«Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης και την
ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και
επαγγελµατιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Θεσπιζόµενα µέτρα
Με τον παρόντα νόµο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά µέτρα για την ελάφρυνση του
ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιµων µικρών επιχειρήσεων και
επαγγελµατιών προς χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, το δηµόσιο και φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση
εν λειτουργία υπερχρεωµένων αλλά βιώσιµων επιχειρήσεων. Ειδικότερα,
θεσπίζονται: α) η ελάφρυνση και ο διακανονισµός χρεών µικρών επιχειρήσεων και
επαγγελµατιών προς το ∆ηµόσιο και ΦΚΑ που προβαίνουν σε ρύθµιση οφειλών τους
προς χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, β) έκτακτη διαδικασία ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων (µε δεσµευτική δύναµη για το σύνολο των πιστωτών) και γ) έκτακτη
διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Προβλέπονται επίσης η παροχή κινήτρων για την
συµµετοχή του οφειλέτη σε πρόγραµµα ρύθµισης των οφειλών προς το δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα που προβαίνουν σε ρυθµίσεις χρεών καθώς και η σύσταση επιτροπής
παρακολούθησης και συντονισµού της υλοποίησης των θεσπιζοµένων µέτρων µε
στόχο την ταχεία και αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Η εφαρµογή των
θεσπιζοµένων µέτρων από τα πιστωτικά ιδρύµατα γίνεται, τέλος, εν όψει των
διατάξεων του Κώδικα ∆εοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη
ρύθµιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του ν.
4224/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 2
Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών
1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου,
α. ως «µικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000,
β. ως «επαγγελµατίες» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αναπτύσσουν
επαγγελµατική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του
προσώπου σε ειδικό µητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2013 είχαν κύκλο εργασιών µέχρι Ευρώ 2.500.000,
γ. ως «επιλέξιµοι οφειλέτες» νοούνται µικρές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, που
πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.

1.
1. δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν,
2. δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον
έχουν πτωχευτική ικανότητα,
3. δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από
τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει
έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και
4. δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη
σε βάρος του ∆ηµοσίου,
δ. ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον
οφειλέτη, εκ του νόµου ή ως αποτέλεσµα δικαιοπραξίας, συµπεριλαµβανοµένου και
κάθε εγγυητή ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εγγύηση, για την
οµαλή εξόφληση των οφειλών του οφειλέτη προς το χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
ε. ως «καθαρή περιουσιακή θέση» νοείται η συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων που περιλαµβάνονται στην βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, µείον το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο εκτός από το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα στο οποίο απευθύνεται η βεβαίωση και των οφειλών κάθε
συνοφειλέτη προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου και του
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος στο οποίο απευθύνεται η βεβαίωση, για τις οποίες έχει
συσταθεί προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη ή ενέχυρο ή εξασφαλιστική εκχώρηση ή
έχει παραχωρηθεί χάριν εξασφάλισης δικαίωµα συµψηφισµού επί περιουσιακού
στοιχείου που περιλαµβάνεται στην βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου,
στ. ως «χρηµατοδοτικό ίδρυµα» νοείται κάθε τράπεζα, κάθε εταιρία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και κάθε εταιρία πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, εξαιρουµένων
των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων.
2. Επιλέξιµες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και
τόκο:
α. κατά επιλέξιµων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:
1.
1.
1. Είχαν προς το χρηµατοδοτικό ίδρυµα οφειλή σε καθυστέρηση
τουλάχιστον 90 ηµερών, ή επίδικη ή ρυθµισµένη, ή
2. δεν είχαν φορολογική ενηµερότητα λόγω ληξιπρόθεσµων
οφειλών ή είχαν ενηµερότητα λόγω ρύθµισης, ή
3. δεν είχαν ασφαλιστική ενηµερότητα λόγω ληξιπρόθεσµων
οφειλών ή είχαν ενηµερότητα λόγω ρύθµισης,
β. αφορούν µία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος προς τον
οφειλέτη, για τις οποίες το χρηµατοδοτικό ίδρυµα έχει σχηµατίσει σχετική πρόσθετη
ειδική πρόβλεψη µέχρι τις 31.12.2014.

γ. αφορούν µία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος προς τον
οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιµο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ
500.000,
δ. ισούνται τουλάχιστον προς :
(1) το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος κατά του
οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος την
[ηµεροµηνία έγκρισης από το χρηµατοδοτικό ίδρυµα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι
µικρότερο,
(2) του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε µετά την διαγραφή το υπόλοιπο της
απαίτησης του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος κατά του οφειλέτη να µην υπερβαίνει το
75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του
σύµφωνα µε τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ε. περιλαµβάνουν τον περιορισµό των δικαιωµάτων των πιστωτών κατά των
συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώµατά τους σε
περιουσιακά αντικείµενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό µε την απαίτηση τους
κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη επιλέξιµη διαγραφή, και
στ. έχουν συντελεσθεί το αργότερο µέχρι την 30 Ιουνίου 2016.
3. Για την παροχή επιλέξιµης διαγραφής από χρηµατοδοτικό ίδρυµα απαιτείται η
υποβολή αίτησης και βεβαίωσης µε το περιεχόµενο που προσδιορίζεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων που τον καθιστούν επιλέξιµο οφειλέτη καθώς
και η καθαρή περιουσιακή θέση του αποτυπώνονται από τον οφειλέτη σε
βεβαίωση που υπογράφεται από τον οφειλέτη και κάθε συνοφειλέτη του. Ως
αξία των δηλουµένων ακινήτων λαµβάνεται σε κάθε περίπτωση η
αντικειµενική αξία ή άλλη αξία που τίθεται]σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Στην ίδια βεβαίωση ο οφειλέτης παρέχει
πλήρη στοιχεία τυχόν οµοειδούς επιχείρησης µε έναρξη λειτουργίας
µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου
βαθµού ή σύζυγος του οφειλέτη (επί νοµικών προσώπων ελέγχεται η σχέση µε
τον οµόρρυθµο εταίρο ή τον ελέγχοντα εταίρο, µεριδιούχο ή µέτοχο, κατά
περίπτωση) καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν µεταβιβάστηκαν
από τον οφειλέτη από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής. Η βεβαίωση αυτή
καθώς και η βεβαίωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου επέχουν τη
θέση βεβαιωτικού όρκου, κατά την έννοια του άρθρου 861 του Κ.Πολ.∆. Σε
περίπτωση ψευδορκίας, επιβάλλεται η προβλεπόµενη ποινή και πρόσθετη
χρηµατική ποινή ίση προς το εξαπλάσιο των συνολικών διαγραφών που έλαβε
ο οφειλέτης σε συνέπεια της επιλέξιµης ρύθµισης.
5. Το χρηµατοδοτικό ίδρυµα παρέχει την αιτούµενη διαγραφή και ρύθµιση κατά
τη διακριτική του ευχέρεια σύµφωνα µε κριτήρια το οποία επιλέγει για την
αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούµενου την διαγραφή να αντεπεξέλθει
στις ρυθµισθείσες υποχρεώσεις. Σε άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα µπορεί να παράσχει διαγραφή ή / και ρύθµιση υπό
διαφορετικούς όρους από τους περιλαµβανόµενους στην αίτηση ή και να
αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή / και ρύθµιση.

