμόςιο δεν κα περιζλκει λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςε
χειρότερθ κζςθ ωσ προσ τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, από τθ κζςθ ςτθν οποία κα περιζλκει ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ.
iii. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, το ςυνολικό φψοσ των
βεβαιωμζνων οφειλϊν του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο, Ν.Ρ.Δ.Δ., δθμόςιεσ επιχειριςεισ και
φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ είναι ωσ
ποςό μικρότερο από το ςφνολο των οφειλϊν προσ ιδιϊτεσ πιςτωτζσ.
Ραρατθρείται ότι, ςε αντίκεςθ με τθν υπό ςτοιχείο (i) προχπόκεςθ του τεκμθρίου
ςυναίνεςθσ, που αναφζρεται ςε ζνα αντικειμενικό ποςοτικό ςτοιχείο (το φψοσ τθσ βεβαιωμζνθσ
βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο), για τθ ςυνδρομι των υπό ςτοιχεία (ii) και (iii) προχποκζςεων
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είναι κρίςιμο το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα που ζχει επιλεγεί από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, θ οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του ν. 4738/2020, ςυνοδεφει επί ποινι
απαραδζκτου τθν αίτθςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Σφμφωνα με τθ ςχετικι υπ’ αρικ.
26400 ΕΞ 2021 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865/5-3-2021), με τθν οποία κακορίηεται
το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα, ςτθν εν λόγω ζκκεςθ περιλαμβάνεται
βεβαίωςθ του εμπειρογνϊμονα ςχετικά με τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων (βλ. παρ. 4
του άρκρου 4 και παρ. vi ςτο άρκρο 12 τθσ ΥΑ).
β. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω υπουργικι απόφαςθ, για τον προςδιοριςμό των απαιτιςεων
του Δθμοςίου ο εμπειρογνϊμονασ λαμβάνει υπ’ όψιν τισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ, με τισ νόμιμεσ
προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ βεβαίωςθ χρεϊν
που εκδίδει θ Φορολογικι Διοίκθςθ (βλ. παρ. 3 και 4 του άρκρου 4 τθσ ΥΑ). Το περιεχόμενο τθσ
ανωτζρω βεβαίωςθσ χρεϊν εκτίκεται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 3 τθσ παροφςασ εγκυκλίου.
Ειδικά όςον αφορά τθν εξζταςθ, ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, τθσ κζςθσ ςτθν οποία
κα περιερχόταν το Δθμόςιο ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, δθλαδι του ποςοφ που κα
ανακτοφςε το Δθμόςιο από τθν κατάταξθ των απαιτιςεϊν του ςτθ ςυνολικι «αξία βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ» τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, και τθ ςφγκριςθ του ποςοφ αυτοφ με το ποςό που
προβλζπεται να αποπλθρωκεί ςτο Δθμόςιο βάςει των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι το Δθμόςιο δεν κα περιζλκει λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ
ςυμφωνίασ ςε χειρότερθ κζςθ, ωσ προσ τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του κατά τον χρόνο
υπογραφισ αυτισ, από τθ κζςθ ςτθν οποία κα περιζλκει ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ (υπό ςτοιχείο
ii προχπόκεςθ του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ, βλ. ανωτζρω υπό ενότθτα α), επιςθμαίνονται
ιδιαίτερα οι κάτωκι κανόνεσ που τίκενται ςτθν ΥΑ:
i.
Aναφορικά με τθν «αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, που
τίκεται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ για τθν υποκετικι κατάταξθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν
ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα:
 Στθν ζκκεςθ επιςυνάπτεται αναλυτικόσ κατάλογοσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του
οφειλζτθ με εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ (βλ. ενδεικτικό πίνακα για ακίνθτα ςτο Ραράρτθμα Β
τθσ ΥΑ), ενϊ ςυνοπτικι περιγραφι τουσ περιλαμβάνεται και ςτθν ζκκεςθ (περ. βϋ του
άρκρου 3 τθσ ΥΑ).
 Για όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ (κινθτά και ακίνθτα) προςδιορίηεται ςτθν
ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα τόςο θ εμπορικι αξία όςο και θ αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ.
Η εκτίμθςθ αυτϊν των αξιϊν διενεργείται ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα εκτιμθτικά
πρότυπα υπολογιςμοφ ανάλογα με το είδοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου (παρ. 3 και 4
του άρκρου 9 τθσ ΥΑ).
 Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ των ακινιτων του οφειλζτθ,
εφαρμόηονται οι κανόνεσ που τίκενται ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 9 τθσ ΥΑ.
 Τα «ζξοδα» που προαφαιροφνται από τθν ρευςτοποιιςιμθ αξία των περιουςιακϊν
ςτοιχείων του οφειλζτθ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ «αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ»,
δθλαδι το ποςό που κα διανεμθκεί ςτουσ πιςτωτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ «άςκθςθσ βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ» (παρ. 5 του άρκρου 9 τθσ ΥΑ) δεν δφναται να υπερβαίνουν το 5% τθσ
ανωτζρω αξίασ (παρ. 2 του άρκρου 9 τθσ ΥΑ).
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ii.
Αναφορικά με τθ μεκοδολογία που ακολουκεί ο εμπειρογνϊμονασ για τον ορκό
υπολογιςμό τθσ ανάκτθςθσ του Δθμοςίου από το ποςό που προςδιορίςτθκε ωσ «αξία βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ» τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ:
 Αν υφίςτανται περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ επί των οποίων ζχουν εγγραφεί
εμπράγματεσ αςφάλειεσ, ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα περιλαμβάνεται ξεχωριςτόσ
πίνακασ κατάταξθσ για ζκαςτο των βεβαρθμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων (παρ. 7 του
άρκρου 9 τθσ ΥΑ).
 Για τθ ςφνταξθ των πινάκων κατάταξθσ εφαρμόηονται οι κανόνεσ κατάταξθσ των άρκρων
975 επ. του ΚΡολΔ (παρ. 7 και 8 του άρκρου 9 τθσ ΥΑ), όπωσ διαμορφϊνονται με τισ
τροποποιιςεισ των άρκρων 167 και 169 του ν. 4738/2020, που ιςχφουν για τθν πτϊχευςθ.
Η εφαρμογι των κανόνων αυτϊν αποτυπϊνεται ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα (παρ. 2
του άρκρου 11 τθσ ΥΑ).
 Η ςυνολικι ανάκτθςθ κάκε πιςτωτι, επομζνωσ και του Δθμοςίου, από τθν αξία βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ υπολογίηεται ξεχωριςτά ςτθν ζκκεςθ του
εμπειρογνϊμονα (παρ. 9 του άρκρου 9 τθσ ΥΑ).
iii.
Αναφορικά με τθ ςφγκριςθ τθσ ανάκτθςθσ του Δθμοςίου από τθν «άςκθςθ βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ» και του ςυνολικοφ ποςοφ που προβλζπεται να αποπλθρωκεί ςτο Δθμόςιο βάςει
των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ:
 Στθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα περιλαμβάνεται ςυγκριτικόσ πίνακασ, από τον οποίο
προκφπτει, ανά πιςτωτι, ότι το ανακτϊμενο ποςό, ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ (βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ) είναι χαμθλότερο (ι ίςο) από το ποςό που κα ανακτθκεί κατ’ εφαρμογι
των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
 Το φψοσ τθσ ανάκτθςθσ για το Δθμόςιο βάςει των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
προςδιορίηεται ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα με όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ,
λαμβάνοντασ ωσ προεξοφλθτικό επιτόκιο «το μζςο ςτακμικό κόςτοσ χρθματοδότθςθσ του
οφειλζτθ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν προτεινόμενθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, κατά τθ
διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν» (παρ. 1 και 3 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ).
iv.
Τζλοσ, όπωσ ρθτά ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ, ςε περίπτωςθ που θ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπει τθ μεταβίβαςθ περιουςίασ και υποχρεϊςεων επιχείρθςθσ ςε
εκτζλεςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4738/2020 (βλ. κατωτζρω κεφ.
10 τθσ παροφςασ), χωρίσ να προςδιορίηεται το ποςό αποπλθρωμισ των απαιτιςεων του
Δθμοςίου ι/και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ, ςτθν ζκκεςθ πρζπει να διατυπϊνεται ρθτι διλωςθ του
εμπειρογνϊμονα ότι δεν μπορεί να βεβαιϊςει τθ μθ χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου για
τθν εφαρμογι του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020. Στθν
ανωτζρω περίπτωςθ δεν ιςχφει τεκμιριο ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ.
γ. Η αρμόδια υπθρεςία για το χειριςμό υποκζςεων εξυγίανςθσ (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι ΕΜ.ΕΙΣ.,
κατά περίπτωςθ) λαμβάνει γνϊςθ τθσ ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα από τθν κοινοποίθςθ ςτο
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Δθμόςιο του δικογράφου τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ.
5 του άρκρου 49 του ν. 4738/2020, εφόςον με τθν αίτθςθ κοινοποιείται και θ ζκκεςθ του
εμπειρογνϊμονα, ωσ ςυνθμμζνο του δικογράφου, άλλωσ πρζπει να λάβει γνϊςθ του
περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ (βλ. ανωτζρω κεφ. 4 τθσ παροφςασ).
Σε περίπτωςθ που, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, ιςχφει τεκμιριο ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου, θ
αρμόδια υπθρεςία οφείλει, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ςτοιχεία των βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ
το Δθμόςιο, που περιλαμβάνονται ςτθ βεβαίωςθ χρεϊν του άρκρου 46 του ν. 4738/2020 (κεφ. 3
τθσ παροφςασ) και τα διακζςιμα ςτοιχεία περιουςιακισ κατάςταςθσ του οφειλζτθ, όπωσ τθν
τελευταία διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων, τθν τελευταία πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τθν τελευταία διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του οφειλζτθ, να εξετάςει τα
κάτωκι:
 Αν ζχει αποτυπωκεί ορκά ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα θ κζςθ του Δθμοςίου ωσ
πιςτωτι (φψοσ και αιτία οφειλϊν, τυχόν εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ κ.λπ.). Επιςθμαίνεται,
όμωσ, ότι, ακόμα κι αν τα ςτοιχεία των οφειλϊν ςτθν ζκκεςθ είναι ςφμφωνα με τθ
βεβαίωςθ χρεϊν που ζχει χορθγιςει θ Φορολογικι Διοίκθςθ (κεφ. 3 τθσ παροφςασ),
πρζπει, ςε κάκε περίπτωςθ, να ελζγχεται το φψοσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν και κατά τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ: αν κατά τθν θμερομθνία αυτι το
φψοσ των οφειλϊν είναι μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με το ποςό που ζχει περιλθφκεί ςτθ
βεβαίωςθ χρεϊν και τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, θ εν λόγω απόκλιςθ ενδζχεται να
ςυνεπάγεται τθν ανατροπι του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου, λόγω τυχόν μθ
ςυνδρομισ πλζον κάποιασ από τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.
4738/2020.
 Αν ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα ζχουν περιλθφκεί όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία του
οφειλζτθ (ιδίωσ τα δικαιϊματα επί ακινιτων).
 Αν τθροφνται οι βαςικοί κανόνεσ που εκτζκθκαν ανωτζρω (υπ’ αρικ. 7.β.).
 Ειδικά όςον αφορά τθν εφαρμογι των κανόνων τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ςτθν «άςκθςθ
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ», ο αναγκαίοσ ζλεγχοσ δεν εκτείνεται, όπωσ είναι εφλογο, ςτθν
επαλικευςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των κανόνων κατάταξθσ από τον εμπειρογνϊμονα (ι
από τον τυχόν ςυμπράττοντα δικθγόρο/ςυμβολαιογράφο), αλλά αρκεί θ διαπίςτωςθ ότι
εφαρμόςτθκαν οι ορκοί κανόνεσ που διζπουν τθν κατάταξθ ςε περίπτωςθ ςυρροισ
προνομίων, ότι ζχει καταρτιςτεί ξεχωριςτόσ πίνακασ κατάταξθσ για κάκε εμπραγμάτωσ
βεβαρθμζνο περιουςιακό ςτοιχείο και ότι ζχει λθφκεί υπ’ όψιν το γενικό προνόμιο των
απαιτιςεων του Δθμοςίου, θ ορκι τάξθ του προνομίου τουσ κακϊσ και θ τυχόν υποκικθ
με τθν οποία εξαςφαλίηονται οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου κακϊσ και θ χρονικι ςειρά
εγγραφισ τθσ (υποκθκικι τάξθ).
Ππωσ είναι γνωςτό, ςφμφωνα με το άρκρο 975 ΚΡολΔ, οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου από
Φ.Ρ.Α., από παρακρατοφμενουσ και επιρριπτόμενουσ φόρουσ, με τισ προςαυξιςεισ κάκε
φφςθσ και τουσ τόκουσ που επιβαρφνουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ, κατατάςςονται ςτθν τρίτθ
τάξθ των απαιτιςεων με γενικό προνόμιο, ςυμμζτρωσ με άλλεσ απαιτιςεισ τθσ ίδιασ
τάξθσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, οι απαιτιςεισ από παροχι
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και αμοιβι δικθγόρων τθσ τελευταίασ διετίασ, απαιτιςεισ
αποηθμίωςθσ λόγω καταγγελίασ ςχζςθσ εργαςίασ και απαιτιςεισ των φορζων κοινωνικισ
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αςφάλιςθσ. Οι υπόλοιπεσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, με τισ προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και
τουσ τόκουσ που επιβαρφνουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ, κατατάςςονται ςτθν πζμπτθ τάξθ των
απαιτιςεων με γενικό προνόμιο, ςυμμζτρωσ με τισ απαιτιςεισ των Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωςθ ςυρροισ απαιτιςεων πιςτωτϊν με ειδικό προνόμιο (όπωσ είναι ιδίωσ οι
εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνεσ απαιτιςεισ), με γενικό προνόμιο και ανζγγυων
(εγχειρόγραφων) απαιτιςεων, ι τουλάχιςτον δφο εκ των ανωτζρω κατθγοριϊν,
εφαρμόηεται κατ’ αρχιν το άρκρο 977 ΚΡολΔ, το οποίο προβλζπει ικανοποίθςθ κάκε
κατθγορίασ απαιτιςεων από οριςμζνο ποςοςτό τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ». Κατ’
εφαρμογι του άρκρου αυτοφ, θ κατάταξθ των απαιτιςεων με εμπράγματθ αςφάλεια
(υποκικθ ι ενζχυρο) επί του βεβαρθμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου του οφειλζτθ γίνεται
ζωσ το 65% τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» αυτοφ, των απαιτιςεων με γενικό
προνόμιο ζωσ το 25% και των ανζγγυων απαιτιςεων ζωσ το 10%, ενϊ, αν δεν υφίςτανται
ανζγγυεσ απαιτιςεισ, θ κατάταξθ γίνεται ζωσ τα 2/3 και το 1/3, αντίςτοιχα, τθσ «αξίασ
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» του βεβαρθμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ παρ. 3 και 1 του άρκρου 977 ΚΡολΔ, αντίςτοιχα. Στα υπόλοιπα -μθ
βεβαρθμζνα- περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ, θ κατάταξθ των απαιτιςεων με γενικό
προνόμιο γίνεται ζωσ το 70% τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» αυτϊν και των λοιπϊν
απαιτιςεων (ανζγγυων) ζωσ το 30% (βλ. παρ. 3 του άρκρου 977 ΚΡολΔ).
Κατ’ εξαίρεςθ, ςε περίπτωςθ που κάποιοσ πιςτωτισ ζχει εγγράψει υποκικθ (ι ενζχυρο)
μετά τθν 17θ/1/2018 επί ακινιτου (ι κινθτοφ, αντίςτοιχα) ελεφκερου βαρϊν κατά το
χρόνο εγγραφισ, για τθν εξαςφάλιςθ απαίτθςθσ που γεννικθκε εξ ολοκλιρου μετά τθν
θμερομθνία αυτι, εφαρμόηεται το άρκρο 977Α του ΚΡολΔ, το οποίο προβλζπει τθν κατά
προτεραιότθτα ικανοποίθςθ τθσ εξαςφαλιηόμενθσ απαίτθςθσ από το ςφνολο του
εκπλειςτθριάςματοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου.
Για κζματα κατάταξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου, ςχετικι θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ.
1017/2018.
Σε περίπτωςθ ακινιτου του οφειλζτθ που ζχει καταςχεκεί από το Δθμόςιο, πρζπει επίςθσ
να ελζγχεται ότι θ κατάταξθ του Δθμοςίου δεν κίγεται από τυχόν υποκικεσ ι
προςθμειϊςεισ υποκικθσ που ενεγράφθςαν ςτο ακίνθτο μετά τθν εγγραφι τθσ
κατάςχεςθσ του Δθμοςίου (δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 38 του
ν.δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., θ εγγραφι προςθμείωςθσ ι υποκικθσ από τρίτον ςε ακίνθτο
μετά τθν εγγραφι τθσ κατάςχεςθσ του Δθμοςίου είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ ωσ προσ το
Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα ωσ προσ τθν απαίτθςθ αυτοφ για τθν οποία επιβλικθκε θ
κατάςχεςθ, βλ. ενδεικτικά τθν πρόςφατθ ΑΡ 157/2020).
Τυχόν παράβαςθ των ανωτζρω κανόνων από τον εμπειρογνϊμονα δφναται να
ςτοιχειοκετιςει λόγο κφριασ παρζμβαςθσ του Δθμοςίου ςτθ δίκθ επικφρωςθσ (βλ. κατωτζρω
κεφ. 8 τθσ παροφςασ).
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8. ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΔΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
Ι. Προχποκζςεισ επικφρωςθσ
α. Ππωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να καταςτεί ιςχυρι και
δεςμευτικι μια ςυμφωνία εξυγίανςθσ για τον οφειλζτθ και όλουσ τουσ πιςτωτζσ των οποίων οι
απαιτιςεισ ρυκμίηονται από αυτιν, είναι θ επικφρωςι τθσ από το πτωχευτικό δικαςτιριο (παρ. 1
του άρκρου 60 του ν. 4738/2020). Οι προχποκζςεισ επικφρωςθσ ορίηονται ςτο άρκρο 54 του ν.
4738/2020.
β. Σφμφωνα με το ανωτζρω άρκρο, θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επικυρϊνεται δικαςτικά
εφόςον, μεταξφ άλλων, ςυνιφκθ από τθ νόμιμθ πλειοψθφία πιςτωτϊν (κατά τθν παρ. 1 ι 2 του
άρκρου 54), διαμορφϊνει εφλογθ προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ του
οφειλζτθ, όπωσ αυτι αναδιαρκρϊνεται βάςει τθσ ςυμφωνίασ, πλθροφται θ αρχι τθσ μθ
χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 31, θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
δεν είναι αποτζλεςμα δόλου και δεν παραβιάηει διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου, ιδίωσ του
δικαίου του ανταγωνιςμοφ, και αντιμετωπίηει με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ τουσ
πιςτωτζσ που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ αποκλίςεων για
οριςμζνουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο νόμο (παρ. 3 του άρκρου 54).
Αναφορικά με τισ προχποκζςεισ επικφρωςθσ του άρκρου 54 του ν. 4738/2020,
επιςθμαίνονται τα εξισ:
i. Η τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν, με τθν ζννοια του
άρκρου 31 του νόμου, ότι δθλαδι κανείσ από τουσ μθ ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ δεν πρόκειται να
βρεκεί, βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςε χειρότερθ κζςθ από τθ κζςθ ςτθν οποία κα
βριςκόταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 54 του νόμου, απαιτείται να εξετάηεται μόνο ςε ςχζςθ με πιςτωτζσ των οποίων θ
ςυναίνεςθ ςυνάγεται ι δφναται να ςυναχκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 (ςτουσ
οποίουσ ενδζχεται να περιλαμβάνεται και το Δθμόςιο) και όςουσ αντιτάςςονται ςτθν επικφρωςθ
τθσ ςυμφωνίασ είτε με τθν άςκθςθ (κφριασ) παρζμβαςθσ ενϊπιον του δικαςτθρίου, είτε με
αρνθτικι ψιφο ςε περίπτωςθ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ι, εναλλακτικά, αν αςκιςουν
τριτανακοπι κατόπιν επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ.
ii. Πςον αφορά τισ λοιπζσ προχποκζςεισ επικφρωςθσ του άρκρου 54 του ν. 4738/2020,
όπωσ θ μθ ςυνδρομι δόλου, θ μθ παράβαςθ κανόνων αναγκαςτικοφ δικαίου και θ ιςότιμθ
μεταχείριςθ των πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ, όπωσ προκφπτει από το νόμο, αυτζσ
εξετάηονται από το δικαςτιριο ωσ προσ το ςυνολικό περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ και το ςφνολο
των απαιτιςεων πιςτωτϊν που ρυκμίηονται από αυτιν, ςυμβαλλομζνων και μθ.
Ειδικά, όςον αφορά τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν βάςει τθσ
ςυμφωνίασ, ςφμφωνα με τθν περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020, αποκλίςεισ από
τθν ανωτζρω αρχι επιτρζπονται μόνο για ςπουδαίο επιχειρθματικό ι κοινωνικό λόγο, που
εκτίκεται ειδικά ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου, ι αν ο κιγόμενοσ πιςτωτισ ςυναινεί ςτθν
απόκλιςθ.
γ. Σε περίπτωςθ που το δικαςτιριο διαπιςτϊνει ότι δεν ςυντρζχει μία ι περιςςότερεσ
προχποκζςεισ του νόμου για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ.
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Εναλλακτικά όμωσ, ο ν. 4738/2020 προβλζπει, όπωσ και το προϊςχφον δίκαιο, τθ δυνατότθτα του
δικαςτθρίου, αντί να απορρίψει τθν αίτθςθ, να τάξει ςφντομθ προκεςμία για τθν τροποποίθςθ
τθσ ςυμφωνίασ (παρ. 5 του άρκρου 54).
δ. Τζλοσ, επιςθμαίνεται θ νζα διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 56 του ν. 4738/2020, κατά
τθν οποία «Εφόςον δεν ζχει αςκθκεί παρζμβαςθ κατά τθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, θ απόφαςθ αρκεί να περιζχει ςυνοπτικι μόνο αιτιολογία με απλι αναφορά ςτο
κεφάλαιο τθσ ζκκεςθσ του εμπειρογνϊμονα, από τθν οποία προκφπτει θ ςυνδρομι κάκε
απαιτοφμενου για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ςτοιχείου». Από τθν ανωτζρω διάταξθ
προκφπτει ότι θ άςκθςθ κφριασ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ επικφρωςθσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυνδρομισ
των προχποκζςεων για τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, είναι κρίςιμθ για τθ
διαμόρφωςθ του ςκεπτικοφ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που κα εκδοκεί.

