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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 

Άρθρο µόνο 
 
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το οποίο καταρτίστηκε από την ειδική 
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 
του ν. 2145/1993, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 3472/2006 
(ΦΕΚ 135 Α): 
 
 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
Ι. Γενική διάταξη 

 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός της πτώχευσης 

 
Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε τη 
ρευστοποίηση της περιουσίας του ή µε άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο 
αναδιοργάνωσης και ιδίως µε τη διατήρηση της επιχείρησής του. 
 
 

II. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης 
 
 

Άρθρο 2 
Υποκειµενικές προϋποθέσεις 

 
1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έµποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε νοµική 
προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό. 
2. ∆εν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δηµόσιοι οργανισµοί. 
3. Η παύση της εµπορίας ή της οικονοµικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την 
πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωµές 
του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του. 
 
 

Άρθρο 3 
Αντικειµενικές προϋποθέσεις 

 
1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες 
χρηµατικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και µόνιµο (παύση πληρωµών). ∆εν 
αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωµές που γίνονται µε δόλια ή 
καταστρεπτικά µέσα. 
2. Επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την 
κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης. 
 



 
Άρθρο 4 

Αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο - ∆ιαδικασία 
 
1. Αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυµελές 
πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων 
συµφερόντων του. 
2. Κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη 
διοίκηση των συµφερόντων του και είναι αναγνωρίσιµος από τους τρίτους. Για τα νοµικά 
πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συµφερόντων 
είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας. 
3. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. 
Κ.Πολ.∆.). Οι παρεµβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και µε δήλωση που καταχωρείται στα 
πρακτικά. 
 
 

Άρθρο 5 
Αίτηση πτώχευσης 

 
1. Η πτώχευση κηρύσσεται µετά από αίτηση πιστωτή που έχει έννοµο συµφέρον, καθώς και 
µετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους 
δηµόσιου συµφέροντος. 
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο 
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. 
3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, η επωνυµία, καθώς 
και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή κατά περίπτωση το κέντρο των 
κύριων συµφερόντων του και τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης στην 
αίτηση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός του Εµπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Επί 
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και ως 
προς όλους τους οµόρρυθµους εταίρους. Αν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή δεν 
συµπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του Κ.Πολ.∆., η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, γραµµάτιο 
κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων πεντακοσίων (500) ευρώ για την 
αντιµετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το ποσό αναλαµβάνεται από τον σύνδικο 
µε άδεια του εισηγητή. Ο αιτών ικανοποιείται ως οµαδικός πιστωτής για το προκαταβληθέν 
ποσό. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο, επιστρέφεται 
το ποσό στον αιτούντα. 
 
 

Άρθρο 6 
Απόρριψη της αίτησης 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι υποκειµενικές ή οι 
αντικειµενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει 
για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης για την αιτία αυτή, το 
πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώρηση του ονόµατος ή της επωνυµίας, κατά 
περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται µετά 
πάροδο τριετίας. 
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται 
καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιµοποιεί ως 
υποκατάστατο διαδικασίας ατοµικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων µε την 
πτώχευση, ως θεσµό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς 
το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωµής των χρεών του. 
4. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο 
µπορεί, µετά από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννοµο συµφέρον, να επιδικάσει 
αποζηµίωση κατ' εκείνου που υπέβαλε την αίτηση. 



 
 

Άρθρο 7 
Απόφαση 

 
1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή 
δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. 
Ορίζει ηµέρα, ώρα και τόπο όπου οι πιστωτές θα συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή σε 
συνέλευση για σύνταξη πίνακα εικαζόµενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών 
και ορίζει τον τρόπο δηµοσιότητας. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει 
ηµεροµηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει µε βάση την 
έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 70. Η ηµεροµηνία αυτή δεν 
πρέπει να απέχει περισσότερο από τέσσερις (4) µήνες από την κήρυξη της πτώχευσης. Οι 
δύο συνελεύσεις µπορεί να συµπίπτουν. Στην απόφαση αναφέρονται επίσης και τα στοιχεία 
του οφειλέτη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3. 
2. Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ηµέρα παύσης των πληρωµών, η οποία δεν µπορεί να 
απέχει πέραν της διετίας από την ηµεροµηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, σε περίπτωση 
θανάτου του οφειλέτη, πέραν του έτους πριν το θάνατο. Σε περίπτωση κήρυξης της 
πτώχευσης, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2, ηµέρα παύσης πληρωµών λογίζεται η ηµέρα 
δηµοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση. 
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µε µεταγενέστερη απόφαση του, µετά από αίτηση του 
συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών, πιστωτή και οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον να 
µεταβάλει το χρόνο παύσης των πληρωµών. Η αίτηση µεταβολής του χρόνου παύσης των 
πληρωµών είναι απαράδεκτη µετά από την περάτωση της επαλήθευσης των πιστώσεων, 
κατά το άρθρο 93 και σε κάθε περίπτωση µετά πάροδο έτους από την κήρυξη της 
πτώχευσης. 
4. Επί πτώχευσης οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εµπορικών εταιριών, µε την ίδια απόφαση 
µε την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα 
οµόρρυθµα µέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση. Η πτώχευση αστικής εταιρίας µε νοµική 
προσωπικότητα ή άλλης ένωσης προσώπων µε νοµική προσωπικότητα, δεν επιφέρει και τη 
συµπτώχευση των µελών της. 
5. Η απόφαση είναι αµέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. Είναι 
δυνατή η προσβολή της µε τα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης που ασκούνται και 
εκδικάζονται κατά την ίδια διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.∆.) και 
απευθύνονται και κατά του συνδίκου. 
 
 

Άρθρο 8 
∆ηµοσιότητα 

 
1. Περιλήψεις των αποφάσεων που κηρύσσουν την πτώχευση ή µεταβάλλουν το χρόνο 
παύσης των πληρωµών, καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον 
παρόντα κώδικα, δηµοσιεύονται µε την επιµέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον, στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. Το 
πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει και πρόσθετες δηµοσιεύσεις. 
2. Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν πτώχευση ή διατάσσουν το άνοιγµα της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής, επικυρώνουν τη συµφωνία συνδιαλλαγής, κηρύσσουν τη λύση 
αυτής, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή 
διατάσσουν την ατοµική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως και σε όσες 
άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον παρόντα κώδικα, σηµειώνονται στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο. 
3. Σε κάθε πρωτοδικείο, στο γραφείο του εισηγητή, τηρείται µε επιµέλεια του γραµµατέα των 
πτωχεύσεων Μητρώο Πτωχεύσεων, στο οποίο εγγράφονται τα ονόµατα και επί νοµικών 
προσώπων η επωνυµία αυτών που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγµα της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής. Στη µερίδα τους καταχωρείται κάθε περαιτέρω πράξη της 
διαδικασίας, καθώς και η αποκατάσταση. Τηρείται επίσης και αλφαβητικό ευρετήριο. Στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι άνω µεταβολές 
για ολόκληρη τη Χώρα. Οι λεπτοµέρειες τήρησης των Μητρώων αυτών καθορίζονται µε 
Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. 
 



 
Άρθρο 9 

Καταχωρήσεις 
 
1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, µε επιµέλεια του συνδίκου, καταχωρείται στο 
υποθηκοφυλακείο ή στο κτηµατολόγιο, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί εµπράγµατα 
δικαιώµατα του οφειλέτη επί ακινήτων. 
2. Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσµευσης των ακινήτων αυτών από τον σύνδικο, το 
πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του, διατάσσει τη διαγραφή της καταχώρησης αυτής. 
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και σε µητρώα 
πλοίων ή αεροσκαφών, επί των οποίων ο οφειλέτης έχει εµπράγµατα δικαιώµατα, καθώς και 
σε δηµόσια βιβλία στα οποία καταχωρούνται κατά το νόµο άλλα περιουσιακά στοιχεία. 
 
 

III. Εξασφαλιστικά µέτρα 
 
 

Άρθρο 10 
Προληπτικά µέτρα 

 
1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του 
αρµόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.∆.), µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, 
µπορεί να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους 
πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της, µέχρι να δηµοσιευθεί 
η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος µπορεί, ιδίως, να 
απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, 
να διατάξει την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών, να ορίσει µεσεγγυούχο. Η 
απόφαση υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 8. 
2. Τα διατασσόµενα µέτρα παύουν αυτοδικαίως µε την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 11 
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας 

 
1. Ο γραµµατέας των πτωχεύσεων γνωστοποιεί αµέσως στον ειρηνοδίκη τη διάταξη της 
απόφασης για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η γνωστοποίηση γίνεται µε 
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, ακόµη και µε τηλεοµοιοτύπηµα ή τηλεγράφηµα. Αρµόδιος για 
τη σφράγιση είναι ο ειρηνοδίκης του τόπου όπου βρίσκονται τα πράγµατα, ο οποίος 
υποχρεούται να εκτελέσει τη σφράγιση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών µε την παρουσία 
του συνδίκου ή και χωρίς αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο ειρηνοδίκης, µόλις πληροφορηθεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο την κήρυξη της πτώχευσης οφείλει να ενεργήσει τη σφράγιση και χωρίς 
να έχει ειδοποιηθεί από τον γραµµατέα. 
2. Ο εισηγητής µπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, 
αν κατά την κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περατωθεί εντός µιας (1) ηµέρας. 
3. Ο ειρηνοδίκης θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα παράθυρα του καταστήµατος του 
οφειλέτη και των λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρίσκονται εκτός 
κλειστού χώρου, ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, 
χωρίς την καταστροφή των σφραγίδων. 
4. ∆εν µπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του ή τα κινητά που 
κατά το άρθρο 953 παράγραφος 3 του Κ.Πολ.∆. είναι ακατάσχετα. Επίσης εξαιρούνται από τη 
σφράγιση και παραδίδονται αµέσως στον σύνδικο τα πράγµατα που εξαιρέθηκαν από τη 
σφράγιση κατά το άρθρο 67, καθώς και τα εµπορικά βιβλία του οφειλέτη και τα 
βραχυπρόθεσµα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο ή για τα οποία 
πρέπει να ληφθούν συντηρητικά µέτρα. Τα εµπορικά βιβλία θεωρούνται από τον ειρηνοδίκη 
και βεβαιώνεται µε συνοπτική έκθεση η κατάσταση τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται 
ακριβώς στην έκθεση. 
5. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον ειρηνοδίκη έκθεση, στην οποία αναφέρεται η 
περιγραφή των χώρων, όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σηµαντικά έγγραφα και οι διαθήκες 



που τυχόν ανευρέθηκαν, τα τυχόν εξαιρεθέντα από τη σφράγιση πράγµατα και καταχωρείται 
κάθε ισχυρισµός ή αντίρρηση των προσώπων που παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι 
που µπορεί να έχει σηµασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην αντίληψη του ειρηνοδίκη. 
6. Η σφράγιση µισθωµένου από τον οφειλέτη εµπορικού καταστήµατος, αποθήκης ή άλλου 
χώρου για την άσκηση της επιχείρησης του δεν εµποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή. 
Μεσεγγυούχος των πραγµάτων που τυχόν ευρεθούν στο µίσθιο είναι ο εκµισθωτής, µέχρι να 
παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρµόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 956 
παράγραφος 4 του Κ.Πολ.∆.. 
 
 

IV. Αντίκλητοι - έξοδα - προθεσµίες 
 
 

Άρθρο 12 
Αντίκλητοι, κοινοποιήσεις 

 
1. Ο οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευση και η επιτροπή πιστωτών οφείλουν µε δήλωση 
τους προς τον γραµµατέα των πτωχεύσεων να ορίσουν ως αντίκλητο τους πρόσωπο που 
κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου. 
2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον 
οφειλέτη ή την επιτροπή πιστωτών, αυτές γίνονται µόνο προς τον αντίκλητο που έχει νοµίµως 
διορισθεί και πάντοτε εγγράφως. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η ειδοποίηση των εν λόγω 
γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και τηλεφωνικώς από τον γραµµατέα των 
πτωχεύσεων, ο οποίος βεβαιώνει τούτο ενυπογράφως πάνω στο φάκελο της πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 13 
Τα δικαστικά έξοδα 

 
Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, 
αν ενεργήθηκαν προς το συµφέρον της. 
 
 

Άρθρο 14 
Οι προθεσµίες 

 
1. Οι κοινοποιήσεις, επιδόσεις και ειδοποιήσεις, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον 
παρόντα κώδικα, γίνονται πριν τρεις (3) ηµέρες. 
2. Στις προθεσµίες που κατά τον παρόντα κώδικα ορίζονται σε ηµέρες δεν υπολογίζονται οι 
ηµέρες αργίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα Σάββατα. Η παρούσα παράγραφος 
δεν ισχύει για τις προθεσµίες των ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
 

Ι. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη 
 
 

Άρθρο 15 
Στερήσεις 

 
Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται µόνο εκείνων των 
δικαιωµάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόµων. 
 
 

Άρθρο 16 
Πτωχευτική περιουσία 



 
1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαµβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη 
κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. 
2. ∆εν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το κοινό δικονοµικό δίκαιο ή άλλες 
διατάξεις ακατάσχετα ή εξαιρούµενα µε ειδικές διατάξεις νόµων. 
3. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα εµπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη που 
αφορούν την επιχείρηση του. Η υποχρέωση διατήρησης τους, σύµφωνα µε το νόµο, δεν 
θίγεται. 
4. Εάν µεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστηµα κοινοκτηµοσύνης, η κοινή περιουσία 
καταλαµβάνεται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία και από αυτήν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1408- 1409 του Αστικού Κώδικα 
και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. 
5. Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαµβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης µετά 
την κήρυξη της πτώχευσης. Κατ' εξαίρεση, τόκοι και άλλες περιοδικές παροχές, καθώς και 
παρεπόµενες αξιώσεις ή δικαιώµατα και αν ακόµη γεννώνται ή αναπτύσσονται µετά την 
κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, εφόσον προέρχονται από 
ενοχή ή κύριο δικαίωµα που υπήρχε πριν την κήρυξη της πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 17 
Πτωχευτική απαλλοτρίωση 

 
1. Ο οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης 
(διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική απαλλοτρίωση), την οποία ασκεί 
µόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης 
στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύµπραξη 
του συνδίκου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δηµόσια βιβλία 
οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου. 
2. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων, αν ο οφειλέτης διέθεσε περιουσιακά στοιχεία κατά 
την ηµέρα κήρυξης της πτώχευσης, τεκµαίρεται ότι η διάθεση έγινε µετά την κήρυξη. 
3. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περιπτώσεις ο παρών κώδικας προβλέπει. 
4. Ο οφειλέτης δεν νοµιµοποιείται µετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την 
πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου 
νοµιµοποιείται, κατ' εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της 
πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει 
προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος. 
 
 

Άρθρο 18 
Ανάθεση στον οφειλέτη 

 
1. Όταν η πτώχευση κηρύσσεται µε αίτηση του οφειλέτη, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, 
µετά από αίτηση αυτού, να του αναθέσει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της πτωχευτικής 
περιουσίας, µε ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε µε τη σύµπραξη του συνδίκου, αν η 
ανάθεση αυτή είναι προς το συµφέρον των πιστωτών και συναινεί στην ανάθεση η επιτροπή 
πιστωτών. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µετά από αίτηση του συνδίκου ή της επιτροπής 
πιστωτών, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο 
επιβάλλει το συµφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα διοίκησης 
περιέρχεται στον σύνδικο. 
3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παραγράφους 1 και 2, του δικαιώµατος 
διοίκησης είναι εκ του νόµου εκτελεστές και υποβάλλονται στη δηµοσιότητα του άρθρου 8. 
 
 

Άρθρο 19 
Περιορισµός προς διατήρηση του ενεργητικού 

 
1. Μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως µέχρι την 
ένωση των πιστωτών, απαγορεύεται η διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης 
χωρίς την άδεια του εισηγητή, που χορηγείται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 



2. Αν συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις, όπως προφανής κίνδυνος ουσιώδους 
µείωσης της αξίας της επιχείρησης του οφειλέτη ή ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς, το 
πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακουσθεί ο σύνδικος και η 
επιτροπή πιστωτών, µπορεί να αποφασίσει την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, µε 
ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας και τις διακρίσεις του άρθρου 135. 
 
 

Άρθρο 20 
Υποχρέωση ενηµέρωσης και συνεργασίας 

 
1. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τον σύνδικο και να συνεργάζεται µαζί του για 
οποιοδήποτε θέµα σχετίζεται µε την πτώχευση. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τους κατά την 
προηγούµενη της κήρυξης της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην των 
δικηγόρων του, εκτός αν υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη. 
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του συνδίκου τα τηρούµενα από αυτόν 
εµπορικά βιβλία και στοιχεία, υποχρεωτικά και µη, που αφορούν την επιχείρηση του. 
 
 

II. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές 
 
 

Άρθρο 21 
Πτωχευτικός πιστωτής 

 
1. Πτωχευτικοί πιστωτές είναι εκείνοι που κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχουν κατά του 
οφειλέτη γεννηµένη και δικαστικώς επιδιώξιµη χρηµατική ενοχική απαίτηση και ειδικότερα 
εκείνοι των οποίων: 
α. η απαίτηση δεν διασφαλίζεται µε προνόµιο ή εµπράγµατη ασφάλεια (ανέγγυοι πιστωτές)· 
β. η απαίτηση ικανοποιείται προνοµιακά από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας (γενικοί 
προνοµιούχοι πιστωτές)· 
γ. η απαίτηση εξασφαλίζεται µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη ασφάλεια επί συγκεκριµένου 
αντικειµένου της πτωχευτικής περιουσίας (ενέγγυοι πιστωτές)· 
δ. η απαίτηση ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία µετά από την ικανοποίηση των 
ανέγγυων πιστωτών (πιστωτές µειωµένης εξασφάλισης). 
2. Ο πτωχευτικός πιστωτής µπορεί να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του µόνο 
µέσω της πτωχευτικής διαδικασίας, εκτός εάν στον παρόντα κώδικα ορίζεται διαφορετικά. 
 
 

Άρθρο 22 
Απαιτήσεις υπό αίρεση 

 
1. Απαιτήσεις υπό διαλυτική αίρεση, για όσο χρόνο η αίρεση δεν πληρούται, θεωρούνται ως 
µη τελούσες υπό αίρεση. Σε περίπτωση πλήρωσης της αίρεσης κατά τη διάρκεια της 
πτωχευτικής διαδικασίας, ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα τυχόν καταβληθέντα σ' 
αυτόν. 
2. Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται στον κατά το άρθρο 153 πίνακα 
διανοµής τυχαία, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 978 Κ.Πολ.∆.. 
 
 

Άρθρο 23 
Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
1. Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης µη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, πλην 
εκείνων των ενέγγυων πιστωτών, θεωρούνται ότι έληξαν. Οι µη ληξιπρόθεσµες άτοκες 
απαιτήσεις µειώνονται κατά το ποσό του νόµιµου τόκου που αντιστοιχεί στο διάστηµα από 
την κήρυξη της πτώχευσης µέχρι την πραγµατική λήξη τους ως προς αυτόν. 
2. Οι απαιτήσεις των ενέγγυων πιστωτών καθίστανται απαιτητές κατά την πραγµατική λήξη 
τους. 
 