6. Εφόσον πρόσωπο υπαγόµενο σε ρύθµιση σύµφωνα µε τα άρθρα [ ] ή [ ] του
παρόντα νόµου προσκοµίσει βεβαίωση χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ότι έχει
λάβει από χρηµατοδοτικό ίδρυµα επιλέξιµη διαγραφή κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραµµα
εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσµης οφειλής του σε 100 µηνιαίες δόσεις και να
λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίµων που το
βαρύνουν ίση προς 20% Το διαγραφόµενο ποσό θα αφαιρεθεί από τις
οφειλόµενες δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά µέχρις ολικού
συµψηφισµού του και υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς εξυπηρέτησης του
ποσού της οφειλοµένης κυρίας οφειλής και των επ' αυτής λογιζοµένων τόκων
καθώς και των υποχρεώσεων του ως προς τις ρυθµισθείσες από το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα οφειλές. Σε περίπτωση που το ανωτέρω πρόσωπο κατά
το χρόνο που προσκοµίζει την βεβαίωση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο µε πρόγραµµα εξόφλησης διαφορετικής
διάρκειας από το εδώ προβλεπόµενο, και επιλέγει να ασκήσει το δικαίωµα
επιλογής που του παρέχει η παρούσα διάταξη, τότε µε ευθύνη της αρµόδιας
υπηρεσίας ή φορέα, κατά περίπτωση, υπολογίζεται εκ νέου η παρεχόµενη
διαγραφή έτσι ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και
προστίµων (και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η µε το παρόν παρεχόµενη
πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί στην δια το παρόντος νόµου παρεχόµενη
για την εξόφληση της ρυθµισθείσας οφειλής σε 100 δόσεις.
7. Η µη προσήκουσα εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθµισης
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο (από χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή δηµόσια αρχή ή
φορέα, κατά περίπτωση) για χρονικό διάστηµα αθροιστικά µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθµισθείσες οφειλές, προκαλεί
αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθµισθεισών οφειλών του σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος άρθρου (µείον τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο
πλαίσιο των ρυθµίσεων), οι οποίες καθίστανται στο σύνολό τους
ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, την ανατροπή των συνεπειών παροχής
ρύθµισης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και την επέλευση
των συνεπειών της παραγράφου 11 του άρθρου … (Ρύθµιση φορολογικών
οφειλών) και της παραγράφου 12 του άρθρου … (∆ιατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Ρύθµιση
οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης) του παρόντος νόµου (υπ'
αρ. 1946/132/23.10.2014 προσθήκη – τροπολογία).
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζεται η
ειδικότερη µορφή και το περιεχόµενο της αίτησης της παραγράφου 3 και της
βεβαίωσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, της βεβαίωσης της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και το περιεχόµενο και η
διαδικασία ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που
αιτούνται ρύθµιση απαιτήσεων χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, αρχών και
φορέων των οποίων οι απαιτήσεις ρυθµίζονται σύµφωνα µε το παρόν, η
παροχή άδειας από οφειλέτες για κοινοποίηση δεδοµένων τους, καθώς και
κάθε άλλο ειδικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την υλοποίηση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
9. Το ποσό το οποίο ωφελείται οφειλέτης από τη διαγραφή υποχρεώσεών του
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα ούτε κτήση
περιουσίας αιτία δωρεάς και εποµένως, εξαιρείται από τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) καθώς και από τις διατάξεις

του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών (ν.
2961/2001).
10. Τα φορολογικά ευεργετήµατα του άρθρου 19 του παρόντος νόµου παρέχονται
αποκλειστικά σε χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα και παρέχουν επιλέξιµες διαγραφές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Έκτακτη διαδικασία ρύθµισης υποχρεώσεων εµπόρων (µε δεσµευτική δύναµη για το
σύνολο των πιστωτών)
Άρθρο 3
Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθµισης υποχρεώσεων εµπόρων (µε δεσµευτική
δύναµη για το σύνολο των πιστωτών)
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), το οποίο
έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλάδα,
συµπεριλαµβανοµένων των οφειλετών του άρθρου 2 του παρόντος νόµου,
δύναται να αιτείται τη ρύθµιση των υποχρεώσεών του κατά το παρόν άρθρο,
εφόσον στη ρύθµιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον
50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαµβάνεται τουλάχιστον
50,1% των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε άλλης µορφής
εξασφαλιστική συµφωνία ως προς περιουσιακό στοιχείο (ενδεικτικά ενέχυρο
απαίτησης, εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης, πλασµατικό ενέχυρο) ή
προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων απαιτήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον δύο χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, κατά
την έννοια του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
νόµου, µεταξύ αυτών προς τα οποία οι υποχρεώσεις του οφειλέτη
αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 20% των συνολικών του υποχρεώσεων
(όπως αυτές προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου).
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορούν να αιτούνται
την υπαγωγή στις διαδικασίες του παρόντος νόµου µέχρι τις 30.6.2016.
3. Η συναίνεση των πιστωτών κατά την παρ. 1 αποτυπώνεται σε συµφωνία
ρύθµισης, η οποία υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση του οφειλέτη. H συµφωνία
ρύθµισης δύναται να προβλέπει µέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισµού,
όπως µείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωµής αυτών,
µετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. ∆εν επιτρέπεται
µε οποιοδήποτε τρόπο η πρόβλεψη στην συµφωνία µείωσης ή αναδιάρθρωσης
των απαιτήσεων πιστωτών που ρυθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 1 περ. δ ή το άρθρο 5 παράγραφος 2, και εφόσον κατά παράβαση
των ανωτέρω υφίσταται παρόµοια πρόβλεψη δεν παράγει οποιαδήποτε
αποτελέσµατα.
4. Για τις ανάγκες του παρόντος ως πιστωτές νοούνται τα πρόσωπα των οποίων
οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη περιλαµβάνονται στην αποτύπωση των
υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά την έννοια του Ελληνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980) ή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
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6.

7.

8.

9.