ΙΙ. Παρζμβαςθ του Δθμοςίου ςτθ δίκθ επικφρωςθσ
Από τισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν. 4738/2020, όπωσ παρατίκενται αμζςωσ ανωτζρω
(υπ’ αρικ. Ι), προκφπτει ότι το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, δφναται να αςκιςει κφρια παρζμβαςθ ςε
δίκθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όχι μόνο όταν δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ προσ
επικφρωςθ ςυμφωνίασ αλλά ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ςυναίνεςι του ςυνάγεται εκ του
νόμου βάςει τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του νόμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχει νόμιμοσ
λόγοσ για τθ μθ επικφρωςθ αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 54 του ν. 4738/2020.
Η κφρια παρζμβαςθ (άρκρο 752 ΚΡολΔ ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 79 ΚΡολΔ) του Δθμοςίου
ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ αςκείται από το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ κατόπιν ειςιγθςθσ του
αρμόδιου προϊςταμζνου του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ, και δφναται να ζχει
ωσ αίτθμα τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ι τθ μθ επικφρωςθ οριςμζνων όρων τθσ
ςυμφωνίασ ι, ενδεχομζνωσ, τθν τροποποίθςθ αυτϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ δυνατότθτασ που
προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 54 του ν. 4738/2020. Στθν ειςιγθςθ του αρμόδιου
προϊςταμζνου πρζπει να παρατίκενται με ςαφινεια τα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει θ βλάβθ
του Δθμοςίου από τυχόν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ και να προςδιορίηονται οι επίμαχοι όροι
αυτισ, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτο Ν.Σ.Κ., ςτο πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτάσ του για
δικαςτικι εκπροςϊπθςθ του Δθμοςίου, να εξετάςει αν ςτοιχειοκετοφνται λόγοι κφριασ
παρζμβαςθσ και να διαμορφϊςει προςθκόντωσ το αίτθμα που περιλαμβάνεται ςε αυτι, ϊςτε να
είναι ςυμβατό με το ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο που διζπει τθ δίκθ επικφρωςθσ κατά το
νζο ν. 4738/2020. Εφόςον δεν κρίνεται ςκόπιμθ από τον αρμόδιο προϊςτάμενο θ άςκθςθ
παρζμβαςθσ, αποςτζλλεται ςχετικό ζγγραφο ςτο Ν.Σ.Κ. ι γίνεται ςχετικι ςθμείωςθ ςτο φάκελο
τθσ υπόκεςθσ που τθρείται ςτθν Υπθρεςία.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ενδεικτικι περιπτωςιολογία πικανϊν λόγων κφριασ
παρζμβαςθσ του Δθμοςίου ςε δίκθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, υπό το φωσ των νζων
διατάξεων του ν. 4738/2020. Σε κάκε περίπτωςθ, θ απόφαςθ του αρμόδιου προϊςταμζνου να
ειςθγθκεί ι όχι ςτο Ν.Σ.Κ. τθν άςκθςθ κφριασ παρζμβαςθσ λαμβάνεται με κριτιριο τθν καλφτερθ
δυνατι διαςφάλιςθ των ειςπρακτικϊν ςυμφερόντων του Δθμοςίου.
21