 



Άρθρο 24 
Παύση τοκογονίας 

 
1. Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες 
µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα παύουν να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς 
τόκους. Η παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές. 
2. Το κατά τα άρθρα 107 επ. σχέδιο αναδιοργάνωσης µπορεί να έχει ως περιεχόµενο και την 
καταβολή, ολική ή µερική, των τόκων που έπαυσαν να παράγονται λόγω κήρυξης της 
πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 25 
Αναστολή των ατοµικών καταδιώξεων 

 
1. Με επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται 
αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς 
ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή 
συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών 
αγωγών, η συνέχιση των δικών επ' αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων µέσων, η έκδοση 
πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία της πτωχευτικής 
περιουσίας. 
2. Πράξεις κατά παράβαση της κατά την παράγραφο 1 αναστολής είναι απολύτως άκυρες. 
 
 

Άρθρο 26 
Ρυθµίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές 

 
1. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζονται µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη 
ασφάλεια επί αντικειµένου της πτωχευτικής περιουσίας, ικανοποιούνται αποκλειστικά από τη 
ρευστοποίηση του σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις, εκτός εάν ο παρών κώδικας 
προβλέπει διαφορετικά. Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής 
περιουσίας, µόνο σε περίπτωση που παραιτηθούν από το προνόµιο ή την ασφάλεια τους. 
2. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στις παραγράφους 3 έως 6, η αναστολή των 
ατοµικών διώξεων δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές σχετικά µε τα ανωτέρω 
υπέγγυα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας. 
3. Από την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, µέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία 
συνδέονται λειτουργικά και άµεσα µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του ή µε παραγωγική 
µονάδα ή εκµετάλλευση του οφειλέτη, αναστέλλονται µέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 
107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως µέχρι την κατά το άρθρο 84 απόφαση της 
συνέλευσης των πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών της 
πτώχευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν επεκτείνεται πέραν των δέκα (10) µηνών 
από την κήρυξη της πτώχευσης, µε την παρέλευση των οποίων η αναστολή αίρεται 
αυτοδικαίως. Πράξεις ατοµικών διώξεων των ενέγγυων πιστωτών κατά παράβαση της 
αναστολής της παρούσας παραγράφου είναι απολύτως άκυρες. 
4. Η κατά την παράγραφο 3 αναστολή δεν επεκτείνεται στα υπέγγυα αντικείµενα που ανήκουν 
σε εγγυητές, συνοφειλέτες και τρίτους οφειλέτες ή ανήκουν στον οφειλέτη, αλλά δεν 
συνδέονται λειτουργικά και άµεσα µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα, παραγωγική 
µονάδα ή εκµετάλλευση του. 
5. Αν αποφασιστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84, η εκποίηση της επιχείρησης ως 
συνόλου, αναστέλλονται µέχρι πέρατος της διαδικασίας αυτής και οι ατοµικές διώξεις των 
ενέγγυων πιστωτών και µόνο ως προς τα κατά την παράγραφο 3 εδάφιο πρώτο περιουσιακά 
στοιχεία του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο χρονικός περιορισµός του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 3. 
6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθµίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των 
συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. 
 
 

Άρθρο 27 
Οφειλέτες εις ολόκληρον 



 
1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίωµα, εάν κηρυχθεί σε πτώχευση 
τουλάχιστον ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε συνοφειλέτη την πλήρη 
ικανοποίηση της απαίτησης του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την πραγµατική λήξη της. Σε 
περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησης του, αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον 
συνοφειλέτη που θα είχε δικαίωµα αναγωγής κατά των άλλων. 
2. Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής δεν µπορούν να συµµετάσχουν στην πτώχευση 
συνοφειλέτη ή πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, µε βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο µέλλον 
λόγω ικανοποίησης από αυτούς του πιστωτή, εκτός αν ο πιστωτής αυτός δεν έχει αναγγείλει 
την απαίτηση του. 
 
 

III. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις 
 
 

Άρθρο 28 
∆ιατήρηση ισχύος 

 
Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης εκκρεµείς αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, στις οποίες 
συµβαλλόµενος είναι ο οφειλέτης, διατηρούν την ισχύ τους, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στον παρόντα κώδικα. 
 
 

Άρθρο 29 
∆ικαίωµα επιλογής 

 
1. Ο σύνδικος, µε την άδεια του εισηγητή, έχει το δικαίωµα να εκπληρώσει τις εκκρεµείς 
συµβάσεις, υποκαθιστώντας την οµάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να 
απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντισυµβαλλόµενο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος 
καθίσταται οµαδικός πιστωτής. 
2. Εάν ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωµα εκπλήρωσης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
υποβολή της έκθεσης του, ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να τάξει σ' αυτόν εύλογη 
προθεσµία προς άσκηση του δικαιώµατος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της 
εύλογης προθεσµίας που έταξε ο αντισυµβαλλόµενος ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο 
αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να απαιτήσει 
αποζηµίωση λόγω µη εκπλήρωσης, ικανοποιούµενος ως πτωχευτικός πιστωτής. 
3. Το δικαίωµα του συνδίκου για εκπλήρωση ή µη αφορά εκκρεµείς αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις, για τις οποίες ο σύνδικος έχει λάβει γνώση, ιδίως αυτές που περιλαµβάνονται σε 
κατάσταση που του έχει εγχειρίσει ο οφειλέτης. 
 
 

Άρθρο 30 
Συµβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο 

 
Απαιτήσεις από συµβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως οµαδικές. 
 
 

Άρθρο 31 
Συµβάσεις που λύονται ή διατηρούνται 

 
1. Συµβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο νόµο ή τη σύµβαση. 
2. Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συµβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, 
στις οποίες ο οφειλέτης είναι συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων 
επέρχεται ή µπορεί να επέλθει από ειδική διάταξη νόµου. 
 
 

Άρθρο 32 
∆ικαίωµα καταγγελίας 

 



1. Τα οριζόµενα στο άρθρο 31 δεν θίγουν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης που 
προβλέπει ο νόµος ή η σύµβαση. 
2. Επίσης δεν θίγονται τα δικαιώµατα του αντισυµβαλλόµενου µέρους για λύση της 
σύµβασης, µε βάση ρήτρα που επιτρέπει τη λύση της σε περίπτωση πτώχευσης του άλλου 
µέρους ή υπαγωγής του σε διαδικασία συλλογικής εκτέλεσης.  
 
 

Άρθρο 33 
Μεταβίβαση της συµβατικής σχέσης 

 
1. Ο σύνδικος δικαιούται να µεταβιβάσει σε τρίτο τη συµβατική σχέση, στην οποία 
συµβαλλόµενο µέρος είναι ο οφειλέτης. Η µεταβίβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη συµβατικών όρων που την αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν η µεταβίβαση είναι 
συµφέρουσα για τους πιστωτές και συναινεί ο αντισυµβαλλόµενος του οφειλέτη. 
2. Σε άρνηση του αντισυµβαλλοµένου να συναινέσει, το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από 
αίτηση του συνδίκου, µπορεί να εγκρίνει τη µεταβίβαση υπό τους όρους: 
α) ότι ο σύνδικος επέλεξε τη συνέχιση της σύµβασης, 
β) ότι ο τρίτος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις απορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις του 
οφειλέτη και 
γ) ότι ο αντισυµβαλλόµενος δεν βλάπτεται από τη µεταβίβαση. 
Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη µεταβίβαση, ο τρίτος θεωρείται υποκατασταθείς 
στα εκ της συµβάσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις του οφειλέτη. 
 
 

Άρθρο 34 
Συµβάσεις εργασίας 

 
1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύµβαση εργασίας. 
2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, µπορεί να λύσει τη σύµβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, µε καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης. 
3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιµότητα της 
επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, µπορούν χωριστά ο καθένας 
ή από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας 
µέχρι την έγκριση ή απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. 
σχεδίου αναδιοργάνωσης. 
4. Οι απαιτήσεις των µισθωτών από µισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώµενη µε την καταγγελία απαίτηση τους, 
όπως ιδίως αποζηµίωση εκ του νόµου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι 
µισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των 
πιστωτών διατάξεις του παρόντος κώδικα. 
5. Μισθωτός που πραγµατικά συνεχίζει να παρέχει ή παρέχει την εργασία του µετά την 
κήρυξη της πτώχευσης, λόγω συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τον 
οφειλέτη ή τον σύνδικο, για τους µισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως 
οµαδικός πιστωτής. 
 
 

Άρθρο 35 
Επιφύλαξη κυριότητας 

 
1. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε πωλήσει κινητό πράγµα µε 
επιφύλαξη κυριότητας µέχρις αποπληρωµής του τιµήµατος και το είχε παραδώσει στον 
αγοραστή, η κήρυξη της πτώχευσης δεν αποτελεί λόγο λύσεως της σύµβασης ή 
υπαναχώρησης από αυτήν και ούτε εµποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του 
πωληθέντος, κατά τα συµφωνηθέντα. 
2. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε αγοράσει κινητό πράγµα µε 
επιφύλαξη κυριότητας του πωλητή και είχε παραλάβει το πράγµα, η κήρυξη της πτώχευσης 
δεν θίγει τα δικαιώµατα του πωλητή που απορρέουν από την επιφύλαξη κυριότητας. Ο 
πωλητής δικαιούται να τάξει προθεσµία στον σύνδικο, προκειµένου να ασκήσει το κατά το 



άρθρο 29 δικαίωµα επιλογής. Εάν ο σύνδικος αρνηθεί την εκπλήρωση, ο πωλητής έχει 
δικαίωµα αποχωρισµού του πράγµατος από την πτωχευτική περιουσία, χωρίς ανάγκη 
προηγούµενης υπαναχώρησης. Ο πωλητής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµα του αυτό µόνο 
µετά την υποβολή της κατά το άρθρο 70 έκθεσης του συνδίκου. 
 
 

Άρθρο 36 
Συµψηφισµός 

 
1. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωµα του πιστωτή να προτείνει συµψηφισµό 
ανταπαίτησής του προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του 
συµψηφισµού συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Οι απαγορεύσεις συµψηφισµού, 
όπου ισχύουν, εφαρµόζονται και στην πτώχευση. 
2. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων που προκύπτουν από συναλλαγές σε εξωχρηµατιστηριακά 
παράγωγα, ρυθµίζεται όπως η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει. 
3. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων που προκύπτουν από εντολές µεταβίβασης επί συστηµάτων 
διακανονισµού πληρωµών και διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς και µε βάση 
ρήτρες εκκαθαριστικού συµψηφισµού, στο πλαίσιο συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής 
ασφάλειας, γίνεται κατά τις ειδικές περί αυτών ρυθµίσεις. 
 
 

IV. Αποχωρισµός και πτωχευτική διεκδίκηση 
 
 

Άρθρο 37 
∆ικαίωµα αποχωρισµού 

 
1. Όποιος επικαλείται εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα σε αντικείµενο που δεν ανήκει στον 
οφειλέτη, δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισµό του από την πτωχευτική περιουσία και την 
παράδοση του σ' αυτόν, µε αίτηση του προς το σύνδικο. Η απόδοση από τον σύνδικο γίνεται 
µόνο µετά από άδεια του εισηγητή. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η αξίωση προς αποχωρισµό 
ασκείται κατά του συνδίκου µε βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν ανάλογα µε τη φύση 
του αντικειµένου του οποίου ζητείται ο αποχωρισµός. 
2. Εάν το αντικείµενο, του οποίου µπορούσε να ζητηθεί ο αποχωρισµός, κατά την 
παράγραφο 1, έχει εκποιηθεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, χωρίς δικαίωµα, πριν την κήρυξη της 
πτώχευσης, ή µετά την κήρυξη της από τον σύνδικο, ο δικαιούχος σε αποχωρισµό µπορεί να 
απαιτήσει την εκχώρηση της απαίτησης κατά του τρίτου στην αντιπαροχή, εάν αυτή ακόµα 
οφείλεται ή τον αποχωρισµό της αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, εάν αυτή 
διατηρεί την ταυτότητα της. 
3. Εάν ο αποχωρισµός, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, είναι αδύνατος, ο δικαιούχος 
συµµετέχει στην πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής µε βάση την αξία του 
αντικειµένου. 
4. Επί καταπιστευτικής µεταβίβασης κυριότητας κινητού µε διατήρηση της νοµής από τον 
οφειλέτη, ο πιστωτής, ως κύριος του πράγµατος, δικαιούται σε αποχωρισµό του. 
 
 

Άρθρο 38 
Πτωχευτική διεκδίκηση 

 
1. ∆ικαίωµα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη της πτώχευσης παρέδωσε 
εµπορεύµατα στον οφειλέτη λόγω παρακαταθήκης προς πώληση ή για να πωληθούν για 
λογαριασµό του, εφόσον αυτά, κατά την κήρυξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτωχευτική 
περιουσία του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή εν µέρει. 
2. Εάν τα εµπορεύµατα της παραγράφου 1 έχουν πωληθεί και το τίµηµα οφείλεται κατά την 
κήρυξη της πτώχευσης, ο παραγγελέας - παρακαταθέτης διεκδικεί ευθέως αυτό στα χέρια του 
αγοραστή. 
3. Ο δικαιούχος διεκδικεί αξιόγραφα, τα οποία πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε 
αποστείλει στον οφειλέτη για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για καθορισµένες πληρωµές, 
εφόσον αυτά κατά την κήρυξη της πτώχευσης βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια. 
 



 
Άρθρο 39 

∆ιεκδίκηση πωλητή 
 
1. ∆ικαίωµα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει 
εµπορεύµατα στον οφειλέτη, τα οποία κατά την κήρυξη της πτώχευσης δεν έχουν ακόµα 
περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασµό του και εφόσον το 
τίµηµα οφείλεται εν όλω ή εν µέρει. 
2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο πωλητής κατέχει το πράγµα, έχει 
δικαίωµα επίσχεσης αυτού. 
 
 

Άρθρο 40 
Άσκηση της διεκδίκησης 

 
1. Επί της αίτησης διεκδίκησης αποφαίνεται ο σύνδικος µε σύµφωνη γνώµη του εισηγητή. Αν 
υπάρχει αντίρρηση από τον σύνδικο ή πιστωτή, αποφαίνεται το πτωχευτικό δικαστήριο. 
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 39 ο σύνδικος δικαιούται να ασκήσει το κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 29 δικαίωµα επιλογής. 
 
 

V. Πτωχευτική ανάκληση 
 
 

Άρθρο 41 
Κανόνας 

 
Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν εντός του χρόνου που περιλαµβάνεται από την 
παύση των πληρωµών µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (ύποπτη περίοδος) και είναι 
επιζήµιες για την οµάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή µπορούν να ανακληθούν από τον 
σύνδικο κατά τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. 
 
 

Άρθρο 42 
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης 

 
Λογίζονται ότι είναι επιζήµιες και ανακαλούνται οι ακόλουθες πράξεις: 
α) ∆ωρεές και χαριστικές γενικά δικαιοπραξίες, καθώς και αυτές στις οποίες η αντιπαροχή 
που έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανάλογα µικρή σε σχέση µε τη δική του παροχή. Εξαιρούνται 
οι συνήθεις δωρεές που γίνονται για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους ηθικού 
καθήκοντος, καθώς και πράξεις από ελευθεριότητα που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη σε 
εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης και παροχές προς οικονοµική ή επαγγελµατική 
αποκατάσταση των τέκνων του, εφόσον οι παροχές είναι ανάλογες προς την περιουσιακή του 
κατάσταση και δεν επέφεραν ουσιώδη ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη. 
β) Πληρωµές µη ληξιπρόθεσµων χρεών. 
γ) Πληρωµές ληξιπρόθεσµων χρεών µε άλλο τρόπο και όχι µε µετρητά ή µε τη συµφωνηθείσα 
παροχή. 
δ) Σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας, συµπεριλαµβανόµενης και της εγγραφής 
προσηµείωσης υποθήκης ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για προϋπάρχουσες 
υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση των οποίων ο οφειλέτης δεν είχε αναλάβει αντίστοιχη 
υποχρέωση ή για την εξασφάλιση νέων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη 
σε αντικατάσταση εκείνων που προϋπήρχαν. 
 
 

Άρθρο 43 
Πράξεις δυνητικής ανάκλησης 

 
1. Κάθε αµφοτεροβαρής πράξη του οφειλέτη ή πληρωµή από αυτόν ληξιπρόθεσµων χρεών 
του που έγινε µετά την παύση των πληρωµών και πριν την κήρυξη της πτώχευσης, µπορεί να 



ανακληθεί, εάν ο αντισυµβαλλόµενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε ότι ο οφειλέτης 
είχε παύσει τις πληρωµές του και η πράξη ήταν επιζήµια για την οµάδα των πιστωτών. 
2. Τεκµαίρεται η γνώση του αντισυµβαλλοµένου, εάν κατά τη διενέργεια της πράξης ήταν 
σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι 
δεύτερου βαθµού ή πρόσωπο µε το οποίο ο οφειλέτης συζούσε το τελευταίο έτος πριν τη 
διενέργεια της πράξης. Επί αντισυµβαλλόµενου νοµικού προσώπου το τεκµήριο της γνώσης 
αφορά τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον κατά τη διενέργεια της πράξης είχαν την ιδιότητα του 
ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή ή διαχειριστή του. Το τεκµήριο δεν ισχύει, εάν η ανακλητική 
αγωγή εγερθεί µετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη της πτώχευσης 
 
 

Άρθρο 44 
∆όλια βλάβη των πιστωτών 

 
Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία πριν την κήρυξη της 
πτώχευσης, µε δόλο αυτού να ζηµιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελήσει ορισµένους σε 
βάρος άλλων, ανακαλούνται, εάν ο τρίτος µε τον οποίο συµβλήθηκε, κατά το χρόνο της 
διενέργειας της πράξης γνώριζε το δόλο του οφειλέτη. 
 
 

Άρθρο 45 
Εξαιρούµενες πράξεις 

 
∆εν ανακαλούνται: 
α) Συνηθισµένες πράξεις της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη 
που διενεργήθηκαν κάτω από κανονικές συνθήκες και µέσα στα όρια των συνήθων 
συναλλαγών του. 
β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόµος τις εξαιρεί από την εφαρµογή των ρυθµίσεων περί 
ανάκλησης, ακυρότητας ή ακυρωσίας πράξεων που έγιναν µέσα στην ύποπτη περίοδο. 
γ) Πράξεις που διενεργούνται από τον οφειλέτη κατά το στάδιο εκπλήρωσης του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης, σε περίπτωση επαναφοράς σε εκκαθάριση λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης. 
δ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυµβαλλόµενος κατέβαλε άµεσα ισοδύναµη 
αντιπαροχή σε µετρητά. 
 