Πρότυπα, προκειµένου για επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές
καταστάσεις, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ενώ περιλαµβάνονται επίσης οι
απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που οφείλονται συµβατικά από τον
χρόνο αναφοράς της παραγράφου 5 µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία λήξης
των συµβάσεων εφόσον σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες λογιστικές αρχές δεν
αποτυπώνονται στις πιο πάνω οικονοµικές καταστάσεις. Κοινοπρακτούντες
και οµολογιούχοι πιστωτές συµµετέχουν στον σχηµατισµό του ποσοστού
συναίνεσης κατά το λόγο συµµετοχής τους στο σύνολο των απαιτήσεων κατά
του οφειλέτη. Για το σχηµατισµό των ποσοστών δεν συνυπολογίζονται οι
πιστωτές των οποίων η απαίτηση ρυθµίζεται αυτοµάτως µε την αποδοχή της
αίτησης βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 και οι πιστωτές που είναι πρόσωπα
συνδεδεµένα προς τον οφειλέτη κατά την έννοια της παραγράφου 5 του
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
Ο υπολογισµός του ποσοστού των συναινούντων πιστωτών γίνεται µε βάση
κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται από κάτοχο άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α' ή Β' Τάξεως του Ν. 2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή,
επισυνάπτεται στη συµφωνία ρύθµισης, µε ποινή απαραδέκτου, αναφέρεται
σε ηµεροµηνία που δεν προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης
της παρ. 1 στο δικαστήριο περισσότερο από τρεις µήνες και περιλαµβάνει
βεβαίωση του συντάκτη ότι συντρέχει η προϋπόθεση της πλειοψηφίας της
παρ. 1.
Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονοµελές
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των
κυρίων συµφερόντων του, και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
µέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την
υποβολή της. Στη περίπτωση νοµικών προσώπων, η αίτηση υποβάλλεται από
το όργανο διοίκησης ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτό εκπρόσωπο της
εταιρίας. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3
Κ.Πολ.∆. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του
οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης.
Η υποβολή της αίτησης προκαλεί την αναστολή τυχόν εκκρεµουσών
αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
Πτωχευτικού Κώδικα, ή εκκρεµουσών αιτήσεων ειδικής εκκαθάρισης ή
κήρυξης πτώχευσης, εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 6 και
8 του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µέχρι την έκδοση της
απόφασης του άρθρου 4 µπορούν να διατάζονται από τον πρόεδρο του
αρµόδιου δικαστηρίου τα µέτρα του άρθρου 10 του Πτωχευτικού Κώδικα κατ'
αναλογική του εφαρµογή. Η µεγίστη διάρκεια ισχύος των προληπτικών
µέτρων είναι έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση χορήγησης αναστολής διώξεων, η
αναστολή αυτή α) επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του
οφειλέτη και β)επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των
ακινήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη.

Άρθρο 4
Απόφαση του δικαστηρίου

1. Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση και ρυθµίζει τις υποχρεώσεις του
οφειλέτη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην συνυποβληθείσα µε την αίτηση
συµφωνία ρύθµισης, εάν οι συµβαλλόµενοι πιστωτές στη συµφωνία ρύθµισης
εκπροσωπούν το απαιτούµενο ποσοστό απαιτήσεων, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.
2. Το δικαστήριο δύναται σε περίπτωση που δεν του έχουν προσκοµιστεί όλα τα
στοιχεία που τεκµηριώνουν το βάσιµο της αίτησης, αντί της απόρριψης της
αίτησης να τάξει προθεσµία για την προσκοµιδή εγγράφων ή την παροχή
διευκρινίσεων.
3. Η απόφαση επί της αιτήσεως εκδίδεται εντός µηνός από τη συζήτηση.
4. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση δηµοσιεύεται αµελλητί σε
περίληψη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο ∆ελτίο
∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (Τοµέας Νοµικών) µε επιµέλεια του οφειλέτη ή
οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον.
5. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να ασκηθεί ενώπιον
του αρµοδίου δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και
δεν είχε κλητευθεί νοµίµως εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη πρώτη δηµοσίευσή της σε ένα από τα µέσα της προηγουµένης
παραγράφου.
6. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το δικαστήριο δεν
επικυρώνει τη συµφωνία µόνο εάν ο επανυπολογισµός του ύψους των
απαιτήσεων των συναινούντων πιστωτών ανατρέπει την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 1 ή εφόσον δεν έχουν συµπεριληφθεί
απαιτήσεις του τριτανακόπτοντος οι οποίες εάν ληφθούν υπόψη έχουν ως
αποτέλεσµα να µην τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ.1. Στον
επανυπολογισµό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.
7. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση του οφειλέτη επιτρέπεται
έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της
απόφασης, για τη δε συζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου
από την υποβολή της.
8. Για διάστηµα δώδεκα 12 µηνών από την απόρριψη αίτησης του άρθρου 3 του
παρόντος δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία
εξυγίανσης ή άµεσης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης κατά τα άρ. 100 και
106β του Πτωχευτικού Κώδικα, αντιστοίχως.
Άρθρο 5
Αποτελέσµατα της αποδοχής της αίτησης
1. Η αποδοχή της αίτησης του άρθρου 3 από το δικαστήριο επιφέρει τα
ακόλουθα αποτελέσµατα:
α. εφόσον το προβλέπει η συµφωνία ρύθµισης, δύνανται να αναστέλλονται οι
ατοµικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη, των εγγυητών και
συνοφειλετών εις ολόκληρον για ορισµένο διάστηµα, έως τριών µηνών, από την
αποδοχή της αίτησης,
β. για την ίδια διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης και
παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των συµβαλλόµενων πιστωτών και