ΑΔΑ: 6ΨΓ746ΜΠ3Ζ-ΝΗΒ

Ενδεικτικοί λόγοι κφριασ παρζμβαςθσ του Δθμοςίου:
 Αν το Δθμόςιο εμφανίηεται ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ ςυμφωνία βάςει τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4738/2020, ενϊ δεν ςυντρζχει μία ι περιςςότερεσ από τισ προχποκζςεισ
που τίκενται ςτο νόμο για τθν ιςχφ του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ (βλ. ανωτζρω κεφ. 7.α.).
 Αν θ αρμόδια υπθρεςία διαπιςτϊςει, με βάςθ τα διακζςιμα ςε αυτιν ςτοιχεία, ςοβαρι
ανακρίβεια ςτα πραγματικά δεδομζνα που περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ του
εμπειρογνϊμονα του άρκρου 48 του ν. 4738/2020, ιδίωσ όςον αφορά τα ςτοιχεία του
ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, ι παράβαςθ από τον εμπειρογνϊμονα
βαςικϊν κανόνων τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ
865), ςφμφωνα με τα εκτικζμενα ςτα κεφάλαια 7.β. και 7.γ. τθσ παροφςασ, εξαιτίασ τθσ
οποίασ (ανακρίβειασ ι παράβαςθσ) τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ θ βαςιμότθτα των
ποριςμάτων τθσ ζκκεςθσ ςχετικά με τθ μθ χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου ι τθν
ιςότιμθ μεταχείριςθ των απαιτιςεϊν του ςε ςχζςθ με άλλουσ πιςτωτζσ ι τθ ςυνδρομι
άλλων προχποκζςεων επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ, προσ βλάβθ των ςυμφερόντων του
Δθμοςίου.
 Αν ςτθ ςυμφωνία δεν προςδιορίηονται ςαφϊσ το ποςό και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των
απαιτιςεων του Δθμοςίου (όπωσ π.χ. όταν προβλζπεται ικανοποίθςθ των απαιτιςεων
του Δθμοςίου από το προϊόν μελλοντικισ εκποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων), με
αποτζλεςμα να μθν μπορεί να διαπιςτωκεί βάςιμα θ μθ χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ του.
 Αν θ ςυμφωνία προβλζπει περιοριςμό ι διαγραφι οφειλϊν που δεν είχαν ακόμα
βεβαιωκεί κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ, αλλά κατά το χρόνο ςυηιτθςθσ τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ ςτο δικαςτιριο ζχουν ιδθ βεβαιωκεί ι προςδιοριςτεί με ζκκεςθ
ελζγχου, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία (Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ.), εφόςον το
φψοσ των νζων βεβαιϊςεων ςυνεπάγεται παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ
κζςθσ του Δθμοςίου, που τυχόν είχε διαπιςτωκεί αναφορικά με τισ ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ οφειλζσ ι/και τθσ αρχισ τθσ ιςότιμθσ
μεταχείριςθσ.
 Αν θ ςυμφωνία προβλζπει περιοριςμό ι διαγραφι δαςμϊν οι οποίοι αποτελοφν
Ραραδοςιακοφσ Ίδιουσ Ρόρουσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
βεβαιωκζντων πριν ι μετά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
 Αν υφίςταται ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ του φψουσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν που
ζχουν λθφκεί υπ’ όψιν ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα κατ’ άρκρο 48 του ν. 4738/2020
και του φψουσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςτοιχεία, με αποτζλεςμα
να χειροτερεφει θ κζςθ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37
του ν. 4738/2020.
 Σε περίπτωςθ που, ενϊ ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ υφίςτανται όροι που προβλζπουν
περιοριςμό ι διαγραφι απαιτιςεων του Δθμοςίου που δεν ζχουν βεβαιωκεί κατά τον
χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ και δεν εμφανίηονται ςτα βιβλία του οφειλζτθ (π.χ.
οφειλϊν που κα προκφψουν από φορολογικό ζλεγχο), δεν ζχει περιλθφκεί ςτθν ζκκεςθ
του εμπειρογνϊμονα ςχετικι ρθτι και διακριτι πρόβλεψθ, από τθν οποία να προκφπτει θ
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αδυναμία αποπλθρωμισ των υπό διαγραφι οφειλϊν με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ
ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ, κατά παράβαςθ τθσ ςχετικισ διάταξθσ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 10 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865).
Αν θ προσ επικφρωςθ ςυμφωνία αντιμετωπίηει τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου με
δυςμενζςτερο τρόπο ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ (με
γενικό προνόμιο ίδιασ τάξθσ) ι με ίδιο ι δυςμενζςτερο τρόπο ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ
πιςτωτϊν χωρίσ προνόμιο ι με δυςανάλογα δυςμενζςτερο τρόπο ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ
πιςτωτϊν με ειδικό προνόμιο, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ, με
τθν επιφφλαξθ τθσ τυχόν ςυνδρομισ ςοβαρϊν κοινωνικϊν λόγων που δικαιολογοφν τθν
απόκλιςθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των εργατικϊν απαιτιςεων.
Για τθ ςτοιχειοκζτθςθ του ανωτζρω λόγου παρζμβαςθσ μπορεί να γίνει επίκλθςθ του
ςχετικοφ ςυγκριτικοφ πίνακα που περιλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, από
τον οποίο προκφπτει θ ποςοςτιαία ανάκτθςθ κάκε πιςτωτι αφενόσ μεν από τθν «άςκθςθ
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» (παρ. 9 του άρκρου 9 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν, Βϋ 865) αφετζρου δε από τθν εφαρμογι των όρων τθσ ςυμφωνίασ
(παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ ανωτζρω ΥΑ).
Αν ςτθν προσ επικφρωςθ ςυμφωνία περιλαμβάνονται αςαφείσ ι/και αντιφατικοί όροι
αναφορικά με τθν αποπλθρωμι των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που
απαιτιςεισ του Δθμοςίου ενδζχεται να καταλαμβάνονται από όρουσ τθσ ςυμφωνίασ που
αναφζρονται ςε «αφανείσ πιςτωτζσ».
Αν θ Φορολογικι Διοίκθςθ δεν δφναται να προςδιορίςει τισ οφειλζσ που
καταλαμβάνονται από τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ και να ταυτοποιιςει αυτζσ με
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ.
Αν οι όροι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που αφοροφν το Δθμόςιο ζχουν τεκεί κατά
παράβαςθ διατάξεων νόμου, όπωσ π.χ. όταν ρυκμίηονται οφειλζσ προσ το Δθμόςιο που
ανάγονται ςε χρόνο μετά τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ι προβλζπεται
επζκταςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα, χωρίσ το Δθμόςιο να ζχει
ςυναινζςει ρθτά ςτθ ςυμφωνία (κατά παράβαςθ δθλαδι των παρ. 2 και 3 του άρκρου 60
του ν. 4738/2020, αντίςτοιχα, βλ. κατωτζρω ςτο κεφ. 11 τθσ παροφςασ) ι απαγορεφεται θ
καταγγελία τθσ ςυμφωνίασ (κατά παράβαςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 63 του ν. 4738/2020)
ι ρυκμίηονται οφειλζσ μθ δεκτικζσ ρφκμιςθσ, όπωσ οι οφειλζσ από ανάκτθςθ κρατικϊν
ενιςχφςεων λόγω παράβαςθσ τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90) ι, ςε περίπτωςθ
τελωνειακϊν οφειλϊν, λθξιπρόκεςμεσ μετά από αναςτολι που καλφπτονται από εγγφθςθ
για τθν διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ τουσ κ.ο.κ.
Στισ περιπτϊςεισ που ο ςχθματιςμόσ του ελάχιςτου ποςοςτοφ ςυναινοφντων πιςτωτϊν
που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 54 του ν.4738/2020 βαςίηεται ςτθν εφαρμογι
του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τθ γραμματικι
διατφπωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 54 του ν.4738/2020, θ ςυμφωνία επικυρϊνεται
δικαςτικά, εφόςον είτε ζχει υπογραφεί από τον οφειλζτθ και τισ απαιτοφμενεσ ελάχιςτεσ
πλειοψθφίεσ πιςτωτϊν του άρκρου 34 ι οι εν λόγω ελάχιςτεσ πλειοψθφίεσ πιςτωτϊν
ζχουν ψθφίςει κετικά ςε τυχόν ψθφοφορία που διεξάγεται με θλεκτρονικά μζςα.
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9. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΣΗΗ ΟΦΕΙΛΕΣΗ ΣΟΤ
– ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 1 Ν. 4738/2020)
I. Στθν παρ. 1 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020, όπωσ και ςτο προϊςχφον άρκρο 102 του ν.
3588/2007, προβλζπεται θ δυνατότθτα του Δθμοςίου (όπωσ και των λοιπϊν πιςτωτϊν του
δθμόςιου τομζα) να ςυναινεί ρθτά ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ για τθ ρφκμιςθ των
απαιτιςεϊν του ςε βάροσ οφειλζτθ του, υπογράφοντασ τθ ςυμφωνία ωσ ςυμβαλλόμενοσ
πιςτωτισ. Ομοίωσ, το Δθμόςιο δφναται να ςυμμετζχει ςε ψθφοφορία που διεξάγεται με
θλεκτρονικά μζςα για τθν παροχι ςυναίνεςθσ από τουσ πιςτωτζσ ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 34 του ν. 4738/2020 και τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 26411
ΕΞ 2021 (B' 902/9-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για
τθν παροχι ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, είτε μζςω υπογραφισ τθσ
ςυμφωνίασ είτε μζςω εκπροςϊπθςθσ του Δθμοςίου ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία και παροχισ
κετικισ ψιφου επί του ςχεδίου ςυμφωνίασ, είναι θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε., ςφμφωνα με τα εκτικζμενα ςτο παρόν κεφάλαιο.
Η παροχι ρθτισ ςυναίνεςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020,
αποτελεί το μοναδικό τρόπο ςυμμετοχισ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ
τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου (βλ. ανωτζρω κεφ. 7), ιτοι:
α) αν θ βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο (μθ
ςυνυπολογιηομζνων δθλαδι των τόκων/προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ) υπερβαίνει το
ποςό των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ ι/και
β) αν το ςυνολικό φψοσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο,
Ν.Ρ.Δ.Δ., δθμόςιεσ επιχειριςεισ και φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ είναι τουλάχιςτον ίςο ι
υπερβαίνει το ςυνολικό φψοσ των οφειλϊν του προσ ιδιϊτεσ πιςτωτζσ .
Επιςθμαίνεται πάντωσ, ότι θ υποβολι αίτθςθσ-πρόταςθσ για ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε
ςυμφωνία εξυγίανςθσ είναι δυνατι, κατ’ επιλογι του οφειλζτθ, και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν
ςυντρζχει καμία από τισ δφο ανωτζρω προχποκζςεισ, δθλαδι και για τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ
το Δθμόςιο μικρότερου φψουσ.
II. Ππωσ προαναφζρκθκε, για τθν παροχι ςυναίνεςθσ από το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτι, ςε
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, απαιτείται κατά το νόμο απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., θ οποία
εκδίδεται κατόπιν αίτθςθσ-πρόταςθσ του οφειλζτθ, ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ για τθν είςπραξθ
Διεφκυνςθσ και γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (περ. αϋ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 4 του ν. 3808/2009 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 13 του ν. 4013/2011 και το ςτ. αϋ τθσ παρ.
1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020 κακϊσ και τισ περ. βϋ και εϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ
Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-2013, Βϋ 130, ςε ςυνδυαςμό με τα
άρκρα 2 και 14 ν. 4389/2016 - Αϋ 94).
Αρμόδια Υπθρεςία για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ-πρόταςθσ του οφειλζτθ για ςυμμετοχι
του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το ν. 4738/2020, για τθ διατφπωςθ
ειςιγθςθσ επ’ αυτισ προσ τθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. και για τθ διαβίβαςθ ςτθν
ανωτζρω Διεφκυνςθ του φακζλου τθσ υπόκεςθσ είναι το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ, αν θ ςυνολικι
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βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι ςε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα δεν υπερβαίνει το ποςό των οκτϊ
εκατομμυρίων (8.000.000) ευρϊ, ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ. για υποκζςεισ μεγαλφτερου φψουσ βαςικισ
οφειλισ. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ίδιασ ωσ άνω Υπθρεςίασ είναι επίςθσ αρμόδιοσ να εκτελζςει τθν
απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με τθν οποία γίνεται δεκτι, εν όλω ι εν μζρει, θ αίτθςθ-πρόταςθ
του οφειλζτθ, είτε υπογράφοντασ εκ μζρουσ του Δθμοςίου ςυμφωνία εξυγίανςθσ με τον
αιτοφντα οφειλζτθ, με τουσ όρουσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτι, είτε παρζχοντασ κετικι
ψιφο ςε ςχζδιο ςυμφωνίασ με το ανωτζρω περιεχόμενο ςτο πλαίςιο ψθφοφορίασ με
θλεκτρονικά μζςα.
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν, ςτθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ και τθ
διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ ςυμπράττει θ Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, ςε άμεςθ
ςυνεργαςία με τισ ωσ άνω υπθρεςίεσ (Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ.).
III. Η εξζταςθ τθσ αίτθςθσ-πρόταςθσ του οφειλζτθ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και θ
αποδοχι (εν όλω ι εν μζρει) ι απόρριψθ αυτισ γίνεται, ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1
του άρκρου 37 του ν. 4738/2020, «…….με τουσ ίδιουσ όρουσ και ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια με
τα οποία κα ςυναινοφςε υπό τισ αυτζσ ςυνκικεσ ιδιϊτθσ πιςτωτισ, ακόμθ και όταν με τθ
ςυμφωνία το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ του
δθμόςιου τομζα και οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ παραιτοφνται από προνόμια και
εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι εμπράγματθσ φφςεωσ κακϊσ και από ζνδικα μζςα ι βοθκιματα»,
δθλαδι με κριτιριο τθν καλφτερθ δυνατι διαςφάλιςθ των ειςπρακτικϊν ςυμφερόντων του
Δθμοςίου ωσ πιςτωτι, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν αφενόσ μεν τθν οικονομικι αδυναμία του
οφειλζτθ, αφετζρου δε το επιςφαλζσ ι μθ είςπραξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςε
περίπτωςθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ τθσ περιουςίασ του ι κιρυξθσ αυτοφ ςε πτϊχευςθ.
Στο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020 προβλζπεται ωσ
αναγκαία προχπόκεςθ για τθν υπογραφι ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από το Δθμόςιο, ότι αυτό δεν
κα περιζλκει λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ ςε χειρότερθ κζςθ, ωσ προσ τισ βεβαιωμζνεσ
απαιτιςεισ του που υφίςτανται κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, από τθ
κζςθ ςτθν οποία κα περιερχόταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, ιτοι να ςυναχκεί, ότι το
ςυνολικό ποςό αποπλθρωμισ, βάςει τθσ πρόταςθσ του οφειλζτθ, υπερβαίνει το ποςό που
εκτιμάται, βάςει των οδθγιϊν που παρατίκενται κατωτζρω, ότι κα ειςπραχκεί ςε περίπτωςθ
πτωχευτικισ εκκακάριςθσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το Δθμόςιο δεν
νομιμοποιείται να ςυναινζςει ςε πρόταςθ ςφναψθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ με οφειλζτθ του.
Επιςθμαίνεται ότι κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 72 του ν. 4738/2020 δφναται να
κεςπιςτοφν με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Υποκζςεων επιπλζον νόμιμοι λόγοι μθ ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Η
ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α. εκκρεμεί.
Επομζνωσ, για τθ ςυναίνεςθ ι μθ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, πρζπει
πρωτίςτωσ να εξετάηεται θ ςυνδρομι τθσ ανωτζρω αναγκαίασ προχπόκεςθσ, ωσ εξισ:
α) Το ποςό που προτείνεται από τον οφειλζτθ να καταβλθκεί ςτο Δθμόςιο προσ
αποπλθρωμι των βεβαιωμζνων απαιτιςεϊν του κακϊσ και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ αυτοφ
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(εφάπαξ ι τμθματικά) πρζπει να προςδιορίηονται ρθτά και με ςαφινεια ςτθν αίτθςθ που
υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ.
Στθν αίτθςθ πρζπει να προςδιορίηεται θ κακαρι παροφςα αξία του ςυνολικοφ ποςοφ που
προτείνεται να αποπλθρωκεί ςτο Δθμόςιο βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όπωσ αυτι ζχει
υπολογιςτεί από τον εμπειρογνϊμονα ςτον οποίο ζχει ανακζςει ο οφειλζτθσ τθ ςφνταξθ τθσ
ζκκεςθσ του άρκρου 48 του ν. 4738/2020, κατ’ εφαρμογι τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθσ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865).
β) Για τθν εκτίμθςθ του ποςοφ που αναμζνεται να ειςπράξει το Δθμόςιο ςε περίπτωςθ
που ρευςτοποιθκεί όλθ θ περιουςία του οφειλζτθ (μόνο του οφειλζτθ, όχι τυχόν ςυνυπόχρεων
προςϊπων) και διανεμθκεί το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ (εκπλειςτθρίαςμα) ςτουσ πιςτωτζσ,
εφαρμόηονται οι οικείεσ διατάξεισ του άρκρου 167 του ν. 4738/2020, το οποίο παραπζμπει ςτθν
αναλογικι εφαρμογι των άρκρων 975 ζωσ 978 ΚΡολΔ (βλ. και ανωτζρω κεφ. 7.γ.).
Η εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ και των απαιτιςεων των πιςτωτϊν που
ςυμμετζχουν ςτθν εικονικι διανομι, κατά τα ανωτζρω, γίνεται με τα εξισ δεδομζνα:
i.