 

Άρθρο 46 
Ειδικές ρυθµίσεις επί χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 

 
1. Το κύρος ή το ανακλητό εκκαθάρισης που συντελέστηκε ή της παροχής εξασφάλισης στα 
πλαίσια των συναλλαγών σε χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, ρυθµίζεται από τις 
διατάξεις που ισχύουν στη σχετική χρηµατιστηριακή αγορά. 
2. Το κύρος ή το ανακλητό των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε βάση 
τέτοιες συµφωνίες ρυθµίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις σχετικές συµφωνίες. 
3. Το κύρος ή το ανακλητό του συµψηφισµού, των πληρωµών ή συναλλαγών αυτών που 
συµµετέχουν σε σύστηµα πληρωµών ή διακανονισµού ή σε χρηµαταγορά ρυθµίζεται από τις 
διατάξεις που ισχύουν για τις σχετικές συναλλαγές. 
 
 

Άρθρο 47 
Πληρωµή χρηµατογράφων 

 
Επί πληρωµής χρηµατογράφων από τον οφειλέτη µέσα στην ύποπτη περίοδο, η ανακλητική 
αξίωση µπορεί να στραφεί µόνον κατά του εκδότη συναλλαγµατικής και του πρώτου 
οπισθογράφου γραµµατίου σε διαταγή και επιταγής και µόνον εφόσον αυτοί γνώριζαν ότι 
κατά το χρόνο έκδοσης ή οπισθογράφησης αντίστοιχα του χρηµατογράφου, ο πληρωτής επί 
συναλλαγµατικής ή ο εκδότης επί γραµµατίου σε διαταγή και επιταγής είχε παύσει τις 
πληρωµές του. 
 
 

Άρθρο 48 



∆ικαστική απόφαση - Νοµιµοποίηση 
 
1. Οι πράξεις που έγιναν στην ύποπτη περίοδο ανακαλούνται µε απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου. 
2. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. Μπορεί να την ασκήσει και πιστωτής, εφόσον 
είχε ζητήσει εγγράφως από τον σύνδικο την άσκηση της για συγκεκριµένη πράξη και για 
συγκεκριµένο νόµιµο λόγο και ο σύνδικος δεν την άσκησε µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη 
του γραπτού αιτήµατος του πιστωτή. 
3. Η ανακλητική αγωγή απευθύνεται κατ' εκείνου ή εκείνων που είχαν λάβει µέρος στην υπό 
ανάκληση πράξη, καθώς και κατά των κληρονόµων ή άλλων καθολικών διαδόχων τους ή του 
κακόπιστου ειδικού διαδόχου. 
4. Η ανάκληση δεν εµποδίζεται εκ του λόγου ότι για την υπό ανάκληση πράξη έχει εκδοθεί 
τίτλος εκτελεστός ή το εξ αυτής δικαίωµα αποκτήθηκε µέσω αναγκαστικής εκτέλεσης. 
 
 

Άρθρο 49 
Συνέπειες της απόφασης 

 
1. Όποιος µε ανακαλούµενη πράξη απέκτησε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, 
υποχρεούται να το επαναµεταβιβάσει στην πτωχευτική περιουσία. Εάν η αυτούσια 
επαναµεταβίβαση δεν είναι δυνατή, η υποχρέωση ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού, εφαρµοζόµενες αναλόγως. 
2. Ο λήπτης δωρεάς υποχρεούται να επιστρέψει µόνο τον πλουτισµό, εκτός εάν γνώριζε ή 
κατά τις περιστάσεις µπορούσε να γνωρίζει ότι µε τη χαριστική παροχή επέρχεται ζηµία της 
οµάδας των πιστωτών. 
3. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτός που συµβλήθηκε µε τον οφειλέτη ενήργησε 
κακόπιστα, µπορεί να τον υποχρεώσει σε αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε από 
την πράξη στην οµάδα των πιστωτών. 
 
 

Άρθρο 50 
Αξιώσεις του αντισυµβαλλοµένου 

 
1. Εάν µε την ανακαλούµενη παροχή είχε εξοφληθεί απαίτηση, µε την επαναµεταβίβασή της η 
απαίτηση επανέρχεται σε ισχύ. 
2. Σε περίπτωση ανάκλησης αµφοτεροβαρούς πράξης, ο αντισυµβαλλόµενος, εφόσον 
επιστρέφει την παροχή, έχει αξίωση στην αντιπαροχή του ως οµαδικός πιστωτής, εάν η 
αντιπαροχή εξακολουθεί να διατηρεί την ταυτότητά της στην πτωχευτική περιουσία ή η 
τελευταία αυξήθηκε κατά την αξία της αντιπαροχής, άλλως ικανοποιείται ως πτωχευτικός 
πιστωτής. 
 
 

Άρθρο 51 
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης 

 
Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται µε την παρέλευση ενός (1) έτους από την ηµέρα που ο 
σύνδικος έλαβε γνώση της πράξης και σε κάθε περίπτωση µετά παρέλευση δύο (2) ετών από 
την κήρυξη της πτώχευσης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
 

Ι. Γενική διάταξη 
 
 

Άρθρο 52 
Τα όργανα της πτώχευσης 

 



Τα όργανα της πτώχευσης είναι: το πτωχευτικό δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος, η 
συνέλευση των πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών. 
 
 

II. Το πτωχευτικό δικαστήριο 
 
 

Άρθρο 53 
Αρµοδιότητα 

 
Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το πολυµελές πρωτοδικείο που κήρυξε την πτώχευση (άρθρο 4). 
Ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών της πτώχευσης. Έχει αρµοδιότητα 
να δικάζει τις διαφορές που ειδικά ορίζονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και όσες αναφύονται 
από την πτώχευση και λόγω της κήρυξής της. 
 
 

Άρθρο 54 
∆ιαδικασία 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σ' αυτό, χωρίς εξαίρεση, 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.∆.). Οι παρεµβάσεις 
(πρόσθετες ή κύριες) ενώπιόν του ασκούνται και µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. 
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού 
δικαστηρίου προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ηµερών και η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) 
ηµερών, η δε απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση. 
 

 
Άρθρο 55 

Ανακοπή, έφεση και αναίρεση 
 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι αποφάσεις του πτωχευτικού 
δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας, έφεση, καθώς και αναίρεση µόνο για τους 
λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 του Κ.Πολ.∆.. ∆εν υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας 
ή έφεση ή αναίρεση οι αποφάσεις του δικαστηρίου περί διορισµού ή αντικατάστασης του 
εισηγητή ή του συνδίκου και περί χορήγησης βοηθηµάτων προς τον οφειλέτη ή την οικογένειά 
του. 
 
 

Άρθρο 56 
Πτωχευτική ανακοπή 

 
Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, καθώς και εκείνη που µεταβάλλει χρόνο παύσης 
των πληρωµών, υπόκεινται σε ανακοπή. Η ανακοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου και 
ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τον οφειλέτη και 
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της απόφασης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. 
 
 

Άρθρο 57 
Αίτηση ανάκλησης 

 
1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση µπορεί να ανακληθεί µετά από αίτηση του 
οφειλέτη από το δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν 
οι πιστωτές που µετείχαν στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που 
προκύπτουν από το φάκελο. Η ικανοποίηση και η συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύεται 
µόνο εγγράφως, µε βεβαιωµένη τη γνησιότητα της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή. Η 
απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση µπορεί να ανακληθεί και µε αίτηση όποιου έχει έννοµο 
συµφέρον ή µε πρόταση του εισηγητή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 758 
Κ.Πολ.∆.. Για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης ανάκλησης πρέπει να προσκοµίζεται 
στο πτωχευτικό δικαστήριο έκθεση του εισηγητή. 



2. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µέχρι την περάτωση της πτώχευσης κατά το άρθρο 164. Η 
απόφαση για την ανάκληση, µετά από αίτηση του οφειλέτη κατά την παράγραφο 1 εδάφιο α', 
έχει αναδροµική ισχύ και από τη δηµοσίευση της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε 
ποτέ. Η ανάκληση κατά την παράγραφο 1 εδάφιο γ' δεν έχει αναδροµική ισχύ, εκτός αν το 
ορίσει ειδικά το πτωχευτικό δικαστήριο. 
3. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται οι πράξεις που έγκυρα ενεργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης. 
4. Η περί ανακλήσεως απόφαση δηµοσιεύεται και στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 
Ταµείου Νοµικών. Ανακοπή ερηµοδικίας και τριτανακοπή ασκούνται εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από της δηµοσιεύσεως αυτής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις των άρθρων 756 επ. Κ.Πολ.∆.. 
 
 

III. Ο εισηγητής 
 
 

Άρθρο 58 
Ορισµός εισηγητή 

 
1. Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο. Στα 
πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εισηγητής των πτωχεύσεων ορίζεται για δύο 
(2) δικαστικά έτη, µε απόφαση της ολοµέλειας τους, ένας ή δύο από τους προέδρους 
πρωτοδικών που υπηρετούν σ' αυτά, κατ' αποκλειστική απασχόληση. Στα λοιπά 
πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορίζεται µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με τον ίδιο 
τρόπο αντικαθίσταται ο εισηγητής. 
2. Επί πτώχευσης οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας, εισηγητής ορίζεται ο ίδιος για την 
εταιρία και τα οµόρρυθµα µέλη της που συµπτωχεύουν. 
 
 

Άρθρο 59 
Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης 

 
1. Ο εισηγητής οφείλει αµέσως µετά την κήρυξη της πτώχευσης να µεριµνήσει για την 
ειδοποίηση του συνδίκου περί του διορισµού του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει 
τις εργασίες της πτώχευσης, να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα µέτρα προς διασφάλιση της 
πτωχευτικής περιουσίας και προεδρεύει στη συνέλευση των πιστωτών. 
2. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική περίπτωση, µπορεί να ζητήσει 
την αντικατάσταση του. Παρέχει στον σύνδικο, µετά από συναίνεση της επιτροπής πιστωτών, 
την άδεια εµπορίας ή εκποίησης εµπορευµάτων και εν γένει κινητών της πτώχευσης, όπου 
προβλέπεται στον παρόντα κώδικα. 
3. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρµοδιότητες που ειδικά ορίζονται στον 
παρόντα κώδικα, αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία στα πλαίσια και για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που του παρέχονται µε τον παρόντα κώδικα, έστω και αν 
ειδικά δεν προβλέπονται σ' αυτόν. 
 
 

Άρθρο 60 
∆ιατάξεις του εισηγητή 

 
1. Ο εισηγητής µε διάταξη του παρέχει τις προβλεπόµενες από τον παρόντα κώδικα άδειες 
και αποφασίζει, εντός τριών (3) ηµερών, επί όλων των διενέξεων του συνδίκου µε την 
επιτροπή πιστωτών, µε τους πιστωτές και τους λοιπούς εµπλεκόµενους στη διαδικασία της 
πτώχευσης και σε κάθε άλλη περίπτωση που έχει αρµοδιότητα κατά τον παρόντα κώδικα. 
2. Κατά των διατάξεων αυτών του εισηγητή, καθώς και επί των διενέξεων του ίδιου µε το 
σύνδικο, την επιτροπή πιστωτών ή πιστωτή ή µε άλλους εµπλεκόµενους στην πτώχευση, 
επιτρέπεται, σε αυτούς που έχουν έννοµο συµφέρον, η προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού 
δικαστηρίου. Η προσφυγή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, ασκείται 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την έκδοση της διάταξης και εκδικάζεται εντός οκτώ (8) ηµερών, 
το δε πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται επ' αυτής αµετακλήτως, εντός δέκα (10) ηµερών 
από τη συζήτηση. Η προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση των 



διατάξεων του εισηγητή, µπορεί όµως ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, µετά από 
αίτηση του προσφεύγοντος, να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.∆.). 
3. Επί των διενέξεων που φέρονται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο εισηγητής είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει πάντοτε σχετική έκθεση, χωρίς την οποία είναι απαράδεκτη η 
συζήτηση. 
 
 

Άρθρο 61 
Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή 

 
Ο εισηγητής µπορεί να εξετάσει ανωµοτί τον οφειλέτη και ενόρκως τους αντιπροσώπους και 
υπαλλήλους του, σχετικά µε ό,τι αφορά τη σύνταξη του ισολογισµού και τις περιστάσεις και τις 
αιτίες της πτώχευσης. Αντίγραφα των καταθέσεων διαβιβάζει ο εισηγητής και προς τον 
αρµόδιο εισαγγελέα, αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου. 
 
 

Άρθρο 62 
Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη 

 
1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εµφανιστεί, εφόσον ειδοποιηθεί νόµιµα πριν δύο (2) ηµέρες, 
ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή, ο εισηγητής επιβάλλει σ' αυτόν ποινή τάξεως από 
πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ του Ταµείου Νοµικών που 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Σε περίπτωση υποτροπής, εφαρµόζεται η διάταξη 
του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα. 
2. Ο εισηγητής µπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του µέτρα, προς εξασφάλιση 
της παρουσίας του πτωχού και σύµπραξης του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική 
διαδικασία. 
 
 

IV. Ο σύνδικος 
 
 

Άρθρο 63 
Ποιος διορίζεται σύνδικος 

 
1. Σύνδικος διορίζεται δικηγόρος που έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και κατοικεί στην 
έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από κατάλογο που καταρτίζεται από τον οικείο 
∆ικηγορικό Σύλλογο για κάθε ηµερολογιακό έτος, µε βάση αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 
δικηγόρων. Αν δεν καταρτιστεί κατάλογος, ισχύει αυτός του προηγούµενου έτους και αν δεν 
υπάρχει καθόλου κατάλογος, το πτωχευτικό δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα το πρόσωπο του 
συνδίκου. 
2. Σύνδικος δεν διορίζεται αυτός που συνδέεται µε τον οφειλέτη, και επί νοµικών προσώπων 
µε τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν τη διοίκηση τους, µε συγγένεια εξ αίµατος ή 
αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριόριστα ή υιοθεσία και εκ πλαγίου µέχρι τέταρτου βαθµού ή 
είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή µνηστήρες αυτών. 
 
 

Άρθρο 64 
∆ικαίωµα αποποίησης 

 
1. Ο σύνδικος αµέσως ειδοποιείται για το διορισµό του µε κάθε µέσο, ακόµη και τηλεφωνικά, 
από τον γραµµατέα των πτωχεύσεων. Ο γραµµατέας σηµειώνει ενυπόγραφα την ειδοποίηση 
πάνω στο φάκελο της πτώχευσης. Εντός των επόµενων δύο (2) ηµερών από την ειδοποίηση 
αυτή, ο σύνδικος δικαιούται να δηλώσει εγγράφως προς τον εισηγητή ότι αποποιείται το 
διορισµό του, εκθέτοντας και τους σχετικούς λόγους. Ο εισηγητής απευθύνεται αµέσως προς 
το πτωχευτικό δικαστήριο για διορισµό νέου συνδίκου. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο µε την απόφαση διορισµού νέου συνδίκου αποφαίνεται 
συγχρόνως, αν η αποποίηση οφείλεται σε ασυµβίβαστα του άρθρου 63 παράγραφος 2 ή σε 



σπουδαίο λόγο. Αν δεν συµβαίνει τούτο, ο σύνδικος που παραιτήθηκε δεν µπορεί να διοριστεί 
σύνδικος για τα επόµενα τρία (3) έτη. 
 
 

Άρθρο 65 
∆ηµοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτές 

 
Ο σύνδικος έχει υποχρέωση να επιµεληθεί για τη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 8, 
περίληψης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, µε πρόσκληση των πιστωτών να 
συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή στον οριζόµενο στην απόφαση τόπο και χρόνο, για τη 
σύνταξη του πίνακα εικαζόµενων πιστωτών και τον ορισµό επιτροπής πιστωτών. Αν ο 
σύνδικος βραδύνει, η δηµοσίευση γίνεται µε επιµέλεια του εισηγητή. Αν µαταιωθεί η 
συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η ηµεροµηνία σύγκλησης της επόµενης συνέλευσης 
ορίζεται µε απλή πράξη του εισηγητή, η οποία δηµοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
 

Άρθρο 66 
Συντηρητικά µέτρα 

 
1. Ο σύνδικος είναι υποχρεωµένος να εγγράψει αµέσως τις υποθήκες και προσηµειώσεις για 
τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητεί από το πτωχευτικό 
δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας. 
2. Ο σύνδικος εγγράφει ατελώς, υπέρ της οµάδας των πιστωτών, υποθήκες επί όλων των 
ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας µε τίτλο την περίληψη της απόφασης που κήρυξε την 
πτώχευση και τον διόρισε που συνοδεύεται από έκθεση του, όπου περιγράφονται τα ακίνητα 
επί των οποίων ζητεί την εγγραφή και αναφέρει το κατά την κρίση του εικαζόµενο συνολικό 
ύψος των προς ασφάλεια πιστώσεων. 
 
 

Άρθρο 67 
Εκποίηση πραγµάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ. 

 
1. Ο σύνδικος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη 
σφράγιση και να παραδοθούν σ' αυτόν, όσα πράγµατα υπόκεινται σε άµεση φθορά ή 
υποτίµηση της αξίας τους ή η διατήρηση τους είναι δαπανηρή. Τα πράγµατα αυτά 
απογράφονται και εκτιµώνται αµέσως από τον σύνδικο, ενώπιον του αρµόδιου για τη 
σφράγιση ειρηνοδίκη, ο οποίος προσυπογράφει την έκθεση. 
2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και τηλεφωνικώς περί του αιτήµατος 
αυτού του συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του 
εισηγητή εντός της επόµενης ηµέρας από την ειδοποίηση του. 
3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος και χρόνος της πώλησης των 
πραγµάτων γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστηρίου. 
 
 

Άρθρο 68 
Αποσφράγιση - απογραφή 

 
1. Ο σύνδικος µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από το διορισµό του και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 
σφράγιση, ζητεί από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και 
προβαίνει στην απογραφή της. Ο οφειλέτης καλείται πριν δύο (2) ηµέρες, να παρευρίσκεται 
κατά την αποσφράγιση και απογραφή. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, στη θέση αυτού 
καλούνται οι κληρονόµοι του. 
2. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο µε την παρουσία του ειρηνοδίκη. Ο σύνδικος µπορεί 
µε την άδεια του εισηγητή να προσλάβει βοηθό της εκλογής του για τη σύνταξη της 
απογραφής και την εκτίµηση των πραγµάτων. Περί της απογραφής και της εκτίµησης των 
πραγµάτων συντάσσεται από το σύνδικο έκθεση που υπογράφεται από τον ίδιο, τον 
ειρηνοδίκη και τα άλλα παρόντα πρόσωπα. Οι σφραγίδες αφαιρούνται διαδοχικά, ανάλογα µε 
την πορεία της απογραφής και κάθε διακοπή αναφέρεται στην έκθεση και υπογράφεται από 
όλους τους ανωτέρω. Εντός της επόµενης ηµέρας από την περάτωση της απογραφής, η 



έκθεση κατατίθεται στον εισηγητή και όποιος έχει έννοµο συµφέρον λαµβάνει από τον 
γραµµατέα αµέσως ατελώς αντίγραφο. 
3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα, τα χρεόγραφα, 
εµπορεύµατα, τα χρήµατα και όλα τα πράγµατα γενικά της πτώχευσης παραδίδονται στον 
σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση επί του εγγράφου της εκθέσεως απογραφής, αν 
ήδη δεν έχουν παραδοθεί σ' αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 67. 
 