τα δικαιώµατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις
ολόκληρον, καθώς και οι προθεσµίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων,
γ. αναστέλλεται, για περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της απόφασης που
αποδέχεται την αίτηση, η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης,
συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη, και
δ. εξοφλείται το οφειλόµενο στους εργαζόµενους χρέος του εδαφίου (γ) του άρθρου
154 του Πτωχευτικού Κώδικα σε 12 ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις.
2. Οφειλέτης του οποίου οι υποχρεώσεις έχουν ρυθµισθεί βάσει συµφωνίας
επικυρωµένης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, δικαιούται να
υπαχθεί σε πρόγραµµα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς
τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε 100 µηνιαίες
δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίµων
που το βαρύνουν ίση προς 20% Το διαγραφόµενο ποσό θα αφαιρεθεί από τις
οφειλόµενες δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά µέχρις ολικού
συµψηφισµού του και υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς εξυπηρέτησης του
ποσού της οφειλοµένης κυρίας οφειλής και των επ' αυτής λογιζοµένων τόκων
καθώς και των υποχρεώσεων του ως προς τις ρυθµισθείσες από το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα οφειλές. Σε περίπτωση που το ανωτέρω πρόσωπο κατά
το χρόνο που προσκοµίζει την βεβαίωση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο µε πρόγραµµα εξόφλησης διαφορετικής
διάρκειας από το εδώ προβλεπόµενο, και επιλέγει να ασκήσει το δικαίωµα
επιλογής που του παρέχει η παρούσα διάταξη, τότε µε ευθύνη της αρµόδιας
υπηρεσίας υπολογίζεται εκ νέου η παρεχόµενη διαγραφή έτσι ώστε ως
ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίµων (και χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη η µε το παρόν παρεχόµενη πρόσθετη διαγραφή) να
αντιστοιχεί στην δια του παρόντος νόµου παρεχόµενη για την εξόφληση της
ρυθµισθείσας οφειλής σε 100 δόσεις. Το περιεχόµενο της αίτησης του
φορολογουµένου καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας µε τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ως προς την εξυπηρέτηση ρυθµισθεισών οφειλών του αιτούντα,
προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
3. Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθµίσει
τις οφειλές του προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων [ ] και [ ] του παρόντος
νόµου, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση του άρθρου 3 από το δικαστήριο, ο
οφειλέτης δικαιούται να αιτηθεί προς την Φορολογική ∆ιοίκηση ή Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, την διαγραφή ποσοστού 40% επί
των προσαυξήσεων, τόκων και και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής που
τον βαρύνουν και στην τµηµατική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του
σε 100 µηνιαίες δόσεις. Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν ληφθεί
αιτιολογηµένη αντίθετη απόφαση από πλευράς της αρµόδιας υπηρεσίας εντός
δύο (2) µηνών από την δηµοσίευση της απόφασης του άρθρου 4. Ως νόµιµη
αιτιολογία αντίθεσης συνιστά η µη επίτευξη βιωσιµότητας για την επιχείρηση
λαµβανοµένης υπόψη της συνολικής ρύθµισης, η διαγραφή απαιτήσεων κατά
του οφειλέτη για τις οποίες υφίστανται άµεσα ρευστοποιήσιµα εξασφαλιστικά
στοιχεία ή επαρκείς εγγυήσεις ή η προφανώς διακριτική µεταχείριση µετόχων,
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πιστωτών ή εγγυητών. Ως προς τις ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται αναλογικά
στην περίπτωση που αφορούν οφειλές προς την Φορολογική ∆ιοίκηση οι
διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 18 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
και στην περίπτωση που αφορούν οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 17 του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου.
Η απόφαση που αποδέχεται την αίτηση του οφειλέτη αποτελεί τίτλο
εκτελεστό για τις αναλαµβανόµενες µε αυτήν υποχρεώσεις.
Τα δικαιώµατα των πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις
ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώµατά τους σε
περιουσιακά αντικείµενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό µε την
απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη συµφωνία
ρύθµισης. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφειλέτη
εις ολόκληρο, ο οφειλέτης ευθύνεται έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει
δικαίωµα αναγωγής, µε τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά τη συµφωνία
ρύθµισης έναντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.
Τα δικαιώµατα των ενεγγύων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησής
τους όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Από τη δηµοσίευση της απόφασης που δέχεται την αίτηση και για δώδεκα
(12) µήνες δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία
εξυγίανσης ή άµεσης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης κατά τα άρ. 100 και
106β του Πτωχευτικού Κώδικα αντιστοίχως.
Η παράβαση από τον οφειλέτη όρου της συµφωνίας ρύθµισης,
συµπεριλαµβανοµένης και της µη καταβολής για διάστηµα αθροιστικά τριών
(3) µηνών δόσεων οφειλόµενων προς το δηµόσιο ή ασφαλιστικό φορέα,
εφόσον το ποσό υπερηµερίας είναι τουλάχιστον Ευρώ 5.000, παρέχει σε κάθε
άλλο πιστωτή του οποίου οι απαιτήσεις ρυθµίζονται συναινετικά ή µη από τη
συµφωνία ρύθµισης το δικαίωµα καταγγελίας της ενώ αναβιώνουν οι
απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη ως προς τις διαγραφείσες
οφειλές (µείον τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο πλαίσιο της συµφωνίας
ρύθµισης) και καθίστανται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµες και απαιτητές όλες οι
ρυθµισθείσες οφειλές όπως έχουν διαµορφωθεί µετά την αναβίωσή τους. Η
καταγγελία από τον χρόνο καταγγελίας της συµφωνίας ρύθµισης συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη ανατροπή των συνεπειών της επικύρωσης της συµφωνίας
ρύθµισης της παραγράφου 1.
Εξαιρούνται της πτωχευτικής ανάκλησης, κατά την έννοια των άρθρων 41 επ.
του Πτωχευτικού Κώδικα, πράξεις που έλαβαν χώρα σε εκπλήρωση της
συµφωνίας ρύθµισης του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 6
Χρηµατοδότηση της επιχείρησης
Χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών προς τον οφειλέτη, οι οποίες
γίνονται από τη στιγµή υποβολής της αίτησης του άρθρου 3 και για διάστηµα ενός
έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης του άρθρου 4, καταλαµβάνονται από το
προνόµιο του άρθρου 154 περ. α΄ του Πτωχευτικού Κώδικα. Σε περίπτωση
απόρριψης από το δικαστήριο της αίτησης του άρθρου 3, το ως άνω προνόµιο
καταλαµβάνει χρηµατοδοτήσεις που παρασχέθηκαν από την υποβολή της αίτησης
µέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Το προνόµιο του παρόντος άρθρου δεν

καταλαµβάνει χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες,
εταίρους ή µετόχους ή εισφορές στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου. Το προνόµιο
καταλαµβάνει χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές µέχρις ορίου που προσδιορίζεται στην
υποβληθείσα συµφωνία ρύθµισης και µόνο εφόσον προσδιορίζεται τέτοιο όριο.
Άρθρο 7
∆ικαίωµα αποζηµίωσης πιστωτών
Πιστωτές, οι οποίοι δεν έχουν συνυπογράψει τη συµφωνία του άρθρου 3 παρ. 3 του
παρόντος κεφαλαίου και των οποίων οι απαιτήσεις έχουν περιοριστεί κατά την
ονοµαστική τους αξία, δικαιούνται να λάβουν αποζηµίωση από τον οφειλέτη για την
προκληθείσα σε αυτούς ζηµία, εφόσον αποδεικνύουν ότι εξ αιτίας της εφαρµογής της
συµφωνίας η αξία της απαίτησής τους µειώθηκε πέραν του ποσού που ευλόγως θα
ανακτούσαν (α) µέσω της θέσης της επιχείρησης σε πτωχευτική ρευστοποίηση κατά
τον αυτό χρόνο ή (β) εάν η απαίτησή τους είχε δυσµενέστερη µεταχείριση από
απαίτηση πιστωτή που βρίσκεται στην ίδια θέση, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος
επιχειρηµατικός ή κοινωνικός λόγος διακριτικής µεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, η
υποβολή αποζηµιωτικής αγωγής αλλά και η αποδοχή της κατά τα ανωτέρω δεν
επηρεάζει την εφαρµογή της συµφωνίας ρύθµισης. Σε περίπτωση ευδοκίµησης της
αγωγής ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για την αποζηµίωση του
ενάγοντα πιστωτή οι εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληρον της απαίτησής του,
ενώ ευθύνονται συµµέτρως προς τις ρυθµισµένες απαιτήσεις τους σύµφωνα µε
αίτηση του άρθρου 3 παρ.1 του παρόντος κεφαλαίου, οι συνυπογράφοντες τη
συµφωνία πιστωτές. Η αποζηµιωτική αγωγή ασκείται εντός δύο (2) µηνών από την
πρώτη δηµοσίευση της απόφασης που δέχεται την αίτηση κατά την παρα. 4 του
άρθρου 4 του παρόντος.
Άρθρο 8
Φορολογικές διευκολύνσεις – περιορισµός αµοιβών
1. Οι πράξεις κατ' εφαρµογή της συµφωνίας ρύθµισης απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των
τελών χαρτοσήµου (πλην του Φ.Π.Α.). Ως προς τις αµοιβές για τις αυτές
πράξεις ή συµβάσεις εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 134 του Πτωχευτικού
Κώδικα.
2. Ως προς τα αποτελέσµατα της συµφωνίας ρύθµισης του παρόντος κεφαλαίου
που έχουν γίνει δεκτές από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τα άρθρα 3
έως και 5 εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ΚΦΕ, ν. 4172/2013) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Το ποσό το οποίο
ωφελείται οφειλέτης από τη διαγραφή υποχρεώσεών του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου µε τίτλο «Μέτρα κλπ.» δεν αποτελεί φορολογητέο
εισόδηµα κι εποµένως εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών,
∆ωρεών, Γονικών Παροχών (ν.2961/2001) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Το ποσό το οποίο ωφελείται οφειλέτης από τη διαγραφή υποχρεώσεών
του σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου µε τίτλο «Μέτρα κλπ.» δεν αποτελεί

κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς κι εποµένως, εξαιρείται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
Άρθρο 9
Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), το οποίο
έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε
κατάσταση παύσης πληρωµών, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία ειδικής
διαχείρισης του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών,
αυτές µπορούν να υπάγονται στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του παρόντος
άρθρου και εφόσον συντρέχει ως προς αυτές για δύο συνεχόµενες χρήσεις
λόγος λύσης κατά το άρθρο 48 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 (αναλογικά
εφαρµοζοµένου στις λοιπές µορφές κεφαλαιουχικών εταιριών).
2. Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα χρηµατοδοτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 περ. στ' του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, οι οποίοι
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων µε βάση
τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οφειλέτη ή / και
τα στοιχεία του πιστωτή ή πιστωτών, το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου
2016.
3. Για τις ανάγκες του παρόντος ως πιστωτές νοούνται όσοι έχουν απαιτήσεις
κατά του οφειλέτη κατά την έννοια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου (π. δ. 1123/1980) ή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
προκειµένου για επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις,
υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ενώ περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις που οφείλονται συµβατικά από τον ως άνω χρόνο
αναφοράς µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων εφόσον
σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες λογιστικές αρχές δεν αποτυπώνονται στις πιο
πάνω οικονοµικές καταστάσεις.
4. Ο υπολογισµός του ποσοστού των συναινούντων πιστωτών για τις ανάγκες
της παραγράφου 2 γίνεται µε βάση κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται
από κάτοχο άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού [Α' ή Β' Τάξεως του Ν. 2515/1997
ή ορκωτό ελεγκτή], επισυνάπτεται στην αίτηση της παραγράφου 1, µε ποινή
απαραδέκτου, αναφέρεται σε ηµεροµηνία που δεν προηγείται της
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης της παρ. 1 στο δικαστήριο περισσότερο
από τρεις µήνες και περιλαµβάνει βεβαίωση του συντάκτη ότι συντρέχει η
προϋπόθεση της πλειοψηφίας της παρ. 2. Κοινοπρακτούντες και οµολογιούχοι
πιστωτές συµµετέχουν στον σχηµατισµό του ποσοστού της παραγράφου 2
κατά το λόγο συµµετοχής τους στο σύνολο των απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη.

5. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση δήλωσης
του προτεινοµένου ως ειδικού διαχειριστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου)
περί αποδοχής του σχετικού έργου.
Άρθρο 10
Ορισµός Ειδικού ∆ιαχειριστή
1. Ως ειδικός διαχειριστής ορίζεται νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως
ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α΄ 174) ή δικηγόρος µε οικονοµοτεχνικές
γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συµµετέχει δικηγόρος µε
οικονοµοτεχνικές γνώσεις. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, ως ειδικός
διαχειριστής δύναται να ορίζεται και ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής,
που είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και
κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).
Ειδικός διαχειριστής µπορεί να ορισθεί και σύµπραξη προσώπων εφόσον
συµµετέχει σε αυτή νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος µε
οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συµµετέχει
δικηγόρος µε οικονοµoτεχνικές γνώσεις.
2. Ως προς τον ειδικό διαχειριστή ισχύει το άρθρο 106ι παρ. 1 του Πτωχευτικού
Κώδικα.
3. Η διαδικασία και το λειτούργηµα του ειδικού διαχειριστή παύουν εντός
δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 11,
ανεξαρτήτως της αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή κατά το επόµενο
εδάφιο, εκτός όπου άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, µπορεί ο τελευταίος να
αντικαθίσταται κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννοµο συµφέρον προς το
δικαστήριο άρθρου 11 του παρόντος, που δικάζεται µε τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων. Η αµοιβή του ειδικού διαχειριστή συµφωνείται µεταξύ
του ειδικού διαχειριστή και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από
αυτούς, οπότε θα έχει εφαρµογή το προνόµιο του άρθρου 154 περ. α του
Πτωχευτικού Κώδικα. Σε περίπτωση που θα συµφωνηθεί και αµοιβή
επιτυχίας επί του προϊόντος της ειδικής διαχείρισης τότε αυτή εισπράττεται ως
έξοδο διαχείρισης πριν τη διανοµή στους πιστωτές.
4. Ο ειδικός διαχειριστής ευθύνεται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια. Ο ειδικός
διαχειριστής και, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί του, δεν
προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη
ευθύνη για χρέη της υπό ειδική διαχείριση εταιρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται. Το λειτούργηµα του
ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ελεγκτική εργασία.
Άρθρο 11
Εκδίκαση της αίτησης
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονοµελές
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των
κυρίων συµφερόντων του, και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
µέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την
υποβολή της. Στη περίπτωση νοµικών προσώπων εφαρµόζεται το άρθρο 96
παρ. 2 εδάφιο β΄ του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται
κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.∆. να διατάξει την κλήτευση ενός ή
περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την
προθεσµία της κλήτευσης.
3. Κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µέχρι την έκδοση της
απόφασης του άρθρου 12 µπορούν να διατάζονται από τον πρόεδρο του
αρµόδιου δικαστηρίου τα µέτρα του άρθρου 10 του Πτωχευτικού Κώδικα κατ'
αναλογική του εφαρµογή. Σε περίπτωση χορήγησης αναστολής διώξεων, η
αναστολή αυτή α) επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του
οφειλέτη και β)επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των
ακινήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη.
4. Η αίτηση του άρθρου 9 µαζί µε την πράξη ορισµού δικασίµου κοινοποιείται
στην επιχείρηση και περίληψη αυτής δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο
∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (Τοµέας Νοµικών) δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν τη
δικάσιµο, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα της επίδοσης και της
δικασίµου. Κύριες παρεµβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και µε ποινή
απαραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη δικάσιµο,
µε τον ίδιο παραπάνω υπολογισµό των ηµερών, και συνεκδικάζονται,
υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεµβάσεις, µε την αίτηση. Οι
κυρίως παρεµβαίνοντες φέρουν το βάρος απόδειξης ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9.
5. Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει τυχόν εκκρεµούσες αιτήσεις υπαγωγής σε
καθεστώς εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή
εκκρεµούσες αιτήσεις ειδικής εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης,
εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 6 και 8 του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 12
Απόφαση του δικαστηρίου
1. Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση εάν υποβάλλεται παραδεκτώς και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2.
2. Το δικαστήριο αποδεχόµενο την αίτηση διορίζει µε την απόφαση του τον
προτεινόµενο στην αίτηση ειδικό διαχειριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της
µιας αίτηση ή κύρια παρέµβαση µε το αυτό αίτηµα (θέση σε ειδική
διαχείριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον ειδικό διαχειριστή, οπότε
διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο µεταξύ των προταθέντων.
3. Η απόφαση επί της αιτήσεως εκδίδεται εντός µηνός από τη συζήτηση.
4. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση δηµοσιεύεται αµελλητί σε
περίληψη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο ∆ελτίο
∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (Τοµέας Νοµικών) µε επιµέλεια του οφειλέτη.
5. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που δέχεται την αίτηση δύναται να ασκηθεί
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη
συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νοµίµως εντός αποκλειστικής προθεσµίας

τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση σε ένα από τα µέσα της
προηγουµένης παραγράφου, όποια προηγείται χρονικά.
6. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση του άρθρου 9 παρ. 2
επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση της απόφασης, για τη δε συζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιµος
εντός διµήνου από την υποβολή της.
Άρθρο 13
Συνέπειες αποδοχής της αίτησης
1. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των
ατοµικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών ή φορολογικών
µέτρων, ιδίως των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης από το δηµόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς και των µέτρων διασφάλισης του δηµοσίου κατά
το άρθρο 14 ν. 2523/1997.
2. Με τη δηµοσίευση της απόφασης κατά την προηγούµενη παράγραφο η
εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της
επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολο της στον διοριζόµενο ειδικό διαχειριστή.
Ο ειδικός διαχειριστής αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι
τρίτων και την διεκπεραίωση των καθηµερινών της συναλλαγών,
συµπεριλαµβανοµένης και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για την διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης η υποχρέωση έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων
από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
3. Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης δεν συνιστά
σπουδαίο λόγο για την καταγγελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο
ανάκλησης διοικητικών αδειών.
Άρθρο 14
∆ιενέργεια ειδικής διαχείρισης – διάθεση του ενεργητικού
1. Ο ειδικός διαχειριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της δηµόσιας αρχής στη
διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αµελλητί απογραφή των στοιχείων της
επιχείρησης, και εν συνεχεία καταρτίζει µε βάση την απογραφή υπόµνηµα
προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης,
περιλαµβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την εικόνα του ενεργητικού
της.
2. Ο ειδικός διαχειριστής, προκειµένου να διατηρήσει την λειτουργία της
επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής διαχείρισης,
περιλαµβανοµένων και των δικών του αµοιβών, δύναται να λάβει κατά τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή
υπηρεσιών, οι οποίες φέρουν το ειδικό προνόµιο του άρθρου 154 περ. α΄ του
Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Το συντοµότερο δυνατόν από την εγκατάστασή του, ο ειδικός διαχειριστής
διενεργεί δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκποίηση του συνόλου του
ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης ή επί µέρους λειτουργικών

4.

5.

6.

7.

8.

9.

συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων εφόσον
αυτά δεν αποτελούν κλάδους.
Για την εκποίηση του ενεργητικού, ως σύνολο ή ως µέρη, κατά περίπτωση, ο
ειδικός διαχειριστής, δηµοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο
καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο
∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών) και αναρτά επίσης στον τυχόν ιστότοπο
της επιχείρησης στο διαδίκτυο πρόσκληση διενέργειας ενός ή περισσοτέρων,
κατά περίπτωση, δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών .
Στην πρόσκληση ορίζεται ηµεροµηνία για την ενώπιον του ειδικού
διαχειριστή στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο
κατάστηµα του αρµόδιου δικαστηρίου υποβολή δεσµευτικών προσφορών,
απαλλαγµένων από οιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη και συνοδευόµενων από
εγγυητική επιστολή για το ισόποσο του προσφεροµένου τιµήµατος. Η
ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφίου απέχει είκοσι (20) τουλάχιστον και το
πολύ (40) εργάσιµες ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. Στην
πρόσκληση καθορίζονται και οι λοιποί όροι του σχετικού πλειοδοτικού
διαγωνισµού, µεταξύ των οποίων περιέχεται η δέσµευση ότι µε την υπογραφή
της σύµβασης µεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις µετρητοίς το σύνολο του
τιµήµατος, ενώ περιλαµβάνεται και το κείµενο της σύµβασης µεταβίβασης για
την σκοπούµενη δικαιοπραξία.
Ο ειδικός διαχειριστής δύναται να διαθέτει προς ενδιαφεροµένους
πληροφορίες ως προς τα διατιθέµενα περιουσιακά στοιχεία και την
επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα εργασιακά θέµατα και σχέσεις της υπό
ειδική διαχείριση εταιρίας καθώς και πρόσβαση σε ενδιαφεροµένους
αγοραστές σε στοιχεία της εταιρίας.
Μετά τη σύµφωνα µε την πρόσκληση λήξη της διαδικασίας υποβολής, ο
ειδικός διαχειριστής αποσφραγίζει τις προσφορές, και συντάσσει έκθεση, η
οποία αναφέρει τον πλειοδοτήσαντα. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους
νόµιµα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος κεφαλαίου µε σχετική αίτηση
αποδοχής της.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης και κατατέθηκε µία µόνο προσφορά, συνέρχεται αµελλητί µε
πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή συνέλευση των πιστωτών, η οποία µε
απόφαση της πλειοψηφίας επί του συνόλου των εκπροσωπουµένων στην
συνέλευση απαιτήσεων (εφόσον υφίσταται η απαιτούµενη απαρτία που
ορίζεται ως η πλειοψηφία των απαιτήσεων των πιστωτών οφειλέτη)
αποφασίζει την υποβολή της έκθεσης της προηγούµενης παραγράφου στο
δικαστήριο. ∆έκα (10) τουλάχιστον µέρες πριν την συνέλευση των πιστωτών
τίθεται στη διάθεση των πιστωτών η προσφορά. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην
συνέλευση έχουν οι αναφερόµενοι στην κατάσταση πιστωτών της
παραγράφου 4 του άρθρου 9, ενώ η πρόσκλησή τους γίνεται µε τον τρόπο
δηµοσίευσης της πρόσκλησης διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση λήψης
απόφασης υποβολής, ο ειδικός διαχειριστής υποβάλει αίτηση αποδοχής στο
δικαστήριο κατά την προηγούµενη παράγραφο. Σε περίπτωση µη λήψης
απόφασης υποβολής, επέρχονται οι συνέπειες της επόµενης παραγράφου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης και δεν κατατέθηκε καµία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καµία