ii.

iii.

Ωσ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ (ακίνθτων και κινθτϊν, ενςϊματων και
άυλων), επί τθσ οποίασ διενεργείται θ εικονικι διανομι, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ «αξία
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» αυτϊν, όπωσ αυτι προςδιορίηεται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων
του άρκρου 9 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865).
Η εφαρμογι των ανωτζρω κανόνων βεβαιϊνεται από τον εμπειρογνϊμονα ςτον οποίο
ζχει ανακζςει ο οφειλζτθσ τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ του άρκρου 48 του ν. 4738/2020. Η
ανωτζρω βεβαίωςθ ςυνοδεφεται από τισ εκκζςεισ εκτίμθςθσ που τυχόν διενεργικθκαν
από πιςτοποιθμζνο/πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτι/εκτιμθτζσ και τα λοιπά υποςτθρικτικά
ζγγραφα που ελιφκθςαν υπ’ όψιν από τον εμπειρογνϊμονα για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ και τεκμθριϊνεται το τελικό φψοσ τθσ «αξίασ βίαιθσ
ρευςτοποίθςθσ» ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ τθσ ΥΑ.
Για το φψοσ των απαιτιςεων των λοιπϊν πιςτωτϊν του οφειλζτθ λαμβάνεται υπ’ όψιν
κατάςταςθ πιςτωτϊν που ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 5 (πρϊτο εδάφιο)
του άρκρου 34 του ν. 4738/2020 και τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ
2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865) και ζχει εγκρικεί ωσ προσ τθν
ακρίβεια και εγκυρότθτά τθσ από τον εμπειρογνϊμονα ςτον οποίο ζχει ανακζςει ο
οφειλζτθσ τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ του άρκρου 48 του ν. 4738/2020. Στθν κατάςταςθ
πιςτωτϊν γίνεται ειδικι μνεία των τρεχόντων υπολοίπων των εμπραγμάτωσ
εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων πιςτωτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα αμζςωσ κατωτζρω
(υπ’ αρικ. iii).
Για τον προςδιοριςμό των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων (ενζγγυων) απαιτιςεων ςε
βάροσ του οφειλζτθ λαμβάνονται υπ’ όψιν τα βάρθ επί τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του
οφειλζτθ, όπωσ αυτά βεβαιϊνονται από πρόςφατα πιςτοποιθτικά βαρϊν που ζχουν
εκδοκεί από τα αρμόδια υποκθκοφυλακεία ι κτθματολογικά γραφεία, ςε ςυνδυαςμό με
τθν κατάςταςθ πιςτωτϊν υπ’ αρικ. ii, από τθν οποία προκφπτει το τρζχον φψοσ των
εξαςφαλιςμζνων με εμπράγματεσ αςφάλειεσ απαιτιςεων των πιςτωτϊν ι, εναλλακτικά,
από πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ τρίτων εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν, από τισ
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οποίεσ προκφπτει θ φπαρξθ τθσ εμπράγματθσ αςφάλειασ, θ θμερομθνία εγγραφισ τθσ, το
βεβαρθμζνο περιουςιακό ςτοιχείο και το τρζχον υπόλοιπο τθσ εξαςφαλιηόμενθσ
απαίτθςθσ, εφόςον το περιεχόμενο αυτϊν επαλθκεφεται από τον εμπειρογνϊμονα.
γ) Για τθ διαπίςτωςθ ςυνδρομισ τθσ προχπόκεςθσ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του
Δθμοςίου, το ςυνολικό ποςό υπό ςτοιχείο (α) πρζπει να υπερβαίνει ι τουλάχιςτον να ιςοφται με
το ποςό υπό ςτοιχείο (β).
IV.
Ρζραν τθσ εξζταςθσ τθσ προχπόκεςθσ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του
Δθμοςίου, απαιτείται να εξετάηεται, κατ’ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 54 του ν.4738/2020, και ότι οι προτεινόμενοι από τον οφειλζτθ όροι τθσ ςυμφωνίασ δεν
κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν, δθλαδι ότι οι όροι που προβλζπονται για
τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των ανζγγυων πιςτωτϊν δεν είναι ευνοϊκότεροι ςε ςχζςθ με
αυτοφσ που προτείνονται για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου, οι οποίεσ είναι
εξοπλιςμζνεσ με γενικό προνόμιο, ι ότι άλλοι προνομιοφχοι πιςτωτζσ δεν αντιμετωπίηονται από
τουσ προτεινόμενουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ με ςθμαντικά ευνοϊκότερο τρόπο, ο οποίοσ δεν
δικαιολογείται από τθν ανάγκθ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ τουσ ι από ςπουδαίο κοινωνικό
λόγο. Στοιχεία για τθν εξζταςθ τθσ εν λόγω προχπόκεςθσ δφναται να αντλθκοφν από το
επιχειρθματικό ςχζδιο εξυγίανςθσ του οφειλζτθ κακϊσ και από τυχόν επιμζρουσ ςυμφωνίεσ που
ζχουν ιδθ επιτευχκεί με άλλουσ πιςτωτζσ του οφειλζτθ ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
Στθν αίτθςθ του οφειλζτθ πρζπει να διατυπϊνεται με ςαφινεια θ πρόταςθ του οφειλζτθ
περί του τρόπου αποπλθρωμισ των οφειλϊν του προσ το Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ που ςτο αίτθμα
περιζχονται αςαφείσ όροι, ηθτοφνται ςχετικζσ διευκρινίςεισ και θ πρόταςθ επαναδιατυπϊνεται
από τον οφειλζτθ.
Η πρόταςθ του οφειλζτθ, ςφμφωνα με το άρκρο 39 του ν. 4738/2020, δφναται ενδεικτικά
να ςυνίςταται ςτθ μεταβολι του χρόνου αποπλθρωμισ των απαιτιςεων του Δθμοςίου (π.χ.
τμθματικι αποπλθρωμι), ςτθ μεταβολι του ποςοςτοφ βάςει του οποίου υπολογίηονται οι
προςαυξιςεισ / τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ και, γενικότερα, ςε όρουσ που αφοροφν τον τρόπο
αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου. Επίςθσ, δφναται να
προτακοφν και άλλοι όροι, όπωσ π.χ. θ πρόβλεψθ αναςτολισ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν
διϊξεων υπζρ του οφειλζτθ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
ςυμφωνίασ. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 40 του ν.4738/2020, το Δθμόςιο δφναται να
προτείνει ωσ όρο τθσ ςυμφωνίασ, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αυτισ από τον οφειλζτθ, διαλυτικι
αίρεςθ.
Το Δθμόςιο δεν ςυναινεί ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν που δεν ζχουν ακόμα βεβαιωκεί κατά το
χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ, κακϊσ δεν δφναται να εξεταςτεί θ χειροτζρευςθ ι μθ τθσ
κζςθσ του αναφορικά με οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν ςε μελλοντικό χρόνο και το φψοσ των
οποίων δεν μπορεί ακόμα να προςδιοριςτεί. Επίςθσ, δεν ςυναινεί ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν που δεν
είναι δεκτικζσ ρφκμιςθσ, όπωσ οι οφειλζσ από ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων λόγω παράβαςθσ
τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 3
του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90). Επιπλζον δεν ςυναινεί ςε διαγραφι δαςμϊν, οι οποίοι αποτελοφν
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Ραραδοςιακοφσ Ίδιουσ Ρόρουσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, βεβαιωκζντων
πριν ι μετά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
V.
Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ-πρόταςθ ςφναψθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
ςυνυποβάλλεται και από ςυνυπόχρεο με τον οφειλζτθ πρόςωπο (π.χ. το διευκφνοντα ςφμβουλο
τθσ οφειλζτιδασ Α.Ε.) και προτείνεται θ ζνταξθ ςτθ ςυμφωνία όρου που προβλζπει τθν επζκταςθ
των όρων αυτισ ςτο εν λόγω ςυνυπόχρεο πρόςωπο, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται
κατωτζρω (υπ’ αρικ. VI) ςχετικά με τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ και τθ νομικι κατάςταςθ τθσ
περιουςίασ του οφειλζτθ πρζπει να προςκομίηονται και για τον αιτοφντα-ςυνυπόχρεο. Στθν
περίπτωςθ αυτι, το Δθμόςιο ςυναινεί ςτθν επζκταςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ ςτον αιτοφνταςυνυπόχρεο πρόςωπο, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020 (βλ. κατωτζρω
κεφ. 11), μόνο εφόςον, κατόπιν ςυνυπολογιςμοφ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του
ςυνυπόχρεου προςϊπου αναφορικά με τισ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει αλλθλζγγυα ευκφνθ και
πρόκειται να ρυκμιςτοφν με τθ ςυμφωνία, δεν προκφπτει χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου.
VI.
Ππωσ προαναφζρκθκε, για τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ
απαιτείται ο οφειλζτθσ να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι τθν Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά
περίπτωςθ. Η αίτθςθ ςυνοδεφεται από πλιρθ φάκελο με τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
i.

ii.

iii.

ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα ςχετικά με τθν «αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου 9 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 (Βϋ 865/5-3-2021) απόφαςθσ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν και τεκμθριϊνεται ο υπολογιςμόσ του τελικοφ φψουσ τθσ «αξίασ
βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε αυτζσ. Στο ζγγραφο του
εμπειρογνϊμονα
επιςυνάπτονται
τυχόν
εκκζςεισ
εκτίμθςθσ
από
πιςτοποιθμζνο/πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτι/εκτιμθτζσ και τα λοιπά υποςτθρικτικά ζγγραφα
που ελιφκθςαν υπ’ όψιν από τον εμπειρογνϊμονα.
Διευκρινίηεται ότι θ ανωτζρω ζκκεςθ, που αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό ζγγραφο τθσ
αίτθςθσ του οφειλζτθ για ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ζχει
περιοριςμζνο αντικείμενο και δεν ταυτίηεται με τθν τελικι ςυνολικι ζκκεςθ που
ςυνοδεφει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κατ’ άρκρο 46 του ν.
4738/2020, τθν οποία κα εκπονιςει ο εμπειρογνϊμονασ μετά τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ
μεταξφ του οφειλζτθ και τθσ νόμιμθσ πλειοψθφίασ των πιςτωτϊν του.
αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ με αναγραφι τθσ
εμπορικισ αξίασ τουσ και τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ», ςφμφωνα με τισ ανωτζρω
εκκζςεισ,
πρόςφατα πιςτοποιθτικά των εγγεγραμμζνων επί τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του οφειλζτθ
βαρϊν που ζχουν εκδοκεί από τα αρμόδια υποκθκοφυλακεία ι κτθματολογικά γραφεία
ι, εναλλακτικά, πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ τρίτων εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν,
από τισ οποίεσ προκφπτει θ φπαρξθ τθσ εμπράγματθσ αςφάλειασ, θ θμερομθνία εγγραφισ
τθσ, το βεβαρθμζνο περιουςιακό ςτοιχείο και το τρζχον υπόλοιπο τθσ εξαςφαλιηόμενθσ
απαίτθςθσ, εφόςον το περιεχόμενο αυτϊν επαλθκεφεται από τον εμπειρογνϊμονα,
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iv.

v.
vi.
vii.
viii.

κατάςταςθ πιςτωτϊν που ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 5 (πρϊτο εδάφιο)
του άρκρου 34 του ν. 4738/2020 και τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ
2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 865) και ζχει εγκρικεί ωσ προσ τθν
ακρίβεια και εγκυρότθτά τθσ από τον εμπειρογνϊμονα, με ειδικι μνεία των τρεχόντων
υπολοίπων των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων πιςτωτϊν,
βεβαίωςθ του εμπειρογνϊμονα ςχετικά με τθν κακαρι παροφςα αξία του ςυνολικοφ
ποςοφ που προτείνεται να αποπλθρωκεί ςτο Δθμόςιο βάςει τθσ ςυμφωνίασ,
επιχειρθματικό ςχζδιο εξυγίανςθσ,
επιμζρουσ ςυμφωνίεσ που ζχουν τυχόν ιδθ επιτευχκεί με άλλουσ πιςτωτζσ ςτο πλαίςιο
τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ και
βεβαίωςθ ότι ο υπογράφων εμπειρογνϊμονασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο
Εμπειρογνωμόνων του άρκρου 65 του ν. 4738/2020.

Εκτόσ από τα παραπάνω δικαιολογθτικά, θ αρμόδια Υπθρεςία (το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ
Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ) μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει και όποιο άλλο ςτοιχείο κεωρεί
χριςιμο για τθ διαπίςτωςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ ι περιουςιακισ κατάςταςθσ του
οφειλζτθ.
Το φάκελο δικαιολογθτικϊν που υποβάλλει ο οφειλζτθσ ςυμπλθρϊνει θ αρμόδια
Υπθρεςία (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ/Ε.Μ.ΕΙΣ.) με βάςθ τα διακζςιμα ςε αυτιν ςτοιχεία ι ςτοιχεία που
αντλεί με αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ (ενδεικτικά: πίνακα/πίνακεσ των βεβαιωμζνων χρεϊν του
οφειλζτθ, ατομικϊν και από ςυνυπευκυνότθτα, αντίγραφα των τελευταίων δθλϊςεων
περιουςιακισ κατάςταςθσ -ζντυπο Ε9, αντίγραφα των τελευταίων πράξεων διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ςφμφωνα με τον ν. 4223/2013, Αϋ287 κ.λπ.), προκειμζνου να εξετάςει
τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και ςτα ςυνθμμζνα αυτισ.
VII.
Αφοφ ελζγξει, με βάςθ τα διακζςιμα ςε αυτιν ςτοιχεία, τθν ακρίβεια των
προςκομιςκζντων ςτοιχείων, τθν πλθρότθτα του φακζλου και τθν εφαρμογι των οδθγιϊν υπό
ςτοιχεία III.β.i-iii του παρόντοσ κεφαλαίου, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ι θ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ
(αρμόδια Υπθρεςία), ςυντάςςει πλιρεσ ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ και διατυπϊνει τεκμθριωμζνθ
άποψθ ςχετικά με τθν πλιρωςθ ι μθ τθσ αρχισ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου
από τθν προτεινόμενθ ςυμφωνία. Επίςθσ, θ ανωτζρω αρμόδια Υπθρεςία εξετάηει, αν ςυντρζχουν
τυχόν άλλοι λόγοι μθ ςυναίνεςθσ και ακολοφκωσ διατυπϊνει ειςιγθςθ για αποδοχι, απόρριψθ ι
υποβολι αντιπρόταςθσ του Δθμοςίου επί τθσ πρόταςθσ του οφειλζτθ λαμβάνοντασ υπόψθ, ςε
περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν και τθν ειςιγθςθ τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ
Αττικισ. Ο φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ο οποίοσ κα
εμπεριζχει ςε περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν και τθν ειςιγθςθ τθσ Τελωνειακισ
Ρεριφζρειασ Αττικισ, διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. για τθ διαμόρφωςθ
τθσ ειςιγθςθσ προσ το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ. Στθν ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων περιλαμβάνεται αναλυτικι εικονικι κατάταξθ/διανομι επί των περιουςιακϊν
ςτοιχείων του οφειλζτθ, όπωσ απαιτείται για τθν τεκμθρίωςθ ότι πλθροφται ι όχι θ αρχι τθσ μθ
χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου, θ ορκότθτα τθσ οποίασ, μεταξφ άλλων, ελζγχεται από το
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Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ ςτο πλαίςιο τθσ γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτάσ του κατά τθν περ.
αϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4 του ν. 3808/2009.
Στθ ςυνζχεια, θ ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων τθσ Α.Α.Δ.Ε., με το ςφνολο των
ςτοιχείων του φακζλου, διαβιβάηεται ςτο Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ για τθν ζκδοςθ
ςχετικισ γνωμοδότθςθσ, θ οποία κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ από το Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Σε
περίπτωςθ φπαρξθσ τελωνειακϊν οφειλϊν, θ ανωτζρω ειςιγθςθ ςυνυπογράφεται από τθ
Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ.

10. ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ε ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΤΓΙΑΝΗ
Στο άρκρο 64 του ν. 4738/2020, όπωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, περιζχονται ειδικζσ
διατάξεισ για τθν περίπτωςθ που θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπει τθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου
ι μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
Η μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να αποτελεί περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
ι να ςυνάπτεται ςε εκτζλεςθ ςχετικοφ όρου αυτισ, με χωριςτι μεταγενζςτερθ ςφμβαςθ.
Με τθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταβιβάηεται ςτον αποκτϊντα ι ςτουσ αποκτϊντεσ (ενδζχεται να
είναι και περιςςότερεσ τθσ μίασ εταιρείεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 64) ολόκλθρο το
ενεργθτικό τθσ επιχείρθςθσ ι μζροσ αυτοφ ι επιμζρουσ ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και
ενδεχομζνωσ, εάν προβλζπεται ρθτά ςτθ ςυμφωνία, μζροσ των χρεϊν, ενϊ οι λοιπζσ
υποχρεϊςεισ κατά περίπτωςθ εξοφλοφνται από το τίμθμα τθσ πϊλθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι του
μζρουσ αυτισ, διαγράφονται ι, ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ,
παραμζνουν ωσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ι κεφαλαιοποιοφνται.
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 64 του ν. 4738/2020, ωσ προσ τθ μεταβίβαςθ
επιχείρθςθσ ι περιουςίασ κατά το άρκρο αυτό εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων
170 («φορολογικζσ και διοικθτικζσ διευκολφνςεισ - εξαιρετικζσ διατάξεισ») και 171 («λοιπζσ
διευκολφνςεισ - περιοριςμόσ δικαιωμάτων και αμοιβϊν - εξαιρετικζσ διατάξεισ») του ν.
4738/2020, από τισ οποίεσ προκφπτουν –μεταξφ άλλων- αφενόσ μεν θ απαλλαγι από τθν
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για τθ ςφναψθ ςυμβολαιογραφικισ
πράξθσ μεταβίβαςθσ (βλ. παρ. 7 και 8 του άρκρου 170 του ν. 4738/2020), αφετζρου δε θ μθ
εφαρμογι του άρκρου 479 ΑΚ περί αναδοχισ χρζουσ ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ομάδασ
περιουςίασ (βλ. παρ. 4 του άρκρου 171 του ν. 4738/2020).
Ο νόμοσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, όπωσ και υπό το προϊςχφον
δίκαιο, να τροποποιιςουν τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ «κατά το μζροσ που αφορά ςτουσ όρουσ
μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι μζρουσ αυτισ» μζχρι τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν επικφρωςι
τθσ και εφόςον ζχουν μεταβλθκεί τα ςτοιχεία του μεταβιβαηόμενου ενεργθτικοφ και
προςκομίηεται με τισ προτάςεισ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ του οριςκζντοσ εμπειρογνϊμονα επί
των τροποποιοφμενων όρων. Ραρατθρείται πάντωσ ότι ςτθ ςχετικι νζα διάταξθ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 64 του ν. 4738/2020 γίνεται παραπομπι ςτισ προχποκζςεισ που τίκενται υπό ςτοιχεία αϋ
και βϋ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 59 του ίδιου νόμου αναφορικά με τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ
ιδθ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (βλ. κατωτζρω ςτο κεφ. 12 τθσ παροφςασ), ςτισ οποίεσ
(προχποκζςεισ) ςυγκαταλζγεται θ τροποποίθςθ του χρόνου και του τρόπου αποπλθρωμισ των
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απαιτιςεων των πιςτωτϊν ι του είδουσ των εκατζρωκεν παροχϊν ι του φψουσ των προσ
αποπλθρωμι απαιτιςεων πιςτωτϊν.

11. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
Οι ζννομεσ ςυνζπειεσ από τθ δικαςτικι επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ορίηονται ςτα
άρκρα 60, 61 και 62 του ν. 4738/2020. Εξ αυτϊν επιςθμαίνονται οι κάτωκι βαςικζσ ςυνζπειεσ,
που άπτονται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων:
α. Δεςμευτικι ιςχφσ τθσ δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020, από τθ δικαςτικι επικφρωςι τθσ,
θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεςμεφει το ςφνολο των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων
ρυκμίηονται από αυτι, ακόμθ και αν δεν είναι ςυμβαλλόμενοι. Επομζνωσ, οι όροι δικαςτικά
επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ρυκμίηουν απαιτιςεισ του Δθμοςίου με οποιονδιποτε
τρόπο κατ’ άρκρο 39 του νόμου (περιοριςμόσ, μεταβολι των όρων εκπλιρωςθσ, μεταβίβαςθ,
απϊλεια ι μεταβολι εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ κ.λπ.), δεςμεφουν το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτι, είτε
ζχει ςυναινζςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ, κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ ςφμφωνα με τθν παρ.
1 του άρκρου 37 του νόμου, είτε θ ςυναίνεςι του ςυνάγεται κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 2 του ίδιου
άρκρου, είτε θ ςυμφωνία ζχει ςυναφκεί χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου (ρθτι ι ςυναγόμενθ).
Κατά ςυνζπεια, θ αρμόδια υπθρεςία (Κ.Ε.ΟΦ Αττικισ ι Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ), μόλισ
λαμβάνει γνϊςθ, με οποιονδιποτε τρόπο, τθσ ζκδοςθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που επικυρϊνει
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςτθν οποία υπάγονται οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, υποχρεοφται,
ςε ςυμμόρφωςθ με τθν επικυρωτικι απόφαςθ, να εφαρμόςει άμεςα τθ ςυμφωνία, ανεξαρτιτωσ
υποβολισ ι μθ ςχετικοφ αιτιματοσ από τον ενδιαφερόμενο, και να παρακολουκεί τθ
ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςε αυτι.
Ρεραιτζρω, ςτθν παρ. 2 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020 ορίηεται ότι «θ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ δφναται να ρυκμίςει απαιτιςεισ που γεννϊνται μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
επικυρωτικισ απόφαςθσ». Διευκρινίηεται, ότι ωσ χρόνοσ γζνεςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου
νοείται ο χρόνοσ ςτον οποίο ανάγονται οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ (επιχείρθςθσ),
ανεξαρτιτωσ του χρόνου ζκδοςθσ του οικείου νόμιμου τίτλου ι καταχϊρθςθσ αυτοφ ςτα βιβλία
ειςπρακτζων εςόδων. Ειδικά όςον αφορά οφειλζσ που προζρχονται από κατάπτωςθ εγγφθςθσ,
όπωσ προκφπτει από τθν παρ. 3 του άρκρου 39, κρίςιμοσ είναι ο χρόνοσ παροχισ τθσ εγγφθςθσ.
Επομζνωσ, όπωσ ρθτά ορίηεται ςτθν ανωτζρω διάταξθ, με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να
ρυκμιςτοφν και μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ από κατάπτωςθ εγγφθςθσ υπζρ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, εφόςον θ εγγφθςθ παραςχζκθκε ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ.
Ειδικι ζκφανςθ τθσ δεςμευτικισ ιςχφοσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ από τθ δικαςτικι
επικφρωςι τθσ είναι θ προβλεπόμενθ ςτθν περ. δϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020,
κατά τθν οποία, «εφόςον προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, αίρονται τυχόν καταςχζςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των καταςχζςεων εισ χείρασ τρίτων, που ζχουν ωσ αιτία ρυκμιηόμενεσ
με τθ ςυμφωνία οφειλζσ». Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ ςαφϊσ προκφπτει από τθν ανωτζρω διάταξθ,
για τθν άρςθ, κατ’ εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, καταςχζςεων ακινιτων, κινθτϊν κακϊσ
και καταςχζςεων εισ χείρασ τρίτων, απαιτείται αφενόσ μεν ςτθ ςυμφωνία να ζχει περιλθφκεί
όροσ που προβλζπει ρθτά τθν άρςθ αυτϊν, αφετζρου δε οι εν λόγω καταςχζςεισ να ζχουν
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επιβλθκεί για τθν είςπραξθ οφειλϊν που ρυκμίηονται από τθ ςυμφωνία. Σε περίπτωςθ που θ
κατάςχεςθ ζχει επιβλθκεί και για οφειλζσ εκτόσ ςυμφωνίασ, θ υποχρζωςθ άρςθσ μετατρζπεται
ςε υποχρζωςθ περιοριςμοφ τθσ κατάςχεςθσ μόνο ωσ προσ τισ οφειλζσ που καταλαμβάνονται από
τθ ςυμφωνία, δεδομζνου ότι ο ςχετικόσ όροσ τθσ ςυμφωνίασ είναι δεςμευτικόσ μόνο ωσ προσ
αυτζσ.
β. Επζκταςθ ι μθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ ςτθν ευκφνθ ςυνυπόχρεων προςϊπων
Σφμφωνα με τθν παρ. 3. του άρκρου 60 του ν. 4738/2020 «Τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν
κατά των εγγυθτϊν και ςυνοφειλετϊν εισ ολόκλθρον του οφειλζτθ, κακϊσ και τα υφιςτάμενα
δικαιϊματά τουσ ςε περιουςιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίηονται ςτο ίδιο ποςό με τθν
απαίτθςθ κατά του οφειλζτθ, μόνο αν ςυμφωνεί ρθτά ο πιςτωτισ, ενϊ θ παρ. 2 του άρκρου 37
δεν εφαρμόηεται για τθν παροχι τθσ ςυναίνεςθσ αυτισ».
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι προχπόκεςθ για τον περιοριςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ ςυμφωνίασ, τθσ ευκφνθσ προςϊπων που ευκφνονται εισ ολόκλθρον με τον οφειλζτθ ζναντι
του Δθμοςίου για οφειλζσ που υπάγονται ςτθ ςυμφωνία κακϊσ και τυχόν εμπράγματων
αςφαλειϊν που ζχουν παραςχεκεί από τρίτουσ για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων αυτϊν είναι
θ ςχετικι ςυναίνεςθ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, όταν αυτι διατυπϊνεται ρθτά και αφορά
ςυγκεκριμζνα τον περιοριςμό τθσ ευκφνθσ των εν λόγω προςϊπων (βλ. ανωτζρω κεφ. 9). θτά
διευκρινίηεται ςτο νόμο ότι θ ανωτζρω ςυναίνεςθ δεν μπορεί να ςυναχκεί από τθ ςυνδρομι των
προχποκζςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του νόμου (περί ςυναγόμενθσ ςυναίνεςθσ του
Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ).
Συμπεραςματικά, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020, θ δικαςτικι
επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ρυκμίηει οφειλζσ προσ το Δθμόςιο ςυνεπάγεται τον
περιοριςμό τθσ ευκφνθσ ςυνυπόχρεων για τισ ανωτζρω οφειλζσ προςϊπων, μόνο εφόςον ςτθ
ςυμφωνία ςυμμετζχει το Δθμόςιο ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 37
του νόμου και ζχει περιλθφκεί ςε αυτι ςχετικόσ όροσ. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, τα ςυνυπόχρεα
πρόςωπα εξακολουκοφν να ευκφνονται για το αρχικό φψοσ των ρυκμιηόμενων οφειλϊν, ωσ είχε
πριν από τθ ςυμφωνία.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω διάταξθ δεν ζχει εφαρμογι, αν θ αίτθςθ επικφρωςθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ζχει υποβλθκεί από κοινοφ τόςο από το φορζα τθσ υπό εξυγίανςθ
επιχείρθςθσ όςο και από ςυνυπόχρεα με αυτόν πρόςωπα αναφορικά με τισ οφειλζσ τθσ
επιχείρθςθσ, και ζχει γίνει δεκτι από το δικαςτιριο ωσ προσ όλουσ τουσ αιτοφντεσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, όλοι οι αιτοφντεσ, ωσ προσ τουσ οποίουσ ζγινε δεκτι θ αίτθςθ επικφρωςθσ,
ζχουν τθν ιδιότθτα του «οφειλζτθ» και εμπίπτουν ςτο προςτατευτικό πεδίο εφαρμογισ τθσ
δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ.
γ. Χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ
Σφμφωνα με τθν περ. γϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020, «γ) Οι ρυκμιηόμενεσ
με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
κακίςτανται ενιμερεσ υπό τον όρο τιρθςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και οι αρμόδιεσ αρχζσ
οφείλουν να χορθγοφν τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα και με τα
προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ».
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Από τθν ανωτζρω διάταξθ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ ταυτίηεται με το περιεχόμενο τθσ
αντίςτοιχθσ προϊςχφουςασ διάταξθσ τθσ περ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 106 γ του ν. 3588/2007,
ςυνάγονται τα εξισ:
i. Οι οφειλζσ που ζχουν ενταχκεί ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
κεωροφνται ότι ζχουν τακτοποιθκεί με νόμιμο τρόπο, με τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρ. 3
Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει. Ακολοφκωσ, για τισ ωσ άνω οφειλζσ και υπό
τον όρο ότι ζχουν εξοφλθκεί οι προβλεπόμενεσ λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τθσ ςυμφωνίασ,
χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ που
ορίηονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 12 ν. 4174/2013 και ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει),
όπωσ τθσ υποβολισ των προβλεπόμενων ςτο άρ. 3 τθσ ΡΟΛ 1274/2013 δθλϊςεων τθσ
τελευταίασ πενταετίασ κ.ο.κ., και με τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ
π.χ. με τθν παρακράτθςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 τθσ ανωτζρω ΡΟΛ, κατά περίπτωςθ.
ii. Υπό τισ ίδιεσ ωσ άνω προχποκζςεισ χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ και ςτα
ςυνυπόχρεα πρόςωπα αναφορικά με τισ οφειλζσ που ζχουν ενταχκεί ςτθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ και υπό τον όρο τιρθςθσ αυτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ, για τθν
παρακράτθςθ πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το ςυνολικό ποςό τθσ οφειλισ για τθν οποία
υφίςταται αλλθλζγγυα ευκφνθ, δεδομζνου του μθ περιοριςμοφ τθσ ευκφνθσ των προςϊπων
αυτϊν, ςε περίπτωςθ που δεν καταλαμβάνονται από τθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία
(βλ. ανωτζρω τθ ςχετικι ενότθτα υπό ςτοιχείο β).
iii. Στθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι ςχετικά με τθ
χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ (π.χ. να προβλζπεται
μικρότερο ποςοςτό παρακράτθςθσ κατά τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ από το
κατά νόμο ιςχφον). Οι εν λόγω όροι, εφόςον και ςτθν ζκταςθ που αφοροφν οφειλζσ που
ρυκμίηονται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ζχουν, από τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ,
δεςμευτικι ιςχφ και θ Φορολογικι Διοίκθςθ υποχρεοφται, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν
επικυρωτικι απόφαςθ, να χορθγιςει το αποδεικτικό ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
ςυμφωνίασ, εφαρμοηομζνων ςυμπλθρωματικά των ςχετικϊν ιςχυουςϊν διατάξεων, εφόςον
δεν αντίκεινται ςτθ ςυμφωνία. Αντίκετα, αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται αίτθμα για
χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, υφίςτανται οφειλζσ που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ (π.χ. οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ που γεννικθκαν μετά τθ δικαςτικι
επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, οφειλζσ που εξαιρζκθκαν από τθν επικφρωςθ αυτισ κ.λπ.), θ
φπαρξθ ειδικοφ όρου ςτθ ςυμφωνία δεν εμποδίηει τθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν διατάξεων
ωσ προσ τισ εκτόσ ςυμφωνίασ οφειλζσ. Αν π.χ. προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία ειδικό ποςοςτό
παρακράτθςθσ, αυτό κα εφαρμόηεται μόνο ωσ προσ τισ υπαγόμενεσ οφειλζσ, ενϊ για τισ
εκτόσ ςυμφωνίασ κα γίνεται παρακράτθςθ ςφμφωνα με τα γενικϊσ ιςχφοντα για το
αποδεικτικό ενθμερότθτασ (ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει) ι τθ βεβαίωςθ οφειλισ (ΡΟΛ
1275/2013, όπωσ ιςχφει), ανάλογα αν οι εν λόγω οφειλζσ είναι ρυκμιςμζνεσ ι όχι (ςχετικι θ
γνωμ. 172/2016 τθσ Ολομζλειασ του Ν.Σ.Κ., θ οποία ζχει γίνει δεκτι από το Γ.Γ.Δ.Ε.).
δ. Αναςτολι ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο
Σφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 60 του ν. 4738/2020, για όςο χρονικό
διάςτθμα προβλζπεται να διαρκζςει θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που
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απορρζουν από τθν επικυρωκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ και υπό τον όρο τθσ εμπρόκεςμθσ
εκπλιρωςθσ των ςυμφωνθκζντων αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ για το αδίκθμα τθσ μθ
καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο (άρκρο 25 ν. 1882/1990), εφόςον αυτό ζχει τελεςτεί πριν από
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ κατ’ άρκρα 44 επ. του νόμου. Κατά τθ
διάρκεια τθσ ανωτζρω αναςτολισ τθσ ποινικισ δίωξθσ αναςτζλλεται και θ παραγραφι του
ποινικοφ αδικιματοσ ςφμφωνα με τθ γενικι διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 113 του Ροινικοφ
Κϊδικα, χωρίσ όμωσ θ αναςτολι παραγραφισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ να υπόκειται ςτο
χρονικό περιοριςμό που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου αυτοφ.
Υπενκυμίηεται ότι και ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ για τθν
αναςτολι τθσ ποινικισ δίωξθσ, ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
υποχρεοφται να υποβάλλει αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα του άρκρου 25 ν. 1882/1990,
ενθμερϊνοντασ τον Ειςαγγελζα, πρωτίςτωσ με τθν αίτθςθ αλλά και ςε επόμενα ςτάδια τθσ
ποινικισ διαδικαςίασ, για τα προαναφερκζντα κρίςιμα ςτοιχεία, από τα οποία κατά νόμο
εξαρτάται θ αναςτολι τθσ ποινικισ δίωξθσ ι θ παφςθ τθσ αναςτολισ (χρόνο υποβολισ αίτθςθσ
για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ζκδοςθ επικυρωτικισ απόφαςθσ, οφειλζσ που
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ, κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι των δόςεων ι μθ
εκπλιρωςθ τυχόν άλλου όρου τθσ ςυμφωνίασ κ.λπ.).
Σε περίπτωςθ πλιρουσ και εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ
που απορρζουν από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικιματοσ τθσ μθ
καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο που τελζςτθκε πριν από τθν υποβολι αίτθςθσ για επικφρωςθ
τθσ ςυμφωνίασ (βλ. άρκρο 61 του ν. 4738/2020).
ε. Λιψθ μζτρων για τθν είςπραξθ των οφειλομζνων βάςει τθσ ςυμφωνίασ
Λόγω τθσ δεςμευτικισ ιςχφοσ τθσ δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ και εφόςον καταβάλλονται εμπρόκεςμα οι οριηόμενεσ δόςεισ, δεν είναι επιτρεπτι θ
λιψθ μζτρων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ οφειλϊν που ζχουν ενταχκεί ςτθ ςυμφωνία, εκτόσ
αν υφίςτανται τυχόν ςυνυπόχρεα με τον οφειλζτθ πρόςωπα που δεν καταλαμβάνονται από τθ
ςυμφωνία.
Σε περίπτωςθ όμωσ κακυςτζρθςθσ καταβολισ δόςεων που οφείλονται βάςει τθσ
ςυμφωνίασ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να επιδιϊξει τθν είςπραξθ των κακυςτεροφμενων
(λθξιπρόκεςμων) δόςεων με μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ ςε βάροσ του οφειλζτθ βάςει τθσ
επικυρωτικισ απόφαςθσ και τθσ ςυμφωνίασ που επικυρϊνεται με αυτιν, από τισ οποίεσ
προκφπτει το ποςό των κακυςτεροφμενων δόςεων και το λθξιπρόκεςμο αυτϊν, δεδομζνου ότι,
ςφμφωνα με το άρκρο 62 του νόμου, θ απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
αποτελεί τίτλο εκτελεςτό για τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται με αυτιν.
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθν περ. θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 39 του ν. 4738/2020, ςε
περίπτωςθ που ζχει τεκεί ωσ όροσ ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ θ αναςτολι των ατομικϊν και
ςυλλογικϊν διϊξεων των πιςτωτϊν για οριςμζνο διάςτθμα μετά τθν επικφρωςι τθσ ςυμφωνίασ,
ο όροσ αυτόσ, δθλαδι θ αναςτολι για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπει θ ςυμφωνία, δεςμεφει
το Δθμόςιο, μόνο όταν αυτό ζχει ςυναινζςει ρθτά ςτθ ςυμφωνία, υπογράφοντασ αυτιν (ι
παρζχοντασ κετικι ψιφο ςε τυχόν θλεκτρονικι ψθφοφορία, κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 37.
Αντίκετα, ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ (δθλαδι αν δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ι αν θ
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ςυναίνεςι του απλϊσ ςυνάγεται κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 37) θ αναςτολι δεν δεςμεφει το
Δθμόςιο περιςςότερο από 3 μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ.
ςτ. Αναςτολι παραγραφισ οφειλϊν που ζχουν υπαχκεί ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ
Για τθν αναςτολι παραγραφισ των οφειλϊν που ζχουν υπαχκεί ςε δικαςτικά
επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 87 ν.
2362/1995 ι τθσ –ομοίου περιεχομζνου- παρ. 2 του άρκρου 137 ν. 4270/2014, κατά περίπτωςθ,
με εξαίρεςθ τισ οφειλζσ που εμπίπτουν ςτο ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και για τισ οποίεσ αποκτάται
εκτελεςτόσ τίτλοσ από 1/1/2014 και μετά, όπου εφαρμόηεται θ διάταξθ τθσ περ. α’ του πζμπτου
εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 51 του ν. 4174/2013. Η παραγραφι δεν ςυμπλθρϊνεται πριν
περάςει ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ αναςτολισ (βλ. ςχετικι ΡΟΛ 1154/2016).
η. Διοριςμόσ ειδικοφ εντολοδόχου
Σφμφωνα με το άρκρο 55 του ν. 4738/2020, με τθν απόφαςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ ι και με μεταγενζςτερθ απόφαςθ, το δικαςτιριο, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι
πιςτωτι του, δφναται να ορίςει ειδικό εντολοδόχο για τθ διενζργεια ειδικϊν πράξεων που
ορίηονται ςτθ ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ, όπωσ για τθ διενζργεια ειδικϊν πράξεων διαχείριςθσ
τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, τθν υπογραφι εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ και τθν επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των επιμζρουσ όρων τθσ. Η διάρκεια τθσ εντολισ
ορίηεται ςτθν απόφαςθ και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ.