 

Άρθρο 69 
Ενηµέρωση εισηγητή 

 
Ο σύνδικος, µε βάση τα στοιχεία της απογραφής και όσα άλλα έχει στη διάθεσή του, 
υποβάλλει προς τον εισηγητή το συντοµότερο ειδική αναφορά για την κατάσταση της 
πτωχευτικής περιουσίας και περί του τρόπου συνέχισης των εργασιών της πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 70 
Έκθεση του συνδίκου 

 
1. Ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στη συνέλευση των πιστωτών έκθεση σχετικά µε την 
οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη και των αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές 
διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω ή εν µέρει, τις δυνατότητες βιωσιµότητάς της και 
υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτωση προβλεπόµενες 
συνέπειες ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών. 
2. Η έκθεση του συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν 
τη συνέλευση των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε 
εκπρόσωπο των εργαζοµένων, προκειµένου να τοποθετηθούν επ' αυτής. 
 
 

Άρθρο 71 
∆ιατροφή του οφειλέτη και της οικογένειας του 

 
Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από πρόταση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή, µπορεί 
να επιτρέπει την καταβολή του αναγκαίου χρηµατικού ποσού προς τον οφειλέτη για τη 
διατροφή αυτού και της οικογένειας του. Ο οφειλέτης καλείται στο πτωχευτικό δικαστήριο σε 
κάθε περίπτωση. 
 
 

Άρθρο 72 
Επιστολές και άλλα µέσα επικοινωνίας του οφειλέτη 

 
Ο σύνδικος λαµβάνει γνώση των επιστολών, τηλεγραφηµάτων, τηλεοµοιοτυπωµάτων και 
µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον 
κατά την κρίση του έχουν σχέση µε την πτώχευση. Ο οφειλέτης καλείται πάντοτε προ δύο (2) 
ηµερών να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση τους. Ο σύνδικος παραδίδει προς τον 
οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ. είναι άσχετες µε την πτώχευση και είναι υποχρεωµένος σε 
κάθε περίπτωση να τηρεί εχεµύθεια, διαφορετικά τιµωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού 
Κώδικα. 
 
 

Άρθρο 73 
Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων 

 
1. Ο σύνδικος επιµελείται για την είσπραξη των απαιτήσεων της πτώχευσης. Ανοίγει ειδικό 
έντοκο λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στη Ελλάδα στο όνοµα του 
τελούντος σε πτώχευση οφειλέτη και στον οποίο λογαριασµό γίνεται ρητή και εµφανής 
αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, όπου καταθέτει τα χρήµατα που 
υπήρχαν στο ταµείο ή σε οποιονδήποτε λογαριασµό του οφειλέτη ή εισπράχθηκαν από αυτόν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εντός τριηµέρου από την κατάθεση ο σύνδικος 
πρέπει να προσκοµίζει τη σχετική απόδειξη καταθέσεως στον εισηγητή. 



2. Κατάθεση από τον σύνδικο οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού της πτώχευσης σε ατοµικό 
λογαριασµό του ή λογαριασµό τρίτου αποτελεί υπεξαίρεση που διώκεται και τιµωρείται κατά 
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 
3. Ο ειδικός λογαριασµός κινείται από τον σύνδικο µόνο µετά από άδεια του εισηγητή. Επί 
πίνακα διανοµής που κηρύχθηκε εκτελεστός, σύµφωνα µε το άρθρο 153 παράγραφος 2, ο 
εισηγητής µπορεί να ορίσει ότι τα χρήµατα θα αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους. 
 
 

Άρθρο 74 
Συµβιβασµός επί απαιτήσεων 

 
1. Ο σύνδικος µπορεί να συνάψει συµβιβασµό, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα (άρθρο 
871), για κάθε αξίωση ενοχική ή εµπράγµατη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι 
έναντι του οφειλέτη. Για το συµβιβασµό συνάπτεται συµφωνία µεταξύ του συνδίκου και του 
άλλου µέρους, µε πρακτικό ενώπιον του γραµµατέα των πτωχεύσεων και υποβάλλεται 
αµέσως προς επικύρωση στον εισηγητή. 
2. Ο οφειλέτης και η επιτροπή των πιστωτών προσκαλούνται να λάβουν γνώση της 
συµφωνίας της παραγράφου 1 και δικαιούνται να προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους 
ενώπιον του εισηγητή εντός τριών (3) ηµερών. 
3. Αν η αξία του αντικειµένου του συµβιβασµού δεν υπερβαίνει το ποσό της αρµοδιότητας του 
µονοµελούς πρωτοδικείου, ο εισηγητής τον επικυρώνει ο ίδιος ή αρνείται την επικύρωση του. 
Κατά της απόφασης του εισηγητή επιτρέπεται στον σύνδικο, στον αντισυµβαλλόµενο, στον 
οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών ή σε οποιονδήποτε πιστωτή, προσφυγή ενώπιον του 
πτωχευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα 
µέσα. 
4. Αν η αξία του αντικειµένου του συµβιβασµού υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, ο εισηγητής 
συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση και υποβάλλει το συµβιβασµό στο πτωχευτικό δικαστήριο 
προς επικύρωση ή µη. Κατά της απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου επιτρέπεται στα 
πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου έφεση. Το εφετείο αποφαίνεται αµετακλήτως. 
 
 

Άρθρο 75 
Πρόσληψη προσώπων µε ειδικές γνώσεις 

 
Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις τεχνικής, οικονοµικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο 
ίδιος, µπορεί, µετά από σύµφωνη γνώµη του εισηγητή, να προσλάβει, µε οποιαδήποτε 
συµβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα απαιτούµενα προς υποβοήθηση του έργου του 
τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αµοιβή θα καθοριστεί, κατ' εύλογη κρίση, από 
το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισηγητή. 
 
 

Άρθρο 76 
Εξέταση εµπορικών βιβλίων - ισολογισµός 

 
1. Ο σύνδικος εξετάζει τα εµπορικά βιβλία και λοιπά στοιχεία του οφειλέτη και προσκαλεί 
αυτόν να αναγνωρίσει το περιεχόµενό τους, να βεβαιώσει την κατάστασή τους, να δώσει 
οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία και να παρίσταται κατά το κλείσιµο των βιβλίων. Αν ο 
οφειλέτης έχει αποβιώσει, καλούνται οι κληρονόµοι. Όλοι οι ανωτέρω µπορούν να 
εκπροσωπηθούν από αντιπρόσωπο εφοδιασµένο µε ειδικό πληρεξούσιο (κατά το άρθρο 93 
παράγραφος 2 εδάφιο α). 
2. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισµό, ο σύνδικος τον καλεί να καταθέσει, 
ορίζοντας σχετική προθεσµία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, ο σύνδικος συντάσσει 
ειδική λογιστική κατάσταση, µε βάση τα εµπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη και κάθε 
άλλη σχετική πληροφορία που συνέλεξε. Αν ο οφειλέτης καταθέσει ισολογισµό 
µεταγενέστερα, ο σύνδικος διορθώνει τη λογιστική κατάσταση µε βάση τα νέα στοιχεία. 
3. Σε κάθε περίπτωση, αν ο σύνδικος θεωρεί αναγκαία τη σύµπραξη του οφειλέτη, πρέπει να 
απευθυνθεί στον εισηγητή και να του ζητήσει τη λήψη µέτρων κατ' εκείνου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 62. 
 



 
Άρθρο 77 

Εκποίηση εµπορευµάτων και κινητών 
 
1. Μετά την περάτωση της απογραφής, ο σύνδικος για την αντιµετώπιση των τρεχουσών 
αναγκών απευθύνεται προς τον εισηγητή και ζητεί από αυτόν να του επιτρέψει την πώληση 
των εµπορευµάτων και των κινητών εν γένει της πτώχευσης, εφόσον δεν προβλέπεται ότι 
µπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της επιχείρησης ή η εκποίησή της ως συνόλου. 
2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται πάντοτε για το αίτηµα αυτό του συνδίκου και δικαιούται να 
προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός των τριών (3) επόµενων 
ηµερών από την ειδοποίησή του. Με τον ίδιο τρόπο ειδοποιείται και ακούγεται και η επιτροπή 
πιστωτών. 
3. Στην άδεια του εισηγητή ορίζεται, αν τα εν λόγω εµπορεύµατα και κινητά θα πωληθούν ως 
σύνολο, είτε κατά κατηγορίες, είτε και διακεκριµένα κάθε πράγµα. Περίληψη της άδειας 
εκποίησης που περιέχει τη φύση και την ποσότητα των πραγµάτων, την εκτιµηθείσα αξία 
τους, την τιµή πρώτης προσφοράς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της εκποίησης, 
δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών δέκα (10) ηµέρες 
πριν την ηµέρα της εκποίησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή. Ο εισηγητής 
µπορεί να διατάσσει και πρόσθετες δηµοσιεύσεις. 
4. Η πώληση γίνεται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή, µε ανοικτές προσφορές των 
ενδιαφεροµένων και υπόκειται στην έγκριση του εισηγητή, ο οποίος δεν επιτρέπει τη σύναψη 
της πώλησης, αν κρίνει ότι η τιµή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι ασύµφορη και 
ότι µε την επανάληψη της διαδικασίας προβλέπεται να επιτευχθεί µεγαλύτερο τίµηµα. 
 
 

Άρθρο 78 
Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µε την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ή µεταγενέστερα 
µέχρι τη λήψη της κατά το άρθρο 84 απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών επί της 
έκθεσης του συνδίκου, µπορεί, µετά από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, να επιτρέψει 
προσωρινά τη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκούσε ο οφειλέτης από 
τον ίδιο ή από τον σύνδικο, εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των 
πιστωτών και στο αναγκαίο µέτρο για τη διατήρηση της άυλης αξίας της επιχείρησης. 
2. Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών επί της έκθεσης του συνδίκου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 84 για την αναστολή λειτουργίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή 
για προσωρινή συνέχιση της, εφαρµόζεται υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη 
ανάκληση ή τροποποίηση της κατά την παράγραφο 1 απόφασης του δικαστηρίου. 
3. Τα οικονοµικά στοιχεία της συνεχιζόµενης επιχείρησης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή. 
Στον ίδιο έλεγχο υπόκεινται και τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης της οποίας διακόπηκε 
η συνέχιση της δραστηριότητας της. 
 
 

Άρθρο 79 
Αντικατάσταση συνδίκου 

 
Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά τον σύνδικο, ο οποίος έχει δηλώσει εγγράφως στον 
εισηγητή ότι παραιτείται. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η παραίτηση έγινε χωρίς σπουδαίο λόγο, 
ο παραιτηθείς δεν µπορεί να διορισθεί σύνδικος για τα επόµενα τρία (3) χρόνια. Μπορεί 
επίσης να αντικαταστήσει το σύνδικο οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, µετά από πρόταση 
του εισηγητή που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση πιστωτή ή της επιτροπής 
πιστωτών ή του οφειλέτη. Αν ο εισηγητής δεν υποβάλει προς το πτωχευτικό δικαστήριο 
πρόταση αντικατάστασης του συνδίκου εντός οκτώ (8) ηµερών, εκείνοι που ζήτησαν από τον 
εισηγητή να κινήσει τη σχετική διαδικασία µπορούν να υποβάλουν απευθείας την αίτηση προς 
το πτωχευτικό δικαστήριο. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε 
έφεση. 
 
 

Άρθρο 80 
Αστική ευθύνη του συνδίκου 



 
1. Έναντι της οµάδας των πιστωτών και του οφειλέτη ο σύνδικος ευθύνεται για κάθε ζηµία 
που προκάλεσε υπαιτίως στην πτωχευτική περιουσία, κατά παράβαση των υποχρεώσεων 
του από τον παρόντα κώδικα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει 
την επιµέλεια του συνετού συνδίκου. Στο ίδιο µέτρο ο σύνδικος ευθύνεται έναντι τούτων και 
για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς δικαίωµα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της 
πτώχευσης, ενώ, αν είχε το δικαίωµα ανάθεσης, ευθύνεται µόνο για πταίσµα ως προς την 
επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδωσε. 
2. Έναντι των τρίτων που ζηµιώθηκαν από τη δράση του, ο σύνδικος ευθύνεται προσωπικώς 
µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια. Αν οµαδικό χρέος που δηµιουργήθηκε από τη δράση του 
συνδίκου δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την πτωχευτική περιουσία, ο σύνδικος 
υποχρεούται να αποζηµιώσει τον οµαδικό πιστωτή, αν από βαριά αµέλεια δεν διέγνωσε ότι η 
περιουσία δεν προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του οµαδικού χρέους τούτου ή 
διέγνωσε τούτο, αλλά αδιαφόρησε. 
3. Η ευθύνη του συνδίκου κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν αποκλείεται. 
4. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, εις ολόκληρον µε 
αυτόν ευθύνεται και η οµάδα των πιστωτών, η οποία δικαιούται να αναζητήσει από τον 
σύνδικο κάθε ποσό που υποχρεώθηκε να καταβάλει για την αιτία αυτή. 
5. Κάθε αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται µετά πάροδο τριών (3) ετών από τότε που 
ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση της ζηµίας και του ζηµιογόνου γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση η 
αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται µετά πάροδο τριετίας από τη λήξη του 
λειτουργήµατος του. 
 
 

Άρθρο 81 
Αντιµισθία του συνδίκου 

 
1. Ο σύνδικος µετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης και αφού εγκριθεί η λογοδοσία 
του για τη διαχείριση του, σύµφωνα µε το άρθρο 165, δικαιούται να λάβει αντιµισθία. Η 
αντιµισθία προσδιορίζεται ελεύθερα από το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από έκθεση του 
εισηγητή, µε βάση την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, το χρόνο της απασχόλησης του 
συνδίκου και το ωφέλιµο αποτέλεσµα της δραστηριότητάς του για τα συµφέροντα της 
πτώχευσης. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή, µπορεί 
να καθορίσει προσωρινή αντιµισθία έναντι της οριστικής. 
3. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτροπή των πιστωτών µπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση 
προς το πτωχευτικό δικαστήριο επί των κριτηρίων της παραγράφου 1 εδάφιο β'. 
 
 

V. Η συνέλευση των πιστωτών 
 
 

Άρθρο 82 
Σύγκληση της συνέλευσης 

 
1. Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, 
ανεξαρτήτως προνοµίων ή εµπράγµατων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των 
οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση. 
2. Συγκαλείται αρχικά µε την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση κατά το άρθρο 7 για τη 
σύνταξη πίνακα εικαζόµενων πιστωτών και τον ορισµό της επιτροπής των πιστωτών. Η 
σύγκληση της διατάσσεται επίσης από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα 
κώδικα. Περίληψη της διάταξης του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης που 
περιλαµβάνει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα θέµατα που θα συζητηθούν δηµοσιεύεται στο 
∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµέρα της 
σύγκλησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή. 
 
 

Άρθρο 83 
Ποιοι συµµετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία 

 



1. Στην αρχική συνέλευση και σ' αυτές που επακολουθούν, µέχρι να ολοκληρωθεί η κατά το 
άρθρο 93 επαλήθευση, µετέχει κάθε προσερχόµενος πιστωτής, του οποίου πιθανολογείται, 
κατά την κρίση του εισηγητή, η απαίτηση του κατά του οφειλέτη. Μετά την επαλήθευση των 
πιστώσεων, στη συνέλευση µετέχουν οι πιστωτές των οποίων έγιναν δεκτές, έστω και 
προσωρινά, κατά το άρθρο 94, οι απαιτήσεις τους. 
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, απαρτία υπάρχει, αν µετέχουν στη 
συνέλευση τουλάχιστον οι µισοί από τους πιστωτές, ανεξάρτητα από το ύψος των 
πιστωµάτων τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση επαναλαµβάνεται 
µε όσους, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, ευρεθούν παρόντες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στον παρόντα κώδικα. 
3. Η συνέλευση λαµβάνει αποφάσεις, αν στον παρόντα κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, κατά 
πλειοψηφία των παρόντων. 
4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επικουρείται από τον γραµµατέα των 
πτωχεύσεων, ο οποίος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύνδικος, ο οποίος 
καλείται νοµίµως. Κατά τον ίδιο τρόπο καλείται και ο οφειλέτης. 
 
 

Άρθρο 84 
Τρόπος εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσης 

 
1. Μετά το πέρας των επαληθεύσεων, ο εισηγητής, εντός είκοσι (20) ηµερών, υποχρεούται να 
συγκαλέσει τη συνέλευση των πιστωτών που αποφασίζει, αν πρέπει να συνεχιστεί από τον 
σύνδικο η άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης του οφειλέτη ή ορισµένων 
κλάδων της για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αν πρέπει να εκµισθωθεί σε τρίτο η επιχείρηση 
ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή να γίνει ρευστοποίηση των 
κατ' ιδίαν στοιχείων της χωριστά. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε διπλή πλειοψηφία του 
συνόλου των πιστωτών και των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι είναι παρόντες. 
2. Ο οφειλέτης, ο σύνδικος και η επιτροπή πιστωτών ειδοποιούνται πριν πέντε (5) ηµέρες, 
περί του θέµατος αυτού που θα συζητηθεί στη συνέλευση των πιστωτών, και δικαιούνται να 
προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 
3. Τη σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών επικυρώνει µε πράξη του ο εισηγητής, 
εφόσον συµφωνεί, και η πράξη του τοιχοκολλάται στα γραφεία του. Κατά της πράξης του 
αυτής επιτρέπεται, εντός πέντε (5) ηµερών από την τοιχοκόλληση της, σε όποιον έχει έννοµο 
συµφέρον προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αµετάκλητα. Αν ο εισηγητής δεν επικυρώσει την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, 
αποφαίνεται αµετάκλητα το πτωχευτικό δικαστήριο, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση. 
4. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση από την ανωτέρω πλειοψηφία ή η απόφαση δεν 
επικυρωθεί νοµίµως, η διαδικασία συνεχίζεται µε τη ρευστοποίηση των κατ' ιδίαν στοιχείων 
της πτωχευτικής περιουσίας χωριστά. 
 
 

VI. Η επιτροπή πιστωτών 
 
 

Άρθρο 85 
Εκλογή 

 
1. Η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται µε την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση 
κατά το άρθρο 7 δύναται να εκλέξει τριµελή επιτροπή πιστωτών. Συγχρόνως εκλέγει και τρία 
(3) αναπληρωµατικά µέλη, για την περίπτωση µη αποδοχής ή παραίτησης τακτικών µελών 
της αντίστοιχης κατηγορίας. 
2. Ένα µέλος της επιτροπής εκλέγεται από τους εµπραγµάτως ασφαλισµένους, ένα από τους 
γενικούς προνοµιούχους και ένα από τους ανέγγυους πιστωτές, το ίδιο δε ισχύει και ως προς 
τα αναπληρωµατικά µέλη. Αν δεν υπάρχουν πιστωτές και από τις τρεις κατηγορίες, το τρίτο 
µέλος εκλέγουν οι πιστωτές των άλλων δύο κατηγοριών και αν οι πιστωτές ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία, εκλέγουν οι ίδιοι και τα τρία (3) µέλη. 
3. Αµέσως µετά την εκλογή της η επιτροπή πιστωτών υποχρεωτικά, µε δήλωση των µελών 
της ενώπιον του γραµµατέα των πτωχεύσεων, ορίζει κοινό για όλα τα µέλη της αντίκλητο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12. 
 