προσφορά για οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα, η διαδικασία
θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει
αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη.
10. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για ορισµένα µόνο από τα
λειτουργικά σύνολα, ο ειδικός διαχειριστής δεν διενεργεί νέο διαγωνισµό ως
προς αυτά αλλά περιορίζεται στην διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν
προσφορές εφαρµόζοντας αναλογικά την παραπάνω διαδικασία.
Άρθρο 15
∆ιενέργεια ειδικής διαχείρισης – εκδίκαση της αίτησης αποδοχής
1. Για τη συζήτηση της αίτησης αποδοχής της παραγράφου 7 του άρθρου 14, τις
τυχόν παρεµβάσεις κ.λπ. ισχύουν τα οριζόµενα για την αίτηση υπαγωγής σε
ειδική διαχείριση, αναλόγως εφαρµοζόµενα.
2. Το δικαστήριο αποδέχεται την υποβληθείσα αίτηση εφόσον διαπιστώσει ότι
τηρήθηκαν οι όροι του παρόντος και ότι η εισαγόµενη προς έγκριση
προσφορά είναι του πλειοδοτήσαντα ή, σε περίπτωση µόνης προσφοράς, ότι
έχει την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και ανακηρύσσει τον
Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση µε απόφαση του, που δεν
υπάγεται σε ένδικα µέσα.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο
∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών). Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το
αρµόδιο δικαστήριο ορίζει και εισηγητή δικαστή για τις ανάγκες της διανοµής
του πλειστηριάσµατος κατά το άρθρο 18 του παρόντος.
4. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν
παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Άρθρο 16
∆ιενέργεια ειδικής διαχείρισης – µεταβίβαση του ενεργητικού
1. Με τη δηµοσίευση της τυχόν θετικής απόφασης ο ειδικός διαχειριστής
απευθύνει εγγράφως προς τον αγοραστή ή τους αγοραστές σχετική
πρόσκληση του για υπογραφή εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών της
σύµβασης µεταβίβασης που περιλήφθηκε στην πρόσκληση. Η παραπάνω
σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
2. Εφόσον το τίµηµα καταβληθεί εµπροθέσµως, ο ειδικός διαχειριστής
συντάσσει αµελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη
Σύµβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του
άρθρου 1005 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, εφαρµόζοντας ως προς αυτήν
αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση
µεταβίβασης ακινήτων, ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά τη µεταγραφή της
και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα, υποθηκοφύλακα ή το
κτηµατολογικό γραφείο κατά τα οριζόµενα για την πράξη µεταγραφής
ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών.

3. Στη µεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και
λειτουργικών συνόλων αυτής, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, δεν έχει
εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.
4. Ως προς την παραπάνω σύµβαση µεταβίβασης, τις εκκρεµείς συµβάσεις της
επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 106θ του Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Οι πράξεις για την πραγµατοποίηση της µεταβίβασης απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών
χαρτοσήµου (πλην του Φ.Π.Α.).
6. Ως προς αµοιβές για τις αυτές πράξεις ή συµβάσεις εφαρµόζεται αναλογικά το
άρθρο 134 του Πτωχευτικού Κώδικα.
7. Οι πράξεις αυτές εξαιρούνται επίσης της πτωχευτικής ανάκλησης, κατά την
έννοια των άρθρων 41 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 17
∆ιενέργεια ειδικής διαχείρισης – περάτωση της διαδικασίας
1. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία µεταβίβασης
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
λογιστική αξία) εντός της προθεσµίας του άρθρου 9 παρ. 4, τότε η διαδικασία
θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει
αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεµεί αίτηση
πτώχευσης προχωρά η εξέταση της. Κατ' εξαίρεση, εάν εντός της ανωτέρω
προθεσµίας εκκρεµεί πλειοδοτική διαδικασία και υποβολή αίτησης προς το
δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς µε την οποία να επιτυγχάνεται
(λαµβανοµένων υπόψη και τυχόν προηγουµένων διαθέσεων) η διάθεση
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), τότε η ειδική διαχείριση
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το
αρµόδιο δικαστήριο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης των
σχετικών στοιχείων.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον ειδικό διαχειριστή η µεταβίβαση
τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης (ως
λογιστική αξία), και εάν κατά την εκτίµησή του, βάσει των αναγγελθεισών
απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18, το προϊόν ρευστοποίησης
επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών, υποβάλλει σχετικό
αίτηµα στο αρµόδιο δικαστήριο το οποίο δύναται να παρατείνει τον διορισµό
του µε αποκλειστικό αντικείµενο την διάθεση του προϊόντος ρευστοποίησης
προς τους δικαιούχους και, στην συνέχεια, την σύγκληση γενικής συνέλευσης
των µετόχων µε θέµα την θέση του φορέα της επιχείρησης σε εκκαθάριση και
διορισµό εκκαθαριστή κατά τις εφαρµοζόµενες διατάξεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης
του οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η
εξέταση της.
3. Σε περίπτωση θέσης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεµεί η
διάθεση προϊόντος διάθεσης µέρους του ενεργητικού της επιχείρησης στους
πιστωτές, ο ειδικός διαχειριστής διατηρεί τον έλεγχο του ανωτέρω υπολοίπου
και την ευθύνη διανοµής του στους δικαιούχους σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
παρόντος και η διανοµή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.

Άρθρο 18
∆ιενέργεια ειδικής διαχείρισης – διανοµή προς πιστωτές
1. Ο ειδικός διαχειριστής, το συντοµότερο µετά τη µεταβίβαση του ενεργητικού
της επιχείρησης (ή και µέρους αυτής ως λειτουργικού συνόλου) κατά τα
προαναφερόµενα υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει, µε τον τρόπο που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14, πρόσκληση αναγγελίας
απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους
µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης.
2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της
ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, µέσα στα οποία
περιλαµβάνονται οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική
διαχείριση καθώς και την αµοιβή επιτυχίας που έχει συµφωνηθεί κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 10, και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συµµέτρως
προς τους δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις µε βάση τα στοιχεία της
επιχείρησης σύµφωνα µε την απλοποιηµένη διαδικασία του άρθρου 163 του
Πτωχευτικού Κώδικα ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το
αποµένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρµοζοµένων αναλόγως. Αρµόδιο για την
εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του πίνακα (τόσο ως προς την επαλήθευση
όσο ως προς την κατάταξη) και την τυχόν αναµόρφωσή του είναι το
δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος κεφαλαίου, το
οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 ν.δ.
356/1974, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 4141/2013, οι
απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι ληξιπρόθεσµες
απαιτήσεις του δηµοσίου από φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις πάσης φύσης
προσαυξήσεις, ικανοποιούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 977 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Άρθρο 19
Λοιπές φορολογικές διατάξεις
Στο άρθρο 27 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 3 και οι υπάρχουσες
παράγραφοι 3 και 4 αναριθµούνται ως παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«3. Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζηµία) λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία
προκύπτει για τους πιστωτές από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατά τις
διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου µε τίτλο «Μέτρα κλπ.», εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδά σε […δέκα…] ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από τη
χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά από την
[ονοµαστική] αξία του κεφαλαίου και των εγγεγραµµένων τόκων της [αρχικής]
απαίτησης του πιστωτή, η οποία καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσµάτων της