12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
Στο ν. 4738/2020, όπωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, προβλζπεται θ δυνατότθτα να
τροποποιθκεί -μία μόνο φορά- θ επικυρωκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ με μεταγενζςτερθ
ςυμφωνία όλων των ςυμβαλλομζνων μερϊν, θ οποία επικυρϊνεται από το δικαςτιριο, κατόπιν
αίτθςθσ του οφειλζτθ ι οποιουδιποτε των ςυμβαλλομζνων πιςτωτϊν.
Σφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 59 του ν. 4738/2020, το δικαςτιριο
επικυρϊνει τθν τροποποιθτικι ςυμφωνία εξυγίανςθσ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι κάτωκι
προχποκζςεισ:
α) Η τροποποίθςθ αφορά τον χρόνο και τον τρόπο αποπλθρωμισ των απαιτιςεων ι το
είδοσ των εκατζρωκεν παροχϊν ι το φψοσ των προσ αποπλθρωμι απαιτιςεων.
β) Η τροποποιθτικι ςυμφωνία δεν κίγει τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν,
οφτε οδθγεί ςτθ χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 31
(ςυγκριτικά δθλαδι με τθ κζςθ ςτθν οποία κα βρίςκονταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του
οφειλζτθ). Η πλιρωςθ τθσ αρχισ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν εξετάηεται από
το δικαςτιριο μόνο ςε ςχζςθ με πιςτωτζσ που αντιτάςςονται ςτθν επικφρωςθ τθσ
τροποποιθτικισ ςυμφωνίασ με τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ και ωσ μζτρο ςφγκριςθσ λαμβάνεται θ
αξία ανάκτθςθσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ κατά τον χρόνο ςφναψθσ τθσ
τροποποιθτικισ ςυμφωνίασ.
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γ) Ρροςκομίηεται με τισ προτάςεισ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ του οριςκζντοσ
εμπειρογνϊμονα επί των τροποποιοφμενων όρων.
Ππωσ προαναφζρκθκε, το Δθμόςιο ζχει τθν ιδιότθτα του ςυμβαλλόμενου μζρουσ ςτθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ είτε με τθν παροχι τθσ ρθτισ ςυναίνεςισ του (παρ. 1 του άρκρου 37 του ν.
4738/2020) είτε με τθ ςυναγόμενθ ςυναίνεςι του υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου
37 του ν. 4738/2020. Το ίδιο ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 59 του ίδιου νόμου, και για τθ
ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε τροποποιθτικι ςυμφωνία εξυγίανςθσ, εφόςον ιταν ιδθ
ςυμβαλλόμενοσ πιςτωτισ ςτθν αρχικι ςυμφωνία με κάποιον από τουσ ανωτζρω τρόπουσ.

13. ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
α. Δικαςτικι ακφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 63 του ν. 4738/2020 μια δικαςτικά επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ μπορεί να ακυρωκεί δικαςτικά, κατόπιν αίτθςθσ όποιου ζχει ζννομο
ςυμφζρον, εάν μετά τθν ζκδοςθ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ «αποκαλφφκθκε ότι θ ςυμφωνία
αποτζλεςε προϊόν δόλου του οφειλζτθ ι ςυμπαιγνίασ του με πιςτωτι ι τρίτο, ιδίωσ λόγω
απόκρυψθσ του ενεργθτικοφ ι διόγκωςθσ του πακθτικοφ του υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ηθμία
που υπζςτθ ο αιτϊν από το δόλο ι τθ ςυμπαιγνία δεν μπορεί να αποκαταςτακεί με τθν καταβολι
αποηθμίωςθσ από τουσ υπαιτίουσ». Ο ανωτζρω λόγοσ προβλζπεται ωσ ο μοναδικόσ νόμιμοσ λόγοσ
δικαςτικισ ακφρωςθσ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςτο ν. 4738/2020, ςε αντίκεςθ με το
προϊςχφον δίκαιο, όπου προβλεπόταν επιπλζον θ δυνατότθτα δικαςτικισ ακφρωςθσ ςε
περίπτωςθ ουςιϊδουσ μθ εκπλιρωςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ από τον οφειλζτθ.
Η δικαςτικι ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ενεργεί ζναντι όλων των πιςτωτϊν, με
τθν αυτοδίκαιθ αποδζςμευςθ αυτϊν από τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ και τθν επαναφορά των
απαιτιςεϊν τουσ ςτθ νομικι κζςθ που είχαν πριν από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ωσ προσ το
φψοσ, το είδοσ, τθν εξαςφάλιςθ και τα προνόμια αυτϊν, κατόπιν αφαίρεςθσ των ποςϊν που
τυχόν είχαν λάβει κατά τθ ςυμφωνία. Επομζνωσ, με τθν ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, τυχόν οφειλζσ
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ που είχαν περιοριςτεί βάςει αυτισ επανζρχονται ςτο αρχικό φψοσ
τουσ, αφαιρουμζνων των τυχόν ιδθ ειςπραχκζντων, και το υπόλοιπο κακίςταται άμεςα απαιτθτό
με το ςφνολο των προςαυξιςεων/τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ που το επιβαρφνουν από τθ
βεβαίωςθ μζχρι τθν εξόφλθςι του. Η ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ δεν κίγει πάντωσ, κατά το νόμο,
τα δικαιϊματα τρίτου που απζκτθςε εξ επαχκοφσ αιτίασ περιουςιακά ςτοιχεία από τον οφειλζτθ
μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, χωρίσ να γνωρίηει τον δόλο ι τθ ςυμπαιγνία του
τελευταίου (βλ. παρ. 2 και 3 του άρκρου 63).
Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 63, θ απόφαςθ που ακυρϊνει επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ καταχωρίηεται ςε περίλθψθ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Φερεγγυότθτασ.
β. Δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςυμφωνίασ - Αυτοδίκαιθ ανατροπι ςυμφωνίασ λόγω
πλιρωςθσ διαλυτικισ αίρεςθσ
Ανεξάρτθτα από τθ ςυνδρομι ι μθ λόγου για δικαςτικι ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, ςτο ν. 4738/2020 όπωσ και ςτο προϊςχφον δίκαιο, αναγνωρίηεται θ δυνατότθτα
εξϊδικθσ αποδζςμευςθσ του Δθμοςίου από ςυμφωνία εξυγίανςθσ που ρυκμίηει απαιτιςεισ του
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λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ του οφειλζτθ ςτισ υποχρεϊςεισ του από τθ ςυμφωνία. Συγκεκριμζνα,
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 63 του ν. 4738/2020 προβλζπεται ρθτά θ δυνατότθτα κάκε πιςτωτι,
ςυμβαλλόμενου ι μθ, επομζνωσ και του Δθμοςίου, να αςκεί τα δικαιϊματα που προβλζπονται
ςτο κοινό δίκαιο για τισ περιπτϊςεισ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που
αναλαμβάνονται ι διαμορφϊνονται με τθ ςυμφωνία, κακϊσ και κακυςτερθμζνθσ ι πλθμμελοφσ
εκπλιρωςθσ, περιλαμβανομζνων των δικαιωμάτων καταγγελίασ ι υπαναχϊρθςθσ. Στο νζο νόμο
μάλιςτα προςτζκθκε διάταξθ με τθν οποία αναγνωρίηεται ρθτά όχι μόνο θ δυνατότθτα του
πιςτωτι να αποδεςμευτεί από τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ (μζςω τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ
καταγγελίασ) αλλά και θ επαναφορά των απαιτιςεϊν του ςτο αρχικό φψοσ, δθλαδι το φψοσ
αυτϊν πριν από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, αφοφ αφαιρεκοφν τυχόν ενδιάμεςεσ καταβολζσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα καταγγελίασ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
παρζχεται από το νόμο ανεξάρτθτα από τθν πρόβλεψθ ςχετικοφ όρου ςτθ ςυμφωνία. Η
δυνατότθτα κζςθσ ςτθ ςυμφωνία όρων για τθν καταγγελία αυτισ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 40 του ν. 4738/2020, όπου διευκρινίηεται ότι θ δυνατότθτα καταγγελίασ, και ςτθν
περίπτωςθ αυτι, αφορά τόςο τουσ ςυναινοφντεσ όςο και τουσ μθ ςυναινοφντεσ αλλά κιγόμενουσ
από τθ ςυμφωνία πιςτωτζσ.
Τζλοσ, ςτθν ίδια ωσ άνω παράγραφο προβλζπεται θ δυνατότθτα των ςυμβαλλομζνων
μερϊν να περιλάβουν ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ όρο περί αυτοδίκαιθσ ανατροπισ τθσ, ςε
περίπτωςθ παράβαςθσ οριςμζνων υποχρεϊςεων του οφειλζτθ, χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε
ενζργεια εκ μζρουσ του κιγόμενου πιςτωτι («διαλυτικι αίρεςθ» κατ’ άρκρο 202 ΑΚ). Συνζπεια
πλιρωςθσ τθσ διαλυτικισ αίρεςθσ για το Δθμόςιο είναι επίςθσ θ επαναφορά των απαιτιςεϊν του
ςτο αρχικό φψοσ τουσ, ωσ είχε πριν από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, αφοφ λθφκοφν υπ’ όψιν
τυχόν ενδιάμεςεσ καταβολζσ.
Για τθν άςκθςθ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ του δικαιϊματοσ καταγγελίασ και τθν
εφαρμογι όρων ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που προβλζπουν τθν ανατροπι τθσ, ιςχφουν αναλογικά
οι οδθγίεσ που ζχουν παραςχεκεί με τθν ΡΟΛ. 1049/2018 αναφορικά με τισ ςυμφωνίεσ του ν.
3588/2007.
Συν:
α) θ υπ’ αρικ. 26411 ΕΞ 2021 (B' 902/9-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
β) θ υπ’ αρικ. 11223 (Βϋ 923/9-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ
γ) θ υπ’ αρικ. 26400 ΕΞ 2021 (Βϋ 865/5-3-2021) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
δ) Ραράρτθμα (Επιτελικι Σφνοψθ)