 
Άρθρο 86 

Καθήκοντα της επιτροπής 
 
1. Η επιτροπή πιστωτών παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και παρέχει 
τη συνδροµή στον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει επίσης τις 
αρµοδιότητες που της παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα. 
2. Αν η επιτροπή πιστωτών υποβληθεί σε δαπάνες αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, 
πρέπει να ζητήσει, πριν τη διενέργεια των δαπανών, την άδεια του εισηγητή, η οποία 
παρέχεται, αφού ακουστεί ο σύνδικος και ο οφειλέτης. Κατά της πράξης του εισηγητή 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αµετάκλητα. 
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πιστωτών είναι έγκυρες, αν λήφθηκαν µε τις ψήφους 
τουλάχιστον δύο (2) µελών της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται δύο (2) 
τουλάχιστον από τα µέλη της. 
4. Η επιτροπή πιστωτών συµµετέχει ή ενεργεί πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κώδικα, εφόσον έχει συσταθεί. 
 
 

Άρθρο 87 
Αντικατάσταση µελών της επιτροπής πιστωτών 

 
Αν τα µέλη της επιτροπής πιστωτών δεν αποδεχθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν και δεν 
είναι δυνατή η συγκρότηση της, ο εισηγητής συγκαλεί τη συνέλευση των πιστωτών για την 
εκλογή νέων µελών. Επίσης, η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται από τον εισηγητή, 
µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου, µπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε από τα µέλη της 
επιτροπής πιστωτών για σπουδαίο λόγο, εκλέγοντας στη θέση του άλλον. Η απόφαση περί 
εκλογής νέου µέλους ή αντικατάστασης µέλους της επιτροπής λαµβάνεται από τους πιστωτές 
της αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία τον εξέλεξε. 
 
 

Άρθρο 88 
Ευθύνη των µελών της επιτροπής 

 
Τα µέλη της επιτροπής πιστωτών ευθύνονται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας που 
προκάλεσαν στους πτωχευτικούς πιστωτές και στους πιστωτές της οµάδας από δόλο η βαριά 
αµέλεια, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται µε τον παρόντα 
Κώδικα. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 
 

Ι. Αναγγελία 
 
 

Άρθρο 89 
Πρόσκληση για αναγγελία 

 
1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του 
ύψους των απαιτήσεων τους, µε κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση του. 
2. Ο σύνδικος οφείλει αµέσως να ενηµερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι 
γνωστής διαµονής, κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της πτώχευσης και τους καλεί να 
αναγγείλουν την απαίτηση τους και να καταθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια 
πληρεξουσίου, τα έγγραφα τους στον γραµµατέα των πτωχεύσεων και τις προθεσµίες εντός 
των οποίων υποχρεούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεων τους, και 
επισηµαίνει τις συνέπειες από την παράλειψη ή το εκπρόθεσµο της αναγγελίας της κατάθεσης 
των εγγράφων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων. 



3. Ο σύνδικος οφείλει να ενηµερώσει επίσης µε τον ίδιο τρόπο και τους πιστωτές µε 
εµπράγµατη ασφάλεια και ειδικά προνόµια, επισηµαίνοντας σ' αυτούς τις συνέπειες που 
επιφέρει η παράλειψη της αναγγελίας. 
 
 

Άρθρο 90 
Προθεσµία αναγγελίας 

 
1. Η προθεσµία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι τρεις (3) µήνες από τη 
δηµοσίευση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων 
του Ταµείου Νοµικών. 
2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ µέρους του πιστωτή, του οποίου η απαίτηση είναι 
εξοπλισµένη µε εµπράγµατη ασφάλεια ή ειδικό προνόµιο, δεν επιφέρει απώλεια της 
εµπράγµατης αγωγής. 
3. Ο σύνδικος, µετά την παρέλευση της προθεσµίας αναγγελίας, οφείλει να καταρτίσει πίνακα 
όλων των αναγγελθέντων πιστωτών, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, 
σηµειώνοντας το ύψος της κάθε απαίτησης, αν αυτή συνοδεύεται από κάποιο προνόµιο ή 
εµπράγµατη ασφάλεια και τη σειρά κατάταξής της. Ο σύνδικος καταθέτει τον πίνακα στον 
γραµµατέα των πτωχεύσεων και αντίγραφο αυτού παραδίδει στον εισηγητή. 
4. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωµα να λάβει αντίγραφο του πίνακα, µέχρι την προηγούµενη της 
ηµέρας που ορίσθηκε για την επαλήθευση των απαιτήσεων, µε σκοπό να προβάλει 
αντιρρήσεις κατά του ύψους, του είδους και της σειράς κατάταξης της απαίτησης άλλου 
πιστωτή. 
 
 

Άρθρο 91 
Τύπος και περιεχόµενο της αναγγελίας 

 
1. Η αναγγελία γίνεται εγγράφως στον γραµµατέα των πτωχεύσεων. 
2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησης του, το χρόνο γέννησης της, το 
ύψος της, καθώς και το αν η απαίτηση του έχει ή όχι προνοµιακό χαρακτήρα ή εµπράγµατη 
ασφάλεια και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αντικείµενο της εµπράγµατης ασφάλειας 
ή ειδικού προνοµίου ή αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει 
αντίκλητο, στην περιφέρεια του δικαστηρίου. 
3. Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαµονή, την κατοικία ή την έδρα του στην αλλοδαπή και 
αναγγέλλει την απαίτηση του σε κύρια ή δευτερεύουσα πτώχευση που κηρύσσεται στην 
Ελλάδα, υποχρεούται να προσκοµίσει επικυρωµένη µετάφραση της αναγγελίας του στην 
ελληνική γλώσσα. 
4. Ο πιστωτής της προηγούµενης παραγράφου δεν υποχρεούται σε αναγγελία, αν ο σύνδικος 
κύριας ή δευτερεύουσας πτώχευσης άλλου κράτους έχει ήδη αναγγείλει αυτόν. 
 
 

Άρθρο 92 
Εκπρόθεσµη αναγγελία 

 
1. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτηση τους µέσα στη νόµιµη προθεσµία, ώστε να 
µετάσχουν στην επαλήθευση, µπορούν µε ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζητήσουν την 
επαλήθευση της από το πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 
54. 
2. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου, καλείται δε στη σχετική δίκη και η επιτροπή των 
πιστωτών. Η ανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέχρι και την τελευταία διανοµή. Η άσκηση της 
ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανοµές που έχουν ήδη διαταχθεί από τον εισηγητή. Εάν 
διαταχθούν νέες διανοµές πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο 
ανακόπτων µετέχει σ' αυτές για ορισµένο ποσό που προσδιορίζεται προσωρινά από τον 
πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά φυλάσσεται µέχρι την 
έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Μετά την αναγνώριση της απαίτησης, ο 
ανακόπτων δικαιούται να ζητήσει από τον εισηγητή, να προαφαιρέσει από τα ποσά που δεν 
έχουν ακόµη διανεµηθεί τα µερίσµατα που του αναλογούν από τις προηγηθείσες διανοµές. 
 



 
II. Επαλήθευση 

 
 

Άρθρο 93 
Πώς γίνεται η επαλήθευση 

 
1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και 
αρχίζει τρεις (3) ηµέρες µετά από την πάροδο της προθεσµίας για τις αναγγελίες. Η 
προθεσµία των επαληθεύσεων ορίζεται από τον εισηγητή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις (3) µήνες, µπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή. Ο εισηγητής ορίζει επίσης 
την ηµέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστοποιείται στους πιστωτές 
από τον σύνδικο µε την πρόσκληση του άρθρου 89. 
2. Ο πιστωτής, του οποίου επαληθεύεται η απαίτηση, µπορεί να παρίσταται προσωπικά ή δια 
τρίτου προσώπου εφοδιασµένου µε ειδικό πληρεξούσιο που µπορεί να δοθεί και µε ιδιωτικό 
έγγραφο µε θεωρηµένη την υπογραφή του πιστωτή από οποιαδήποτε δηµόσια ή δηµοτική 
αρχή ή δικηγόρο. Εάν πρόκειται για απαιτήσεις του συνδίκου, η επαλήθευση διενεργείται από 
δύο πιστωτές, οι οποίοι έχουν από τις µεγαλύτερες απαιτήσεις που αναφέρονται στον 
ισολογισµό και οι οποίοι ορίζονται από τον εισηγητή. Οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις 
επαληθεύτηκαν ή και µόνο αναφέρονται στον ισολογισµό του οφειλέτη, έχουν δικαίωµα να 
παρευρίσκονται στην επαλήθευση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών. 
3. Η επαλήθευση γίνεται µε αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και 
λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. Ο εισηγητής µπορεί πάντοτε µε αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου ή 
και αυτεπαγγέλτως να ζητήσει την προσκόµιση των βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς 
αποσπάσµατος αυτών ως αποδεικτικό µέσο. 
4. Εάν µία απαίτηση γίνει ολικά ή µερικά δεκτή, ο σύνδικος προβαίνει σε σχετική σηµείωση 
στα προσκοµισθέντα αποδεικτικά έγγραφα, η οποία θεωρείται από τον εισηγητή. 
5. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων, η οποία υπογράφεται 
σε κάθε συνεδρίαση από αυτόν, τον σύνδικο και τον γραµµατέα. Στην έκθεση αναφέρεται η 
ταυτότητα των πιστωτών, σύντοµη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, 
σηµείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν η απαίτηση έγινε δεκτή ή 
αµφισβητήθηκε. Η έκθεση αναρτάται για δέκα (10) ηµέρες στα γραφεία του εισηγητή. 
 
 

Άρθρο 94 
Αµφισβήτηση απαιτήσεως 

 
Σε περίπτωση αµφισβήτησης απαίτησης κατά την επαλήθευση, ο εισηγητής αποφασίζει την 
προσωρινή ή µη παραδοχή αυτής, καθορίζοντας και το ποσό της. Η απόφαση αυτή δεν 
υπόκειται σε ένδικα µέσα και ισχύει µόνο για την παράσταση στις συνελεύσεις και την 
παρακράτηση ανάλογου ποσού σε κάθε διανοµή ενεργητικού. 
 
 

Άρθρο 95 
Αντιρρήσεις 

 
1. Αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης των απαιτήσεων έχουν δικαίωµα να 
προβάλλουν ο οφειλέτης, ο σύνδικος, καθώς και οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις 
έγιναν προσωρινά ή οριστικά δεκτές. 
2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολο τους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, µε έκθεση του εισηγητή. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές 
των οποίων αµφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, 
µε επιµέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία µπορεί να παρέµβει όποιος έχει έννοµο συµφέρον 
και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται µόνο έφεση. 
Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 



 
 

Άρθρο 96.- 
Γενική διάταξη 

 
1. Η πτώχευση του νοµικού προσώπου επιφέρει τη λύση του. Τα όργανα του νοµικού 
προσώπου διατηρούνται. 
2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νοµικών προσώπων υποβάλλεται από το 
όργανο της διοίκησης. Στη σχετική δίκη καλούνται όλα τα µέλη της διοίκησης. 
 
 

Άρθρο 97 
Πτώχευση οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εµπορικής εταιρίας 

 
1. Στην πτώχευση των οµόρρυθµων µελών της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας 
αναγγέλλονται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσωπικοί πιστωτές τους. 
2. Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 
εµπορικής εταιρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, επιφέρει αντίστοιχα 
και την ανάκληση της πτώχευσης και την παύση των εργασιών της πτώχευσης και των 
οµόρρυθµων εταίρων της, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε πτώχευση µαζί µε την εταιρία, εφόσον 
συντρέχουν και ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις ανακλήσεως κατά το άρθρο 57. 
 
 

Άρθρο 98 
Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών 

 
1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για πτώχευση της ανώνυµης εταιρίας (άρθρο 5 
παράγραφος 2), τα υπαίτια για την καθυστέρηση µέλη του διοικητικού της συµβουλίου 
ευθύνονται για την αποκατάσταση της ζηµίας των εταιρικών πιστωτών, σε σχέση µε τα χρέη 
που δηµιουργήθηκαν από την ηµέρα που σύµφωνα µε την άνω διάταξη έπρεπε να έχει 
υποβληθεί η αίτηση, µέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Την ίδια ευθύνη υπέχει και 
αυτός που προέτρεψε το µέλος ή τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να µην υποβάλουν 
εγκαίρως την αίτηση. 
2. Αν η πτώχευση της εταιρίας προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αµέλεια των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου, τα υπαίτια µέλη ευθύνονται σε αποζηµίωση έναντι των εταιρικών 
πιστωτών. Την ίδια ευθύνη υπέχει και εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως 
αποτέλεσµα την πτώχευση της εταιρίας. 
3. Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι 
σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται µόνο από τον σύνδικο. 
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στην εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

Άρθρο 99 
Προϋποθέσεις 

 
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 
οποίο αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία, παρούσα ή προβλέψιµη, χωρίς να βρίσκεται σε 
κατάσταση παύσης των πληρωµών του, µπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το 
άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονοµική 
κατάσταση του οφειλέτη, το µέγεθος και η κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη 
απασχόλησης, τα προτεινόµενα µέτρα χρηµατοδότησης του και τα µέσα αντιµετώπισης της 
κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, 



γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ 
για την αµοιβή του εµπειρογνώµονα και του µεσολαβητή. 
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αµέσως µετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει 
αναγκαίο, µπορεί να ορίσει µε διάταξη του εµπειρογνώµονα που επιλέγει από τον κατάλογο 
πραγµατογνωµόνων, για να διαπιστώσει την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το 
σκοπό αυτόν, ο εµπειρογνώµονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία 
οικονοµικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείµενες διατάξεις, µπορεί να ζητήσει κάθε 
πληροφορία και από πιστωτικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και υποχρεούται να 
καταθέσει την έκθεση του στον αρµόδιο γραµµατέα εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
το διορισµό του. 
 
 

Άρθρο 100 
Απόφαση του δικαστηρίου 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πιθανολογεί το βάσιµο της αίτησης και τη σκοπιµότητα 
της αιτούµενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγµα της, ορίζοντας µεσολαβητή, που 
επιλέγει από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων, για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο (2) 
µηνών. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του µεσολαβητή, µπορεί να παρατείνει 
την περίοδο αυτή για έναν (1) ακόµα µήνα. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να λάβει 
προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατά το άρθρο 
103, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10. 
2. Η πάροδος της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου επιφέρει αυτοδικαίως 
περάτωση του λειτουργήµατος του µεσολαβητή και της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 3. Η 
απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου 
Νοµικών. 
4. Η απόφαση του δικαστηρίου που δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση δεν υπόκειται σε ένδικα 
µέσα. 
 
 

Άρθρο 101 
Το έργο του µεσολαβητή 

 
1. Ο µεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη 
και των πιστωτών του που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ' 
αυτού, όπως αυτές προκύπτουν από τα εµπορικά βιβλία του οφειλέτη, µε σκοπό την άρση 
των οικονοµικών δυσκολιών του οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητας του και διατήρηση 
των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως 
µε µείωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσµου αυτών, αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, µετοχοποίηση των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο 
πρόσφορο µέτρο. 
2. Ο µεσολαβητής δικαιούται, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, να ζητήσει και από 
πιστωτικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα κάθε πληροφορία σχετική µε τη δραστηριότητα 
του οφειλέτη, πρόσφορη για την εκπλήρωση της αποστολής του. 
3. Εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία, ο µεσολαβητής ενηµερώνει, χωρίς καθυστέρηση, 
τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αµέσως την υπόθεση στο πτωχευτικό 
δικαστήριο, προκειµένου να θέσει τέλος σ' αυτήν και στην αποστολή του µεσολαβητή. Η 
απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη και δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. 
 
 

Άρθρο 102 
Συµµετοχή ∆ηµοσίου και δηµόσιων φορέων 

 
Το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, µπορούν να συναινούν σε µείωση των 
απαιτήσεων τους κατά του οφειλέτη µε τους ίδιους όρους που θα µείωνε τις απαιτήσεις του 
υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης δανειστής, καθώς και να παραιτούνται από προνόµια και 
εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγµατης φύσεως. 
 
 



Άρθρο 103 
Επικύρωση της συµφωνίας 

 
1. Εφόσον επιτευχθεί η συµφωνία συνδιαλλαγής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την υπογραφή της, µε κοινή αίτηση των συµβαλλοµένων ή του επιµελέστερου 
αυτών, εισάγεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, προς επικύρωση και λήξη της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία, εάν συντρέχει οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συµφωνίας, βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των 
πληρωµών, 
β) οι όροι της συµφωνίας δεν εξασφαλίζουν τη διάρκεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
γ) θίγονται τα συµφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συµφωνία, 
δ) η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας συνοµολογείται για διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών 
από την επικύρωση της. 
3. Κατά τη συζήτηση της επικύρωσης ακούγονται, αυτοκλήτως ή µετά από πρόσκληση του 
δικαστηρίου, ο µεσολαβητής, ο οφειλέτης και οι υπογράψαντες τη συµφωνία δανειστές, 
καθώς και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον 
δικαιούται να παρέµβει χωρίς τήρηση προδικασίας. 
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία και κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής. Η απόφαση δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου 
Νοµικών και υπόκειται µόνο σε τριτανακοπή µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών που 
αρχίζει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευση της. Η απόφαση που απορρίπτει την 
επικύρωση της συµφωνίας δηµοσιεύεται επίσης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 
Ταµείου Νοµικών και υπόκειται σε έφεση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει 
την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευση αυτή. 
 
 

Άρθρο 104 
Αποτελέσµατα της επικύρωσης 

 
1. Η επικύρωση της συµφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου του µεσολαβητή 
β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή 
µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων 
που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής. Η ίδια αναστολή ισχύει και 
ως προς τα µέτρα αυτά και σχετικά µε τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες εις ολόκληρον 
γ) αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του 
οφειλέτη, εκτός αν µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή 
µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή µηχανολογικού εν γένει 
εξοπλισµού της που δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης 
του οφειλέτη 
δ) αίρεται αυτοδικαίως, για την ίδια διάρκεια, η απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που 
είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής 
ε) 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 
στ) αναστέλλεται, για περίοδο έξι (6) µηνών από την έκδοση της απόφασης που επικύρωσε 
τη συµφωνία, η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της πτώχευσης 
ζ) η συµφωνία δεσµεύει µόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπέγραψαν. 
2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία συνδιαλλαγής αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαµβανόµενες µε αυτήν υποχρεώσεις. 
 