χρήσης στην οποία προκύπτει. Σε περίπτωση που ο πιστωτής έχει σχηµατίσει και
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του, για το χρέος που διαγράφεται, πρόσθετη
ειδική πρόβλεψη κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 26 του ν. 4172/2013, η πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των
αποτελεσµάτων του φορολογικού έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή και
αποτελεί για τον πιστωτή φορολογητέο κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Άρθρο 20
Λοιπές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήνεται
επιτροπή µε αρµοδιότητες την παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων
του παρόντος νόµου, το συντονισµό και υποστήριξη των συµµετεχόντων
φορέων και αρχών, τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και άλλων
στοιχείων ως προς την εφαρµογή τους και τις οικονοµικές και άλλες
επιπτώσεις, την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και άλλα εποπτικά όργανα καθώς και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται επίσης κάθε ειδικό
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής αυτής και την
εκπλήρωση του σκοπού της.
2. Η διαγραφή ή / και ρύθµιση υπολοίπου δανείου, το οποίο τελεί υπό την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, που συντελείται εντός του πλαισίου της
διαδικασίας των άρθρων 2 ή 3 έως και 7 του παρόντος νόµου δεν νοείται ως
µεταβολή των όρων της δανειακής συµφωνίας και δεν επηρεάζει την ισχύ της
παρασχεθείσας εγγύησης από το ελληνικό δηµόσιο.
3. Tα άρθρα 479 ΑΚ και 13 παρ. 1 του ν. 2238/1994 δεν εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις εταιρειών που µίσθωσαν ακίνητα, προµηθεύτηκαν ή µίσθωσαν
µηχανήµατα, έως την 30/6/2014, από άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν
διακόψει τη λειτουργία τους, για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση, εφόσον
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. ο µισθωτής δεν έχει ως µετόχους
τους µετόχους του εκµισθωτή ή συγγενείς του µε βαθµό συγγένειας α'
βαθµού,
β. δεν µεταβιβάστηκε µε σύµβαση στον µισθωτή η επιχείρηση του εκµισθωτή
ή µετοχές αυτής και γ. δεν συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας του µισθωτή κανένα φυσικό πρόσωπο από τα συµµετέχοντα στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εκµισθώτριας εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Άρθρο 21
Τροποποίηση Καταστατικού της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
1.Μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο

«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», όπως τέθηκε µε το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011 (Α 17),
προστίθεται νέα περίπτωση στ ως εξής:
«στ) Με τη σύναψη συµβάσεων οµολογιακού δανείου που εκδίδουν νοµικά πρόσωπα
ειδικού σκοπού που έχουν ιδρυθεί και εδρεύουν στο Λουξεµβούργο, όπως το “IfG –
Greek SME Finance SA” (αριθµός µητρώου B 186984) ή σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από την αντίστοιχη νοµοθεσία, χρησιµοποιώντας
πόρους προερχόµενους από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µέχρι το ύψος που καθορίζεται και από την αντίστοιχη αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων διατάξεων
του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού που προβλέπεται στο τέταρτο άρθρο του
παρόντος νόµου. Η σύναψη των ανωτέρω οµολογιακών δανείων από την Εταιρεία
επιτρέπεται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του ν.
4224/2013 (Α 288) και ιδίως τη διοχέτευση πόρων στις ελληνικές πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται ο τρόπος, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις,
καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύναψη των ως άνω
οµολογιακών δανείων.»
2. Στο άρθρο 6 του Καταστατικού της ανωτέρω ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» όπως
τέθηκε µε το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, η υφιστάµενη παράγραφος 2
αναριθµείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ, που εισφέρονται σε µετρητά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέσω έκδοσης 1.000.000 νέων ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη, τροποποιούµενης αναλόγως της παρ. 1
του παρόντος άρθρου. Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του
σκοπού που περιγράφεται στο εδ. στ. της παρ. 4 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου
του παρόντος.»
Άρθρο 22
1.Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4224/2013 (Α 288), όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4262/2014 (Α 114),
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η απορρόφηση των ανωτέρω
υποκεφαλαίων από το Ταµείο.
Νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί ως διακριτές νοµικές οντότητες ειδικού
σκοπού στο Λουξεµβούργο, όπως είναι η ανώνυµη εταιρεία «IfG – Greek SME
Finance S.A.» (αριθµός µητρώου B 186984) ή σε άλλο κράτος – µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπονται από το αντίστοιχο δίκαιο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο
κατά τη σύστασή τους δεν συµµετέχει στο εταιρικό τους κεφάλαιο, µπορούν να
απορροφηθούν από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο ως υποκεφάλαια αυτού εφόσον

πληρούνται οι όροι του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται ο τρόπος, οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
εδαφίου. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η απορρόφηση των
ανωτέρω νοµικών οντοτήτων ως υποκεφαλαίων από το Ελληνικό Επενδυτικό
Ταµείο».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4224/2013 (Α 288 ), προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής:
«Ποσό εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ από το ανωτέρω αναφερόµενο
καταβάλλεται σε µετρητά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού
∆ηµοσίου στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε.)
του ν. 3912/2011 (Α 17), το οποίο προς τούτο υποχρεούται να προβεί σε αντίστοιχη
αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου, µέσω της έκδοσης νέων ονοµαστικών
µετοχών. Το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθεί
αποκλειστικά για την χρηµατοδότηση της ανώνυµης εταιρείας «IfG – Greek SME
Finance S.A.» για τους σκοπούς του άρθρου 3 του παρόντος και ιδίως τη διοχέτευση
πόρων στις ελληνικές πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).»
3. Μετά το άρθρο 5 του ν. 4224/2013 (Α 288), προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:
«Τα δάνεια που χορηγούν Πιστωτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις και προέρχονται από τα
κεφάλαια που δανείζει µέσω οµολογιακού δανείου η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., στην ανώνυµη
εταιρεία «IfG – Greek SME Finance S.A.» ή άλλα νοµικά πρόσωπα ειδικού σκοπού
των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόµου απαλλάσσονται από την εισφορά του ν.
128/1975 (Α 178).
Τα δάνεια που χορηγούν, για τον ίδιο ανωτέρω σκοπό της δανειοδότησης πολύ
µικρών, µικρών και µεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, η ανώνυµη εταιρεία «IfG –
Greek SME Finance S.A.» ή άλλα νοµικά πρόσωπα ειδικού σκοπού των άρθρων 3
και 4 του παρόντος νόµου, σε Πιστωτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα και
προέρχονται από τα κεφάλαια που δάνεισε µέσω οµολογιακού δανείου η Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε. στην ανώνυµη εταιρεία «IfG – Greek SME Finance S.A.» ή άλλα ως άνω νοµικά
πρόσωπα, απαλλάσσονται από την εισφορά του ν. 128/1975, το τέλος χαρτοσήµου
του π.δ. 28/1931 (Α 239) και από τη φορολόγηση του εισοδήµατος που προκύπτει
από τους τόκους σύµφωνα µε το ν. 4172/2013 (Α167). Για τον ίδιο επίσης σκοπό,
ισχύουν όλες οι απαλλαγές του παρόντος εδαφίου και για τα χορηγούµενα από την
«IfG – Greek SME Finance S.A.» - κατά τα ανωτέρω - δάνεια σε Πιστωτικά
Ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, των οποίων η αρχική προέλευση των
κεφαλαίων προέρχεται: α) από αλλοδαπό ∆ηµόσιο ή οντότητα συνδεόµενη µε
αλλοδαπό ∆ηµόσιο, β) από ∆ιεθνή Οργανισµό ή γ) από άλλη οντότητα σε κάθε
περίπτωση ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής που βάσει διεθνούς ή διµερούς
συµφωνίας, ή των νοµοθετικών, κανονιστικών, καταστατικών και λοιπών διατάξεων
που τα ή τις διέπουν, απολαύουν φορολογικών προνοµίων, δ) από κοινωφελές ίδρυµα
και ε) µη κερδοσκοπικό οργανισµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου».