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’
2. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ
3. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ
4. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
5. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
3. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου
4. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ και Δθμόςιασ Ρεριουςίασ
5. Υπουργείο Δικαιοςφνθσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα Ρρωτοδικεία)
6. Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
4. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
5. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
6. Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΨΗ
Με το ν. 4738/2020 «Ρφκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ
διατάξεισ» ειςιχκθ νζο νομοκετικό πλαίςιο για τθ ρφκμιςθ τθσ «προπτωχευτικισ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ». το πλαίςιο τθσ δικαςτικισ αυτισ διαδικαςίασ ηθτείται από το πτωχευτικό
δικαςτιριο θ επικφρωςθ μιασ ςυμφωνίασ που ςυνιφκθ αφενόσ μεταξφ του οφειλζτθ – φυςικοφ
ι νομικοφ προςϊπου, που αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και βρίςκεται ςε παροφςα ι
επαπειλοφμενθ διαδικαςία εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεϊν του κατά
τρόπο γενικό ι υφίςταται πικανότθτα αφερεγγυότθτασ αυτοφ – και αφετζρου τθσ νόμιμθσ
πλειοψθφίασ των πιςτωτϊν του ι, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μόνο μεταξφ των πιςτωτϊν.
Αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ αποτελεί οποιαδιποτε ρφκμιςθ του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ
τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, με ςκοπό τθ διατιρθςθ, αξιοποίθςθ, αναδιάρκρωςθ και
ανόρκωςθ αυτισ.
Η διαδικαςία εξυγίανςθσ, τόςο υπό το νζο όςο και υπό το προϊςχφον (ν. 3588/2007)
δίκαιο, ζχει ςυλλογικό χαρακτιρα, με τθν ζννοια ότι, από τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, οι όροι αυτισ δεςμεφουν το ςφνολο των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων
ρυκμίηονται από τθ ςυμφωνία, ακόμθ και αν δεν ζχουν ςυναινζςει ςε αυτιν.
Για τθ διατιρθςθ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, ο νόμοσ προβλζπει, όςο εκκρεμεί θ
ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και για
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τθν αναςτολι μζτρων είςπραξθσ ςε βάροσ του οφειλζτθ και τθν
απαγόρευςθ μεταβολισ τθσ νομικισ και πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του. Επιπλζον
παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον ενδιαφερόμενο (οφειλζτθ ι πιςτωτι) να επιτφχει περαιτζρω
δικαςτικι προςταςία μζςω χοριγθςθσ προλθπτικϊν μζτρων, και μάλιςτα όχι μόνο κατά το
χρονικό διάςτθμα που εκκρεμεί θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ αίτθςθσ επικφρωςθσ αλλά
ακόμα και πριν από τθν κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςτο δικαςτιριο, εφόςον, μεταξφ άλλων,
αποδεικνφεται θ πρόοδοσ των διαπραγματεφςεων για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Για τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ απαιτείται, ςφμφωνα με το νόμο, θ πλιρωςθ
οριςμζνων βαςικϊν προχποκζςεων, μεταξφ των οποίων, ότι πιςτωτισ που δεν ςυναίνεςε ρθτά
ςτθ ςυμφωνία, αλλά δεςμεφεται από αυτιν εκ του νόμου, δεν κα περιζλκει βάςει τθσ ςυμφωνίασ
ςε χειρότερθ κζςθ από τθ κζςθ ςτθν οποία κα περιερχόταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του
οφειλζτθ («αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν»), ότι θ ςυμφωνία αντιμετωπίηει
κατ’ αρχιν ιςότιμα πιςτωτζσ που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ (όςον αφορά τον προνομιακό ι μθ
χαρακτιρα των απαιτιςεϊν τουσ και το είδοσ του προνομίου), ότι θ ςυμφωνία δεν παραβαίνει
κανόνεσ αναγκαςτικοφ δικαίου κ.α.
Δεδομζνου ότι θ προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ, όπωσ περιγράφεται ςυνοπτικά
ανωτζρω, καταλαμβάνει όχι μόνο τουσ ιδιϊτεσ αλλά και τουσ «δθμόςιουσ πιςτωτζσ» τθσ υπό
εξυγίανςθ επιχείρθςθσ και ότι ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία των περιπτϊςεων υφίςτανται οφειλζσ τθσ
επιχείρθςθσ και ςτο Δθμόςιο (ςυχνά ςθμαντικοφ φψουσ), θ εν λόγω διαδικαςία ζχει επίδραςθ
ςτα δθμόςια ζςοδα και ςτθ λειτουργία του ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ του Δθμοςίου και, ωσ εκ
τοφτου παρακολουκείται ςυςτθματικά από τθν Α.Α.Δ.Ε. Κατόπιν πρόςφατων οργανωτικϊν
μεταβολϊν θ παρακολοφκθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ γίνεται εφεξισ για τισ αιτιςεισ
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εξυγίανςθσ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207) ςε κεντρικό επίπεδο, από
το Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν Αττικισ ι τθν Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ κατά περίπτωςθ.
Ο νόμοσ (τόςο το ιςχφον όςο και το προϊςχφον δίκαιο) προβλζπει τθν υποχρεωτικι κλιτευςθ του
Δθμοςίου ςτθ δίκθ επικφρωςθσ, όταν υφίςτανται χρζθ ςε αυτό. Η εμπλοκι του Δθμοςίου, ωσ
πιςτωτι, ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ εμφανίηεται επιγραμματικά ωσ εξισ:
 ςε περίπτωςθ που υποβλθκεί από τον ενδιαφερόμενο οφειλζτθ αίτθςθ για ςυμμετοχι
του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, με τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με το νόμο
και, ςε περίπτωςθ αποδοχισ, τθν παροχι ρθτισ ςυναίνεςθσ (με υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ
ι παροχι κετικισ ψιφου ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία) ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, θ οποία κα ιςχφει από τθ δικαςτικι επικφρωςι τθσ,
 με τθ χοριγθςθ ςτον οφειλζτθ βεβαίωςθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, θ οποία αποτελεί
κατά το νόμο απαραίτθτο ςυνοδευτικό ζγγραφο για τθν κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο αίτθςθσ
επικφρωςθσ,
 με τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ (αίτθςθ προλθπτικϊν
μζτρων πριν από τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ και τθν κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ αυτισ,
κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ, αίτθςθ προλθπτικϊν μζτρων όςο εκκρεμεί θ ζκδοςθ
απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ) και τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ
(ι, κατά περίπτωςθ, τθ ςυηιτθςθ προςωρινισ διαταγισ), εφόςον αυτό επιβάλλεται για τθ
διαςφάλιςθ των ειςπρακτικϊν ςυμφερόντων του Δθμοςίου και ςυντρζχει νόμιμοσ λόγοσ,
 με τθν αποχι από τθ λιψθ μζτρων είςπραξθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με το νόμο ι με τυχόν
εκδοκείςα προςωρινι διαταγι ι δικαςτικι απόφαςθ που διατάςςει προλθπτικά μζτρα
 με τθ ςυμμόρφωςθ ςτθ δικαςτικι απόφαςθ που επικυρϊνει ςυμφωνία εξυγίανςθσ,
εφόςον από τθ ςυμφωνία κίγονται απαιτιςεισ του Δθμοςίου, και τθν ορκι εφαρμογι των
όρων τθσ δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ που ρυκμίηουν απαιτιςεισ του Δθμοςίου
και δθμιουργοφν υποχρεϊςεισ ςε αυτό και, τζλοσ,
 με τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι μθ του οφειλζτθ ςτθ δικαςτικά επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ.
Πρζπει να επιςθμανκεί, ότι, ειδικά όςον αφορά τθν παροχι ςυναίνεςθσ από το Δθμόςιο
ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ο ν. 4738/2020, ςε αντίκεςθ με το προϊςχφον δίκαιο, ειςάγει «τεκμιριο
ςυναίνεςθσ» του Δθμοςίου ςτθ ςυμφωνία, εφόςον διαπιςτϊνεται θ ςυνδρομι οριςμζνων
προχποκζςεων που κζτει ο νόμοσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, για τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτθ
ςυμφωνία ωσ ςυμβαλλόμενου πιςτωτι, δεν απαιτείται θ υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ από τον
ενδιαφερόμενο οφειλζτθ και θ παροχι ρθτισ ςυναίνεςθσ του Δθμοςίου ςτθ ςυμφωνία, κατά τα
προαναφερκζντα.
Κατόπιν των ανωτζρω, ςκοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου είναι να ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ
Τπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. για το περιεχόμενο των βαςικϊν διατάξεων του νζου νομοκετικοφ
πλαιςίου (και των κανονιςτικϊν αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ), που
άπτονται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων, και να παρζχει οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι τουσ
κακϊσ και για τθ ςφννομθ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, ςτα
επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ με ςκοπό αφενόσ μεν τθ διαςφάλιςθ των ειςπρακτικϊν
ςυμφερόντων του Δθμοςίου αφετζρου δε τθν επίτευξθ του νομοκετικοφ ςκοποφ τθσ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ. Η φλθ τθσ εγκυκλίου διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
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Ειςαγωγι
1. ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ-ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ
3. ΧΟΡΗΓΗΗ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ –
ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΑΜΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
5. ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΣΟΛΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΜΕΣΡΩΝ ΕΙΠΡΑΞΗ
6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΙΣΩΣΩΝ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
7. ΤΝΑΓΟΜΕΝΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ (ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 2
Ν. 4738/2020)
8. ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΔΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
9. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΣΗΗ ΟΦΕΙΛΕΣΗ
ΣΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 1 Ν. 4738/2020)
10. ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ε ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΤΓΙΑΝΗ
11. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
13. ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ
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