 

Άρθρο 105 
Κήρυξη λύσης της συµφωνίας 

 



1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση οποιουδήποτε συµβληθέντα πιστωτή µπορεί, 
σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των όρων της συµφωνίας συνδιαλλαγής, να κηρύξει τη λύση 
της. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή που δεν υπέγραψε 
τη συµφωνία, µπορεί να κηρύξει τη λύση της συµφωνίας συνδιαλλαγής, εάν από όλες τις 
περιστάσεις, ιδίως εν όψει των ληφθέντων µέτρων και της οικονοµικής κατάστασης του 
οφειλέτη, προκύπτει πρόδηλη αδυναµία βιώσιµης συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του. Οι διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 3 εφαρµόζονται αναλόγως. 
2. Αυτοδικαίως επέρχεται η λύση της συµφωνίας σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος 
της. 
3. Αυτοδικαίως επίσης επέρχεται η λύση της συµφωνίας σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση 
του οφειλέτη ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης 
της περιουσίας του. 
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, οι πιστωτές οι οποίοι µε βάση τη συµφωνία 
συνδιαλλαγής προέβησαν σε οποιασδήποτε φύσεως χρηµατοδότηση του οφειλέτη 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας του και των πληρωµών του, για 
το ποσό της χρηµατοδότησης αυτής, κατατάσσονται, µετά από επαλήθευση, ως γενικώς 
προνοµιούχοι πιστωτές πριν κάθε άλλο ανέγγυο ή γενικώς προνοµιούχο πιστωτή του οποίου 
η απαίτηση γεννήθηκε πριν το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 
5. Το ίδιο προνόµιο της προηγούµενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, µε 
βάση τη συµφωνία συνδιαλλαγής, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό 
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. 
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε 
µετόχους και εταίρους του οφειλέτη για τις εισφορές τους σε µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια 
αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη. 
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου οι συµβληθέντες πιστωτές 
αναλαµβάνουν πλήρως τις απαιτήσεις τους µε τις εξασφαλίσεις που είχαν πριν το άνοιγµα της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής, µετά από αφαίρεση αυτών που τυχόν έλαβαν σε εκτέλεση της 
συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη των προνοµίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 
και 5. 
 
 

Άρθρο 106 
Κωλύµατα και αµοιβή εµπειρογνώµονα και µεσολαβητή 

 
1. Εµπειρογνώµονας και µεσολαβητής δεν µπορεί να οριστεί πρόσωπο το οποίο την τριετία 
πριν το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής είχε λάβει άµεσα ή έµµεσα αµοιβή ή είχε 
πληρωθεί απαίτηση του από τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται 
από τον οφειλέτη. Ο εµπειρογνώµονας και ο µεσολαβητής έχουν υποχρέωση να µη 
γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σ' αυτούς κατά την άσκηση των 
λειτουργηµάτων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας. 
2. Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα και του µεσολαβητή καθορίζεται οριστικά µε απόφαση του 
πτωχευτικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 105, οι αµοιβές 
του εµπειρογνώµονα και του µεσολαβητή, κατά το µέρος που δεν έχουν εξοφληθεί, 
κατατάσσονται ως γενικώς προνοµιούχες απαιτήσεις. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 107 
Γενική διάταξη 

 
Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίηση της, αλλά και η διανοµή της πτωχευτικής 
περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη µετά την περάτωση της πτωχευτικής 
διαδικασίας µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο ρύθµισης µε σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
 
 

Άρθρο 108 



Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης 
 
1. Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης και ο σύνδικος, 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες ρυθµίσεις. 
2. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης συγχρόνως µε την αίτηση του, 
µε την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση κατά τα άρθρα 3 παράγραφος 2 και 5 
παράγραφος 2, ή µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την κήρυξη του σε 
πτώχευση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο µια φορά 
και για σύντοµο χρόνο, όχι πέραν του τριµήνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση δεν 
είναι επιζήµια για τους πιστωτές και ότι υπάρχουν βάσιµες ελπίδες αποδοχής του σχεδίου 
από τους πιστωτές. 
3. Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης µόνο µετά την παρέλευση 
άπρακτης της κατά την παράγραφο 2 προθεσµίας υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη και 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την παρέλευση αυτής και εφόσον έχει προηγηθεί η κατά το 
άρθρο 70 έκθεση του. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζεται αναλόγως. 
 
 

Άρθρο 109 
Ελάχιστο περιεχόµενο του σχεδίου 

 
1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον κώδικα, το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει ως ελάχιστο 
περιεχόµενο: 
α) πληροφόρηση, 
αα) ως προς την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη και τα αίτια της, τα στοιχεία ενεργητικού, 
παθητικού και ταµείου της επιχείρησης του και κάθε στοιχείο οικονοµικής ή µη οικονοµικής 
φύσεως που θα µπορούσε να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο µέλλον 
και θα ήταν κρίσιµο για την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές και την επικύρωση του 
από το πτωχευτικό δικαστήριο, και ββ) ως προς τη σύγκριση της προτεινόµενης 
ικανοποίησης των πιστωτών µε βάση το σχέδιο και εκείνης µε βάση την εκκαθάριση 
β) περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν που να εξασφαλίζουν 
την υλοποίηση της προτεινόµενης διαµόρφωσης των δικαιωµάτων των πτωχευτικών 
πιστωτών και άλλων τυχόν συµµετεχόντων και γενικά µέτρων του σχεδίου, που αφορούν 
ιδίως οργανωτικές µεταβολές και επιχειρησιακά προγράµµατα, χρηµατοδότηση του οφειλέτη, 
µετοχοποίηση των απαιτήσεων, διαρθρωτικές εταιρικές µεταβολές, την επιτυχή συνέχιση της 
επιχείρησης ή τη µεταβίβαση της και 
γ) διαµόρφωση, των δικαιωµάτων και γενικά της νοµικής θέσης που έχει κάθε πιστωτής, 
ανάλογα µε την κατηγορία πτωχευτικών πιστωτών στην οποία ανήκει, ή άλλος που 
συµµετέχει στο σχέδιο χωρίς να είναι πιστωτής, όπως άφεση, µείωση ή καταβολή σε δόσεις 
των απαιτήσεων, παραίτηση ή περιορισµός εµπράγµατης ασφάλειας ή προνοµίου, καθώς και 
της θέσης του οφειλέτη κατά την εκπλήρωση του σχεδίου και τη συνέχιση ευθύνης του ή την 
πλήρη ή µερική απαλλαγή του. 
2. Εάν η ικανοποίηση των πιστωτών προβλέπεται ότι θα γίνει από τα έσοδα της 
εξακολούθησης λειτουργίας της επιχείρησης του οφειλέτη, από τον ίδιο ή τρίτο, το σχέδιο 
πρέπει να συνοδεύεται από εκτίµηση περιουσιακής κατάστασης που να προσδίδει στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις αξία µε βάση τη συνέχιση της επιχείρησης, σε 
αντιπαράθεση µε την αξία εκκαθάρισης. 
3. Εάν το σχέδιο προβλέπει ότι, σε περίπτωση επικύρωσης του, τρίτος θα εκπληρώσει 
υποχρεώσεις προς τους πιστωτές, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του. 
4. Το σχέδιο που υποβάλλει ο οφειλέτης, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση 
εµπειρογνώµονα, που προβλέπεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3, η αµοιβή του οποίου 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2.  
 
 

Άρθρο 110 
Περιορισµός εκ του νόµου 

 
Με το σχέδιο δεν µπορεί να προταθεί µείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό 
µικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί, τµηµατικά ή εν 



όλω, εντός έτους. Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρονικός 
περιορισµός. 
 
 

Άρθρο 111 
Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων 

 
1. Όταν συντρέχουν πιστωτές διαφορετικής νοµικής θέσης, ο καθορισµός των δικαιωµάτων 
εκείνων που συµµετέχουν στο σχέδιο γίνεται υποχρεωτικά ανά οµάδες: 
α) ενέγγυων πιστωτών, εφόσον τα δικαιώµατα τους θίγονται µε το σχέδιο 
β) γενικώς προνοµιούχων πιστωτών 
γ) ανέγγυων πιστωτών και 
δ) πιστωτών µειωµένης εξασφάλισης, µόνον εάν το σχέδιο προβλέπει περί των τελευταίων. 
2. Οι απαιτήσεις των εργαζοµένων αποτελούν ιδιαίτερη οµάδα. 
3. Το σχέδιο µπορεί να προβλέπει τη δηµιουργία, µέσα σε κάθε οµάδα πιστωτών, 
υποοµάδων πιστωτών µε οµοιογενή οικονοµικά συµφέροντα, µε βάση κριτήρια που 
διατυπώνονται ρητά σ' αυτό. 
4. Το σχέδιο µπορεί να εντάξει απαίτηση ή συµφέρον σε συγκεκριµένη οµάδα ή υποοµάδα, 
εφόσον είναι ουσιωδώς όµοια προς εκείνα της οµάδας ή υποοµάδας. 
5. Το σχέδιο µπορεί να προβλέπει ιδιαίτερη οµάδα ανέγγυων πιστωτών µε µικρού ύψους 
απαιτήσεις. 
6. Απαιτήσεις από συναλλαγές περί των οποίων το άρθρο 46 και απαιτήσεις που 
δηµιουργούνται από συστήµατα πληρωµών που προβλέπονται από ρυθµίσεις κοινοτικού 
δικαίου, καθώς και ασφάλειες για τις απαιτήσεις αυτές, δεν µπορεί να αποτελούν αντικείµενα 
του σχεδίου. 
 

 
Άρθρο 112 

∆ικαιώµατα ενέγγυων πιστωτών 
 
1. Τα δικαιώµατα των ενέγγυων πιστωτών, όπως υποθήκες, προσηµειώσεις υποθηκών, 
ενέχυρα ή άλλα παρεπόµενα δικαιώµατα που ασφαλίζουν την απαίτηση, καθώς και προνόµια 
συνδεόµενα µε τη φύση της απαίτησης κατά την αναγκαστική εκτέλεση ή την πτώχευση δεν 
θίγονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο. 
2. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώµατα αυτά διατηρούνται υπέρ της νέας απαίτησης, όπως 
αυτή διαµορφώνεται από το σχέδιο, εκτός εάν ο εξασφαλιζόµενος µε αυτά πιστωτής 
συµφώνησε διαφορετικά. 
 
 

Άρθρο 113 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης 

 
Το σχέδιο ως προς τους πιστωτές που συµµετέχουν σε καθεµία οµάδα ή υποοµάδα πρέπει 
να τηρεί την αρχή της ίσης µεταχείρισης. 
 
 

Άρθρο 114 
∆ικαστική προεξέταση του σχεδίου 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπάγγελτα προβαίνει σε προεξέταση του σχεδίου µέσα σε 
προθεσµία είκοσι ηµερών (20) από την υποβολή του. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει το σχέδιο: 
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 113 
β) εάν προδήλως δεν πιθανολογείται ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον οφειλέτη, 
λαµβανοµένων υπόψη του περιεχοµένου του και της προηγούµενης πορείας της διαδικασίας, 
θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή ότι θα επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο 
γ) εάν οι απαιτήσεις των πιστωτών και των τρίτων στους οποίους τυχόν αναφέρεται το 
σχέδιο, όπως διαµορφώνονται από αυτό, λαµβανοµένης υπόψη ιδίως της οικονοµικής 
κατάστασης του οφειλέτη, προδήλως δεν µπορούν να ικανοποιηθούν. 



3. Η απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει το σχέδιο δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. 
Επανυποβολή του σχεδίου µε τροποποιήσεις ή υποβολή νέου σχεδίου επιτρέπεται µέσα στις 
προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφοι 2 και 3. 
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή του συνδίκου και για το 
µέχρι την αποδοχή και επικύρωση του σχεδίου διάστηµα ή µέχρι την απόρριψη του, να 
διατάξει προσωρινά την απαγόρευση εκποίησης ή µεταβολής της κατάστασης της 
πτωχευτικής περιουσίας ή στοιχείων αυτής, που θα µπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση την 
πραγµατοποίηση του σχεδίου. 
 
 

Άρθρο 115 
Αποδοχή του σχεδίου 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει µε απόφαση του 
αµέσως προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών, για την αποδοχή του ή µη από τους 
πιστωτές, καθώς και ηµεροµηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για συζήτηση 
και ψηφοφορία επί του σχεδίου. Η τρίµηνη αυτή προθεσµία αρχίζει από τη δηµοσίευση της 
απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 8. 
2. Η προθεσµία για τη συζήτηση και αποδοχή του σχεδίου δεν επιτρέπεται να οριστεί σε 
χρόνο προγενέστερο της κατά το άρθρο 90 παράγραφος 1 προθεσµίας αναγγελίας των 
απαιτήσεων. Το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση των δύο 
προθεσµιών. 
3. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει ηµεροµηνία σύγκλησης της ειδικής συνέλευσης 
γνωστοποιείται από τον γραµµατέα των πτωχεύσεων, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε 
επιστολή, µαζί µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης, στους πιστωτές που έχουν αναγγείλει τις 
απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές, στον σύνδικο, στον οφειλέτη και στην επιτροπή 
πιστωτών, εάν έχει οριστεί. 
 
 

Άρθρο 116 
Κανόνες ψηφοφορίας. Τεκµήρια 

 
1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ειδικά 
εξουσιοδοτηµένου (µε τήρηση του τύπου του άρθρου 93 παράγραφος 2) ή µε ηλεκτρονικό 
µέσο που να αποδεικνύει χωρίς αµφιβολία την ταυτότητα και τη βούληση του πιστωτή, καθώς 
και τον τόπο και χρόνο προέλευσης της ψήφου. 
2. Με την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του επόµενου εδαφίου, πιστωτές που απέχουν από την 
ψηφοφορία θεωρούνται ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου. Πιστωτές που απέχουν από την 
ψηφοφορία, των οποίων οι απαιτήσεις µηδενίζονται από το σχέδιο, θεωρούνται ότι ψηφίζουν 
αρνητικά. 
3. Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν θίγονται από το σχέδιο δεν ψηφίζουν. Θεωρούνται 
ότι δεν θίγονται οι απαιτήσεις όταν, κατά το σχέδιο, διατηρούν ακέραιη τη νοµική κατάσταση 
που είχαν κατά την ηµέρα κήρυξης της πτώχευσης και πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα 
αυτής. 
 
 

Άρθρο 117 
Συζήτηση και ψηφοφορία 

 
1. Η συζήτηση και η ψηφοφορία επί του σχεδίου γίνεται σε ειδική συνέλευση των πιστωτών 
ενώπιον του εισηγητή. 
2. Μετά την περάτωση της συζήτησης και εφόσον δεν προκύψει ανάγκη αναβολής, ο 
εισηγητής καλεί τους πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου. Οι πιστωτές ορίζουν 
εκπρόσωπο για την εφαρµογή του άρθρου 131 παράγραφος 2. 
3. Εάν κατά τη συζήτηση στη συνέλευση προκύψει η ανάγκη για αναβολή της ψηφοφορίας, 
ιδίως λόγω υποβολής τροποποιήσεων του σχεδίου ή συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων, ο 
εισηγητής µπορεί να αναβάλει τη συνέλευση µόνο µια φορά σε ηµεροµηνία που δεν θα απέχει 
περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες. 
 
 



Άρθρο 118 
Τροποποιήσεις του σχεδίου 

 
Εκείνος που υπέβαλε το σχέδιο δικαιούται να επιφέρει τροποποιήσεις σε επί µέρους 
προτάσεις του σχεδίου που προκύπτουν κατά τη συζήτηση του και τις θεωρεί αναγκαίες για 
την αποδοχή του. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν µπορεί να αφορούν απαιτήσεις τις οποίες το 
σχέδιο δεν έθιγε. 
 
 

Άρθρο 119 
Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο 

 
Ο οφειλέτης δικαιούται, µέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας επί του σχεδίου που υπέβαλε, να 
παραιτηθεί από αυτό µε δήλωση του γραπτή προς τον εισηγητή ή τον γραµµατέα των 
πτωχεύσεων. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αναδιοργάνωσης θεωρείται αυτοδικαίως 
µαταιωθείσα. 
 
 

Άρθρο 120 
Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκου 

 
1. Με την επιφύλαξη των ορισµών της παραγράφου 2 προϋπόθεση για την έναρξη της 
ψηφοφορίας επί του σχεδίου, όταν το σχέδιο έχει υποβληθεί από τον σύνδικο, είναι η 
προηγούµενη συναίνεση του οφειλέτη. 
2. Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν άρχισε η ψηφοφορία επί του 
σχεδίου, χωρίς ο οφειλέτης να προβάλει αντιρρήσεις κατά του σχεδίου. Οι τυχόν αντιρρήσεις 
πρέπει να υποβληθούν µε έγγραφο του οφειλέτη προς τον εισηγητή ή τον γραµµατέα των 
πτωχεύσεων. 
3. Οι κατά την παράγραφο 2 αντιρρήσεις του οφειλέτη δεν εµποδίζουν την επικύρωση του 
σχεδίου από το πτωχευτικό δικαστήριο εάν, σωρευτικά: 
α) προβλέπεται ότι το σχέδιο δεν θα καταστήσει τη νοµική κατάσταση του οφειλέτη χειρότερη 
από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς το σχέδιο και 
β) κανένας πιστωτής δεν λαµβάνει, µε βάση το σχέδιο, οικονοµική αξία που υπερβαίνει 
ολόκληρο το ποσό της απαίτησης του. 
 
 

Άρθρο 121 
Πλειοψηφίες για αποδοχή του σχεδίου 

 
1. Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν τα 
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνεται 
και ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό 
προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλιζόµενων απαιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις 
είχαν αναγγελθεί και η πραγµατική εικόνα τους βεβαιώνεται σε πίνακα απαιτήσεων που 
συντάσσεται και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται στον εισηγητή. 
2. Αµφισβητούµενες απαιτήσεις µπορούν να γίνουν προσωρινά δεκτές προς ψηφοφορία από 
τον εισηγητή. Η οριστική επίλυση της αµφισβήτησης διαφοροποιεί τα δικαιώµατα του 
αµφισβητούµενου πιστωτή, χωρίς να θίγεται η ψηφοφορία. 
 
 

Άρθρο 122 
∆ικαστική επικύρωση 

 
1. Το σχέδιο, µετά την αποδοχή του από τους πιστωτές, υποβάλλεται προς δικαστική 
επικύρωση, χωρίς την οποία δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Αρµόδιο προς επικύρωση 
είναι το πτωχευτικό δικαστήριο. 
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123, το σχέδιο εισάγεται άµεσα προς επικύρωση µε βάση 
έκθεση του εισηγητή σε ηµεροµηνία συζήτησης που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 
είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές. 



3. Στη συζήτηση καλούνται, τουλάχιστον πριν τρεις (3) ηµέρες, να εκφέρουν τις απόψεις τους, 
ο οφειλέτης, ο σύνδικος και, όπου έχει οριστεί, η επιτροπή πιστωτών. Όποιος έχει έννοµο 
συµφέρον έχει δικαίωµα παρέµβασης χωρίς τήρηση προδικασίας. 
4. Η απόφαση του δικαστηρίου για επικύρωση ή απόρριψη του σχεδίου υπόκειται σε έφεση, η 
προθεσµία της οποίας αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της στο ∆ελτίο ∆ικαστικών 
∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. Η συζήτηση της έφεσης προσδιορίζεται µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την άσκηση της και η απόφαση πρέπει να εκδοθεί µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη συζήτηση της. Αναβολή της συζήτησης της έφεσης δεν 
επιτρέπεται. Η έφεση δεν αναστέλλει την ενέργεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης που 
αποφασίστηκε. 
 
 

Άρθρο 123 
Σχέδιο µε όρους 

 
1. Εάν προβλέπεται στο σχέδιο ότι πριν την επικύρωση θα έχουν καταβληθεί ορισµένες 
παροχές ή θα έχουν ληφθεί άλλα µέτρα, το σχέδιο επικυρώνεται µόνον, εάν οι όροι αυτοί 
πληρωθούν. 
2. Επί όρων του σχεδίου για διαρθρωτικές αλλαγές εταιρικής φύσεως, ιδίως µετατροπής, 
συγχώνευσης ή αναβίωσης, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του: 
α) να εξαρτήσει την επικύρωση του σχεδίου από την εκπλήρωση των όρων αυτών µέσα σε 
εύλογη προθεσµία που ορίζει, λαµβάνοντας υπόψη τις κατά το εταιρικό δίκαιο επιβαλλόµενες 
για κάθε µέτρο ή διαδικασία προθεσµίες, ή 
β) να επικυρώσει το σχέδιο υπό την αναβλητική αίρεση της εκπλήρωσης των όρων µέσα στην 
ως άνω εύλογη προθεσµία. 
 
 

Άρθρο 124 
Λόγοι απόρριψης του σχεδίου 

 
Το πτωχευτικό δικαστήριο µε απόφαση του, αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση του έχοντος 
έννοµο συµφέρον πιστωτή αρνείται την επικύρωση: 
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα ως προς το περιεχόµενο του 
σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες των πιστωτών 
και τη συναίνεση του οφειλέτη και εφόσον η σχετική παράβαση θα µπορούσε ουσιωδώς να 
είχε επηρεάσει την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές 
β) εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 
κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου ή τρίτου 
γ) εάν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος και 
δ) εάν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες πιστωτές, ιδίως εάν δεν εξασφαλίζεται 
ότι θα λάβουν, µε βάση το σχέδιο, τουλάχιστον ό,τι πιθανολογείται ότι θα ελάµβαναν µέσω 
της διαδικασίας εκκαθάρισης. 
 
 

Άρθρο 125 
Αποτελέσµατα της επικύρωσης 

 
1. Το σχέδιο, από την τελεσιδικία της απόφασης που το επικυρώνει, κατά το περιεχόµενο που 
διαµορφώνει τα δικαιώµατα των πιστωτών, αποκτά δεσµευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, 
οποιασδήποτε κατηγορίας και νοµικής µορφής, ανεξάρτητα αν έχουν αναγγείλει ή µη τις 
απαιτήσεις τους, περιλαµβανοµένων και των πιστωτών που µειοψήφησαν ή προέβαλαν 
αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δεν συµµετείχαν σ' αυτή. 
2. Από την τελεσιδικία της απόφασης που επικυρώνει το σχέδιο, η πτωχευτική διαδικασία 
περατώνεται και τα όργανα της πτώχευσης παύουν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 131. 
3. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο, ο οφειλέτης αναλαµβάνει τη διοίκηση 
της περιουσίας του, προς το σκοπό εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου. 
4. Τα δικαιώµατα των πτωχευτικών πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις 
ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάµενα δικαιώµατα τους σε περιουσιακά 
αντικείµενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό µε την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν 



δεν συναινεί ο εξασφαλιζόµενος πιστωτής. 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 το σχέδιο έναντι του πιστωτή που 
ικανοποιήθηκε από αυτούς. 
5. Πιστωτής ο οποίος πριν ή µετά την τελεσιδικία της επικυρωτικής απόφασης έχει λάβει 
ποσό που υπερκαλύπτει την απαίτηση του, όπως διαµορφώνεται µε το σχέδιο, δεν µπορεί να 
υποχρεωθεί σε απόδοση του υπερβάλλοντος, παρά µόνον κατά το ποσό που υπερβαίνει την 
αρχική του απαίτηση. 
6. Τα δικαιώµατα των οµαδικών πιστωτών δεν θίγονται από το σχέδιο. 
7. Οι πτωχευτικοί πιστωτές αναλαµβάνουν τις ατοµικές διώξεις κατά του οφειλέτη εντός των 
όρων του σχεδίου. 
 
 

Άρθρο 126 
Τίτλος εκτελεστός 

 
Από την τελεσιδικία της η απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαµβανόµενες µε αυτό υποχρεώσεις. 
 
 

Άρθρο 127 
Ακύρωση του σχεδίου µετά την επικύρωση 

 
1. Ακύρωση του σχεδίου επέρχεται αυτοδικαίως, εάν ο οφειλέτης καταδικάστηκε αµετακλήτως 
για χρεοκοπία σύµφωνα µε το άρθρο 171. 
2. Το σχέδιο µπορεί να ακυρωθεί µε απόφαση του δικαστηρίου µετά από αίτηση όποιου έχει 
έννοµο συµφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) εάν µετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι το σχέδιο αποτέλεσε προϊόν δόλου του 
οφειλέτη ή συµπαιγνίας του µε πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή 
διόγκωσης του παθητικού του 
β) εάν η µη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε 
µε βεβαιότητα να προβλέπεται η αδυναµία αναδιοργάνωσης. 
 
 

Άρθρο 128 
Αποτελέσµατα της ακύρωσης 

 
1. Η ακύρωση του σχεδίου επιφέρει αυτοδικαίως: 
α) τη λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και της εποπτείας εκπλήρωσης των όρων του 
σχεδίου 
β) την αποδέσµευση των πιστωτών από τους όρους του σχεδίου και την επαναφορά τους 
στην κατά την κήρυξη της πτώχευσης νοµική θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την 
εξασφάλιση και τα προνόµια των απαιτήσεων τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν 
διαµορφωθεί διαφορετικά στο σχέδιο, µετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει 
σύµφωνα µε το σχέδιο 
γ) την ανάληψη από τους πιστωτές των ατοµικών διώξεων κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση 
που κατά το σχέδιο είχαν ανασταλεί ή περιοριστεί, συµπεριλαµβανοµένης και της κήρυξης του 
σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 
δ) την απαλλαγή εκείνων που εγγυήθηκαν σύµφωνα µε το σχέδιο υπέρ του οφειλέτη. 
2. Οι πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν µετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου και 
πριν την ακύρωση του κηρύσσονται άκυρες, εάν είναι από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 
42. Η διάταξη του άρθρου 51 εφαρµόζεται αναλόγως, και η διετία υπολογίζεται από την 
τελεσιδικία της ακύρωσης του σχεδίου. 
 
 

Άρθρο 129 
Ατοµική ανατροπή του σχεδίου 

 
1. Πιστωτής ως προς τον οποίο ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερηµερία, λόγω µη καταβολής 
των συµφωνηθέντων ποσών ή µη εµπρόθεσµης καταβολής αυτών ή µη παροχής 



εξασφαλίσεων και εν γένει λόγω µη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των έναντι αυτού 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σύµφωνα µε το σχέδιο, δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς 
την ανατροπή του σχεδίου ως προς αυτόν. 
2. Η περί ατοµικής ανατροπής αγωγή ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με την 
τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή, ο πιστωτής απαλλάσσεται από τις 
δεσµεύσεις του σχεδίου και οι απαιτήσεις του επαναφέρονται στη νοµική κατάσταση που 
είχαν πριν την επικύρωση του σχεδίου. Ο πιστωτής δικαιούται να ασκήσει, σε σχέση µε αυτές, 
τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα κατά του οφειλέτη, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η κήρυξη 
του οφειλέτη σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. 
 
 

Άρθρο 130 
Κήρυξη νέας πτώχευσης 

 
1. Η κήρυξη νέας πτώχευσης του οφειλέτη, µετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου, 
επιφέρει τη µαταίωση του σχεδίου. 
2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου: 
α) οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως κατά το σχέδιο, 
επανέρχονται, ως προς το ύψος και το χρόνο λήξης τους, όπως είχαν πριν την επικύρωση 
του σχεδίου, µετά την αφαίρεση των τυχόν ληφθέντων 
β) εµπράγµατες εξασφαλίσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε το σχέδιο είχαν εξαλειφθεί ή άλλως 
αρθεί, δεν αναβιώνουν, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο και τούτο έχει 
σηµειωθεί στα οικεία δηµόσια βιβλία 
γ) εµπράγµατες εξασφαλίσεις, οι οποίες είχαν συσταθεί σύµφωνα µε το σχέδιο για να 
εξασφαλίσουν την ικανοποίηση απαιτήσεων, εξακολουθούν να ασφαλίζουν την απαίτηση 
µόνον κατά το ποσό και για το χρόνο που έχει συµφωνηθεί στο σχέδιο, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά σ' αυτό 
δ) απαιτήσεις πιστωτών που προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις που έγιναν µετά την 
επικύρωση, σύµφωνα µε το σχέδιο και κατά τη διάρκεια της εποπτείας εκπλήρωσης του 
σχεδίου και προς υλοποίηση του, κατατάσσονται ως γενικώς προνοµιούχες. 
 
 

Άρθρο 131 
Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου 

 
1. Ο σύνδικος έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου και συµπράττει µε τον 
οφειλέτη για όσες πράξεις προβλέπονται κατά το σχέδιο. Ο οφειλέτης υποχρεούται να 
παρέχει σ' αυτόν κάθε πληροφορία σε σχέση µε το σχέδιο. 
2. Ο σύνδικος πληροφορεί ανά έξι (6) µήνες µε έκθεση του την επιτροπή πιστωτών, άλλως 
τον εκπρόσωπο των πιστωτών που έχει προς τούτο οριστεί στο σχέδιο, για την πορεία του 
σχεδίου και τις προβλέψεις για την εκπλήρωση του. 
3. Η αµοιβή του συνδίκου ως εποπτεύοντος ορίζεται µε το σχέδιο, διαφορετικά κατόπιν 
αιτήσεως του από το πτωχευτικό δικαστήριο. 
4. Το χρονικό διάστηµα εποπτείας καθορίζεται από το σχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η 
εποπτεία παύει µετά παρέλευση τριετίας από την επικύρωση του σχεδίου και υπό τον όρο ότι 
τότε δεν θα εκκρεµεί κατά του οφειλέτη αίτηση για κήρυξη του σε νέα πτώχευση. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 
 

Ι. Η ένωση των πιστωτών 
 
 

Άρθρο 132 
Γενική διάταξη 

 
1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης των πιστώσεων και εφόσον δεν επιτεύχθηκε η 
αποδοχή ή η επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης του οφειλέτη ή αυτή 



ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των 
πιστωτών. 
2. Κατά το στάδιο αυτό ο σύνδικος προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της 
περιουσίας του οφειλέτη και στη διανοµή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές είτε µε την 
εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου είτε µε την εκποίηση των επί µέρους στοιχείων αυτής, 
καθενός χωριστά ή οµαδικά, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 133 
Φορολογικές διευκολύνσεις 

 
1. Κάθε σύµβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 135 έως 145 
του κώδικα, οι συνεπεία αυτής επί µέρους µεταβιβάσεις, οι µεταγραφές και κάθε άλλη πράξη 
για την πραγµάτωση τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα του ∆ηµοσίου ή 
τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήµου (πλην Φ.Π.Α). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται 
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην 
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 
2. Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκοµίσει πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του οφειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά για τη σύναψη οποιασδήποτε 
σύµβασης µεταβίβασης στοιχείου του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη, κατά τον 
παρόντα κώδικα, καθώς επίσης και σε κάθε συναλλαγή του γενικά µε το ∆ηµόσιο. 
 
 

Άρθρο 134 
Περιορισµός δικαιωµάτων και αµοιβών 

 
Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των νόµιµων ποσών οι αµοιβές και τα δικαιώµατα 
των συµβολαιογράφων, των δικηγόρων, των δικαστικών επιµελητών και των 
υποθηκοφυλάκων για κάθε σύµβαση ή πράξη που αφορά τη διαδικασία του δεύτερου τίτλου 
του παρόντος κεφαλαίου. Η αµοιβή του συνδίκου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 81. 
 
 

II. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου 
 
 

Άρθρο 135 
Γενική διάταξη 

 
1. Αν αποφασισθεί, µετά το πέρας των επαληθεύσεων από τη συνέλευση των πιστωτών 
σύµφωνα µε το άρθρο 84 ότι η επιχείρηση του οφειλέτη πρέπει να εκποιηθεί ως σύνολο, η 
εκποίηση θα γίνει σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις. 
2. Αν η αξία της επιχείρησης αποτιµηθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο σε ποσό µικρότερο 
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, η εκποίηση της επιχείρησης, κατ' εξαίρεση, θα γίνει 
κατά τον τρόπο και κατά τους τύπους που θα αποφασίσει το πτωχευτικό δικαστήριο. 
 
 

Άρθρο 136 
Εκτίµηση της αξίας του ενεργητικού 

 
Μόλις η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών του άρθρου 84, περί εκποίησης της 
επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου, επικυρωθεί από τον εισηγητή και δεν ασκηθεί κατ' 
αυτής εµπρόθεσµη προσφυγή ή η ασκηθείσα απορριφθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά 
το άρθρο 84 παράγραφος 3, ο σύνδικος ζητεί από τον εισηγητή να του επιτραπεί η πρόσληψη 
εκτιµητή από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων για την εκτίµηση της αξίας της 
επιχείρησης ως συνόλου, εν όψει της δυνατότητας συνέχισης της επιχείρησης, καθώς και για 
την ταυτόχρονη εκτίµηση της αξίας και των κατ' ιδίαν υλικών και άϋλων στοιχείων του 
ενεργητικού της. 
 
 

Άρθρο 137 



Απόφαση του δικαστηρίου 
 
1. Ο σύνδικος, µε βάση την απογραφή του ενεργητικού του οφειλέτη (άρθρο 68 παράγραφος 
2) και τον ισολογισµό ή τη λογιστική κατάσταση που έχει συντάξει (άρθρο 76 παράγραφοι 1 
και 2) και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση του, καθώς και την έκθεση του κατά το 
προηγούµενο άρθρο εκτιµητή, συντάσσει, εντός είκοσι (20) ηµερών, λεπτοµερή έκθεση προς 
το πτωχευτικό δικαστήριο, στην οποία αναφέρονται όλα τα επί µέρους στοιχεία που 
απαρτίζουν το ενεργητικό και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή που θα αναδειχθεί 
πλειοδότης, τους τυχόν προτεινόµενους όρους της πώλησης και γενικά κάθε χρήσιµη 
πληροφορία. 
2. Με την έκθεση αυτή ο σύνδικος ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο να του επιτραπεί, µε 
δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, αντί του 
συνολικού τιµήµατος που εκτιµά αυτός και αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί ότι 
προσήκουν στην περίπτωση. 
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, καθορίζοντας την αξία της επιχείρησης, την τιµή πρώτης 
προσφοράς και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο µέσο. 
 
 

Άρθρο 138 
Περιεχόµενο και δηµοσίευση της διακήρυξης 

 
1. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της κατά το προηγούµενο άρθρο 
απόφασης του δικαστηρίου, δηµοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού. Η διακήρυξη περιέχει: 
α) την επωνυµία, την έδρα, τη δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης του 
οφειλέτη, το ενεργητικό της οποίας πωλείται ως σύνολο, χωρίς να απαιτείται και η λεπτοµερής 
περιγραφή των επί µέρους στοιχείων και τα οποία αναγράφονται στην έκθεση του συνδίκου 
του προηγούµενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας µπορεί να λάβει ατελώς κάθε 
ενδιαφερόµενος 
β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο να παραλάβει από τον σύνδικο αντίγραφο της κατά 
το άρθρο 137 έκθεσης του και να υποβάλει την προσφορά του, που συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, για ποσό και µε όρους που 
προσδιορίζονται επίσης στη διακήρυξη 
γ) την προθεσµία υποβολής των προσφορών, στον εισηγητή, η οποία δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης στον τύπο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου, καθώς και την ηµέρα και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών από τον εισηγητή 
δ) το ονοµατεπώνυµο του συµβολαιογράφου της έδρας της επιχείρησης του οφειλέτη, 
ενώπιον του οποίου, µετά από την έγκριση του εισηγητή, θα συναφθεί η σύµβαση της 
µεταβίβασης της επιχείρησης. 
2. Οι ανωτέρω δηµοσιεύσεις γίνονται µια φορά στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 
Ταµείου Νοµικών και από δύο φορές σε δύο ηµερήσιες πολιτικές αθηναϊκές εφηµερίδες 
πανελλήνιας µεγάλης κυκλοφορίας και σε µια οικονοµική εφηµερίδα. Αν πρόκειται για 
επιχείρηση που έχει την έδρα της ή διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και σε επαρχιακές πόλεις, 
απαιτούνται πρόσθετες δηµοσιεύσεις και σε µια τουλάχιστον από τις αντίστοιχες τοπικές 
εφηµερίδες. Αν πρόκειται για επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά το άρθρο 137 
παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ, πρέπει η 
πρόσκληση να δηµοσιευθεί και σε µια διεθνούς κυκλοφορίας ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα 
που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Τις εφηµερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής. 
 
 

Άρθρο 139 
Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών 

 
1. Εντός της προθεσµίας που ορίζει η διακήρυξη του άρθρου 138, οι ενδιαφερόµενοι 
καταθέτουν στον εισηγητή τις ενσφράγιστες προσφορές τους. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, 
στην οποία αναφέρονται όλες οι κατατιθέµενες προσφορές, καθώς και πράξη κατάθεσης 



πάνω σε κάθε προσφορά, την οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραµµατέας και ο προσφέρων, 
αφού βεβαιωθεί ότι η προσφορά είναι κλειστή. Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
2. Κατά την καθορισθείσα στη διακήρυξη ηµέρα και ώρα, ο εισηγητής αποσφραγίζει τις 
προσφορές, παρουσία του συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών και εκείνων που υπέβαλαν τις 
προσφορές. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση περί της αποσφράγισης, στην οποία 
προσαρτώνται όλες οι προσφορές και την οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραµµατέας, ο 
σύνδικος και οι λοιποί παρόντες. Αντίγραφο της έκθεσης και των προσφορών παραδίνεται 
στον σύνδικο αυθηµερόν, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόµενο που δικαιολογεί έννοµο 
συµφέρον. 
 
 

Άρθρο 140 
Η κατακύρωση 

 
1. Ο σύνδικος, εντός πέντε (5) ηµερών από την αποσφράγιση τους, συντάσσει συνοπτική 
έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και προτείνει την κατακύρωση ή µη της επιχείρησης 
στον πλειοδότη, δηλαδή σ' αυτόν του οποίου την προσφορά κρίνει ως πλέον συµφέρουσα για 
τους πιστωτές. Η έκθεση υποβάλλεται στην επιτροπή πιστωτών και στον εισηγητή, αντίγραφο 
δε αυτής χορηγείται αδαπάνως και σε κάθε ενδιαφερόµενο που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον. 
2. Ο εισηγητής µε έκθεση του προς το πτωχευτικό δικαστήριο προτείνει την έγκριση ή µη της 
κατακύρωσης. Στο πτωχευτικό δικαστήριο καλούνται να παραστούν ο σύνδικος, ο οφειλέτης 
και αυτοί που µετείχαν στο δηµόσιο πλειστηριασµό, οι οποίοι µπορούν να παρέµβουν. Το 
πτωχευτικό δικαστήριο, αφού ακούσει αυτούς που εµφανίστηκαν, εφόσον κρίνει την 
προσφορά του πλειοδότη συµφέρουσα για τους πιστωτές, εγκρίνει τη σύναψη της σύµβασης 
µεταβίβασης της επιχείρησης. Άλλως, ο δηµόσιος πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 144. Κατά της απόφασης αυτής του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται 
κανένα ένδικο µέσο ή ένδικο βοήθηµα. 
 
 

Άρθρο 141 
Η σύµβαση µεταβίβασης της επιχείρησης 

 
1. Μετά την κατά το προηγούµενο άρθρο έγκριση του δικαστηρίου, ο σύνδικος συνάπτει 
ενώπιον του συµβολαιογράφου που ορίζεται στη διακήρυξη τη σύµβαση µεταβίβασης του 
ενεργητικού της επιχείρησης, µε βάση τους όρους της προσφοράς του και τους τυχόν άλλους 
ευνοϊκότερους όρους που υποδείχθηκαν στον πλειοδότη και αυτός τους αποδέχθηκε µε 
δήλωσή του προς τον σύνδικο και τον εισηγητή ή προς το πτωχευτικό δικαστήριο. 
2. Η πώληση γίνεται αντί συνολικού τιµήµατος. Αν όµως υπάρχουν εµπράγµατα δικαιώµατα ή 
άλλα προνόµια επί ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων ειδικών περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης, πρέπει να καθορίζεται στο συµβόλαιο ποιο ποσό από το συνολικό τίµηµα 
αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά. 
3. Με τη µεταβίβαση της επιχείρησης (ή της κατά το άρθρο 145 χωριστής λειτουργικής 
µονάδας αυτής), συµµεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι διοικητικές άδειες 
κάθε φύσεως που συνδέονται µε τη λειτουργία της επιχείρησης και των µεταβιβαζόµενων 
στοιχείων του ενεργητικού. Οι άδειες ισχύουν για το χρόνο που θα ίσχυαν και για την 
επιχείρηση του οφειλέτη, όχι πάντως για περίοδο µικρότερη από ένα (1) έτος από τη 
µεταβίβαση ή από το χρόνο που υποχρεωτικά προβλέπεται η λειτουργία της επιχείρησης από 
ειδική διάταξη νόµου. Στη συνέχεια εκδίδεται στο όνοµα του πλειοδότη από την αρµόδια αρχή 
επιβεβαιωτική πράξη µεταβίβασης της άδειας. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώµατα 
µεταλλειοκτησίας που αποτελούν τµήµα του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη. 
 
 

Άρθρο 142 
Σύµπραξη του ∆ηµοσίου 

 
1. Το ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ή 
οποιονδήποτε ήθελε ορίσει η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (∆.Ε.Α.), µπορεί να 
συµβάλλεται, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενος, στις ανωτέρω συµβάσεις µεταβιβάσεως και να 
αποδέχεται την ανάληψη υποχρεώσεων από τον πλειοδότη για τη διενέργεια επενδυτικών 



προγραµµάτων, σχετικά µε τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού, την ανάπτυξη 
επιχειρηµατικών σχεδίων δράσης και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας. 
2. Στις περιπτώσεις, όπου συµβάλλεται ως τρίτος το ∆ηµόσιο, η τυχόν απαιτούµενη άδεια της 
αρχής για τη µεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου, θεωρείται ότι χορηγήθηκε. 
 
 

Άρθρο 143 
Εξόφληση του τιµήµατος 

 
1. Ο πλειοδότης καταβάλλει προς τον σύνδικο το συµφωνηθέν ως αµέσως καταβλητέο ποσό 
του τιµήµατος. Αν καταβληθεί το σύνολο του ποσού, ο σύνδικος συντάσσει την πράξη 
εξόφλησης, ενώπιον του ίδιου συµβολαιογράφου. Αν καταβλήθηκε το µέρος του τιµήµατος 
που συµφωνήθηκε και τηρήθηκαν οι όροι που συµφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της 
καταβολής του υπόλοιπου, ο σύνδικος, µετά από έγκριση του εισηγητή, συντάσσει αντίστοιχα, 
ενώπιον του ίδιου συµβολαιογράφου, την πράξη µερικής εξόφλησης και πράξη πιστοποίησης 
ότι εκπληρώθηκαν οι εν λόγω όροι. 
2. Ο σύνδικος υποχρεούται να καταθέσει, χωρίς καµιά καθυστέρηση, κάθε ποσό που 
εισπράττει, στο λογαριασµό του άρθρου 73. 
3. Με την καταβολή όλου του εκπλειστηριάσµατος και τη σύνταξη πράξης ολοσχερούς 
εξόφλησης, επέρχονται όλες οι έννοµες συνέπειες της καταβολής που ορίζονται στο άρθρο 
1005 Κ.Πολ.∆.. 
 
 

Άρθρο 144 
Επανάληψη του δηµόσιου πλειστηριασµού 

 
1. Αν δεν υποβληθεί καµία νοµότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες νοµοτύπως δεν κριθούν 
συµφέρουσες κατά το άρθρο 140, ο δηµόσιος πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται για µια 
ακόµη φορά. 
2. Ο σύνδικος, στην περίπτωση αυτή, επαναλαµβάνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τις 
δηµοσιεύσεις του άρθρου 138, ορίζοντας νέες ηµεροµηνίες υποβολής προσφορών. Ο 
σύνδικος µπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο να ορίσει νέα τιµή πρώτης 
προσφοράς. Ο νέος δηµόσιος πλειστηριασµός διεξάγεται µε τις ίδιες διατυπώσεις και έχει τα 
ίδια αποτελέσµατα που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 145 
Χωριστή εκποίηση των κατ' ιδίαν στοιχείων του ενεργητικού 

 
Αν και ο δεύτερος δηµόσιος πλειστηριασµός δεν καταλήξει στη σύναψη σύµβασης 
µεταβίβασης της επιχείρησης, η εκποίηση πλέον γίνεται χωριστά για κάθε στοιχείο του 
ενεργητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 146 έως 150, αν δεν έχει αποφασισθεί 
διαφορετικά από τη συνέλευση των πιστωτών, σύµφωνα µε το άρθρο 84. 
 
 

III. Η εκποίηση των κατ' ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη 
 
 

Άρθρο 146 
Εκποίηση κινητών 

 
1. Εάν µέχρι την ένωση δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και εµπορεύµατα της περιουσίας 
του οφειλέτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 67 και 84 του παρόντος κώδικα, αυτά που έχουν 
αποµείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατυπώσεως 
της παραγράφου 2 αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που έχουν 
εµπράγµατη ασφάλεια. 
2. Κατά τον πλειστηριασµό ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 149, στην άδεια δε του 
εισηγητή ορίζεται ο χρόνος εξόφλησης του τιµήµατος και παράδοσης των κινητών στον 
πλειοδότη. 
 



 
Άρθρο 147 

Εκποίηση ακινήτων 
 
1. Αν πριν την ένωση των πιστωτών, οι ενέγγυοι πιστωτές δεν κίνησαν τη διαδικασία της 
αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση) επί υπέγγυου ακινήτου της πτώχευσης (άρθρο 26), την 
εκποίηση αυτού και την κατάταξη των πιστωτών ενεργεί µόνο ο σύνδικος, κατά τις ακόλουθες 
διατάξεις. 
2. Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από τους ενέγγυους πιστωτές κατά την προηγούµενη 
παράγραφο, αν και µετά την ένωση αυτή καθυστερεί σε βλάβη των πιστωτών, το πτωχευτικό 
δικαστήριο, µετά από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον και έκθεση του εισηγητή, µπορεί 
να δώσει την άδεια στον σύνδικο να εκποιήσει το ακίνητο κατά τις διατάξεις των επόµενων 
άρθρων. 
 
 

Άρθρο 148 
∆ιαδικασία διακήρυξης 

 
1. Η εκποίηση των ακινήτων του οφειλέτη γίνεται µετά από άδεια του πτωχευτικού 
δικαστηρίου που παρέχεται µετά από αίτηση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή. Στην 
απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η αξία του ακινήτου, η τιµή πρώτης προσφοράς και οι 
τυχόν όροι της εκποίησης. Αν έχει προηγηθεί η διαδικασία των άρθρων 135 επ., ως αξία του 
ακινήτου θεωρείται η εκτίµηση του σύµφωνα µε το άρθρο 136. 
2. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, 
στην οποία αναφέρεται το ακίνητο που εκποιείται, η τιµή πρώτης προσφοράς και οι τυχόν 
όροι που όρισε το πτωχευτικό δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. 
Ορίζεται ο τόπος και χρόνος του πλειστηριασµού και ο τόπος και χρόνος των επαναλήψεων 
του. 
3. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της κατά τα άνω απόφασης του 
δικαστηρίου, εκδίδει διακήρυξη περί διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. Η 
διακήρυξη περιέχει σύντοµη περιγραφή του ακινήτου, την τιµή πρώτης προσφοράς και τους 
τυχόν όρους που όρισε το πτωχευτικό δικαστήριο, τον τόπο και χρόνο του πλειστηριασµού 
και τις τυχόν επαναλήψεις του, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. 
4. Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολλάται στο γραφείο του εισηγητή και κοινοποιείται στους 
ενυπόθηκους πιστωτές και στο ∆ηµόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν τον 
πλειστηριασµό. Περίληψη της διακήρυξης, που αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία, δηµοσιεύεται 
στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν τον πλειστηριασµό και τις τυχόν επαναλήψεις του. Ο εισηγητής µπορεί να διατάξει 
πρόσθετες δηµοσιεύσεις σε πολιτικές ή οικονοµικές αθηναϊκές εφηµερίδες, καθώς και σε 
εφηµερίδα του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, τις οποίες ορίζει ο ίδιος. Στις τελευταίες 
αυτές δηµοσιεύσεις πρέπει να αναφέρεται η ηµέρα και ώρα του πλειστηριασµού και οι 
επαναλήψεις, πρέπει δε οι δηµοσιεύσεις αυτές να γίνουν, εφόσον διαταχθούν, επτά (7) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν τον πλειστηριασµό. 
 
 

Άρθρο 149 
Προσφορές 

 
1. Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται µε ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφεροµένων 
ενώπιον του εισηγητή µε την παρουσία του συνδίκου. Στον πλειστηριασµό λαµβάνει µέρος 
οποιοσδήποτε, αφού προηγουµένως δηλώσει, αν συµµετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως 
πληρεξούσιος άλλου, προσκοµίζοντας ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συµµετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του ενός τρίτου της τιµής πρώτης 
προσφοράς, µε επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συµψηφίζεται στο τίµηµα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν το 
ακίνητο. 
2. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και µονογράφονται από τον εισηγητή. Ο εισηγητής, αν 
κρίνει την τιµή συµφέρουσα, εγκρίνει την εκποίηση και επιτρέπει τη σύναψη της πώλησης, 
άλλως η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Για τον πλειστηριασµό και εφόσον εγκριθεί από τον 
εισηγητή, συντάσσεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα από αυτόν έκθεση, στην οποία αναφέρεται 



το ακίνητο, το τίµηµα που επιτεύχθηκε, η δοθείσα εγγυοδοσία ως προκαταβολή του τιµήµατος 
και ο χρόνος εξόφλησης του τιµήµατος και σύνταξης του µεταβιβαστικού συµβολαίου. 
 
 

Άρθρο 150.- 
Επανάληψη πλειστηριασµού 

 
1. Εάν ο πλειστηριασµός επαναληφθεί τρεις (3) ακόµα συνεχείς ανά εβδοµάδα φορές, χωρίς 
να εµφανιστεί πλειοδότης, αναβάλλεται για µία ακόµη φορά από τον εισηγητή, χωρίς άλλες 
διατυπώσεις, σε ηµεροµηνία απέχουσα τέσσερις εβδοµάδες. Μετά από αυτό, το πτωχευτικό 
δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του συνδίκου, κατά τη συζήτηση της οποίας µπορεί να παρέµβει 
καθένας που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, υποχρεούται να µεταρρυθµίσει την κατά το 
άρθρο 148 απόφαση του, σύµφωνα µε το άρθρο 758 Κ.Πολ.∆. και να ορίσει µικρότερη τιµή 
πρώτης προσφοράς ή να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου. 
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και µεταρρυθµίζει την απόφαση. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση 
της απόφασης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση, κατά το άρθρο 148 παράγραφος 2, ο δε 
σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία προσαρµόζει στην απόφαση και τηρεί τις 
διατυπώσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και για κάθε 
περαιτέρω µείωση της τιµής πρώτης προσφοράς. 
 
 

IV. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης 
 
 

Άρθρο 151 
Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κ.Πολ.∆. 

 
1. Επί εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), η 
συµβολαιογραφική σύµβαση µεταβίβασης επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 
1003 επ. Κ.Πολ.∆.. Το συνολικό ποσό του τιµήµατος έναντι του οποίου έγινε η πώληση και 
µεταβίβαση της επιχείρησης επέχει θέση εκπλειστηριάσµατος του άρθρου 1004 επ. Κ.Πολ.∆.. 
Η πράξη εξοφλήσεως ή µερικής εξοφλήσεως και πιστοποίησης ότι τηρήθηκαν οι όροι που 
συµφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου τιµήµατος, επέχει τη θέση 
περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 Κ.Πολ.∆., επί της οποίας 
εφαρµόζονται αναλόγως όσα ισχύουν γι' αυτή. 
2. Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έγκριση του εισηγητή επί των 
κινητών και η συµβολαιογραφική σύµβαση µεταβίβασης του ακινήτου επέχουν θέση 
κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. Κ.Πολ.∆., το ποσό του τιµήµατος επέχει θέση 
εκπλειστηριάσµατος και η πράξη εξόφλησης του τιµήµατος επέχει θέση περίληψης εκθέσεως 
κατακυρώσεως, κατά το άρθρο 1005 Κ.Πολ.∆., επί της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως όσα 
ισχύουν γι' αυτή. 
 
 

Άρθρο 152 
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας 

 
1. Οι κατ' ιδίαν πράξεις της διαδικασίας του δηµόσιου πλειστηριασµού που ενεργείται για την 
εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη είτε ως συνόλου είτε των κατ' ιδίαν περιουσιακών του 
στοιχείων, προσβάλλονται από καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον µε ανακοπή που ασκείται 
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. 
2. Η ανακοπή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ενέργεια της κάθε πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µετά τη 
µεταγραφή της περίληψης της πράξης εξόφλησης ή µερικής εξόφλησης και πιστοποίησης ότι 
τηρήθηκαν οι όροι που συµφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου 
τιµήµατος, εκτός αν η προσβολή αφορά τη σύνταξη της µεταβιβαστικής σύµβασης, καθώς και 
µεταγενέστερες πράξεις, οπότε η ανακοπή ασκείται εντός ενενήντα (90) ηµερών από της 
µεταγραφής ή αν δεν υπάρχουν ακίνητα εντός εξήντα (60) ηµερών από της υπογραφής της 
σύµβασης µεταβιβάσεως. 



3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσµία αυτής δεν αναστέλλουν την περαιτέρω 
διαδικασία της εκκαθάρισης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής, µετά από αίτηση κάθε 
ενδιαφεροµένου που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον και αφού ακουσθεί η επιτροπή των 
πιστωτών και ο σύνδικος, που προσκαλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως προ 
τριών (3) ηµερών. 
4. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της ανακοπής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Η απόφαση 
του δικαστηρίου υπόκειται µόνο στο ένδικο µέσο της εφέσεως. Το πτωχευτικό δικαστήριο µε 
την απόφαση που απαγγέλλει την ακύρωση ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να 
επαναληφθούν. 
 
 

V. ∆ιανοµές προς τους πιστωτές 
 
 

Άρθρο 153 
Πίνακας διανοµής 

 
1. Ο σύνδικος συντάσσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πίνακα διανοµής του 
εκπλειστηριάσµατος, καθώς και κάθε ποσού που εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για 
λογαριασµό της πτωχεύσεως. Ο πίνακας συντάσσεται µε βάση τις επαληθευθείσες 
απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα. Με άδεια του εισηγητή µπορεί ο σύνδικος να 
προβεί και σε προσωρινές διανοµές. 
2. Ο πίνακας διανοµής υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και 
τοιχοκολλάται στα γραφεία του. Ανακοίνωση περί της σύνταξης του πίνακα διανοµής 
δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. Αν ο πίνακας 
διανοµής αφορά προϊόν εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου, η ανακοίνωση για τη 
σύνταξη του πίνακα δηµοσιεύεται και σε δύο από τις πέντε µεγαλύτερης κυκλοφορίας (κατά 
το δελτίο του προηγούµενου µηνός) ηµερήσιες πολιτικές αθηναϊκές εφηµερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, καθώς και σε µια οικονοµική εφηµερίδα. Αν πρόκειται για επιχείρηση της 
οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά το άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα 
εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση να δηµοσιευθεί και σε µια διεθνούς 
κυκλοφορίας ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Τις 
εφηµερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής µπορεί να 
διατάξει τη δηµοσίευση και σε µια ηµερήσια πολιτική αθηναϊκή εφηµερίδα πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, καθώς και σε µια οικονοµική εφηµερίδα, τις οποίες προσδιορίζει ο ίδιος. 
 
 

Άρθρο 154 
Γενικά προνόµια 

 
Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής 
περιουσίας, στα οποία περιλαµβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιµισθία του συνδίκου 
και των τυχόν οµαδικών πιστωµάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται µε την ακόλουθη σειρά: 
α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας του και των πληρωµών του µε βάση τη 
συµφωνία συνδιαλλαγής ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. 
β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τα νοσήλια του οφειλέτη, της συζύγου και των ανήλικων 
τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. 
γ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των 
δικηγόρων από πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν 
την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως 
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και απαιτήσεις έµµισθων δικηγόρων για αποζηµίωση λόγω 
λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το 
χρόνο που προέκυψαν. Απαιτήσεις δικηγόρων από αµοιβές, έξοδα και αποζηµιώσεις, εφόσον 
αµείβονται κατά υπόθεση, κατατάσσονται στην τάξη αυτή, εφόσον προέκυψαν κατά τους 
τελευταίους έξι (6) µήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης. 
δ) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισµών από πώληση αγροτικών προϊόντων, 
αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν την κήρυξη της 
πτώχευσης. 



ε) Οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από φόρους που ορίστηκαν από την αξία της προσόδου ή 
από το είδος των πραγµάτων που πλειστηριάστηκαν και που αφορούν το έτος που έγινε ο 
πλειστηριασµός και το προηγούµενο. 
στ) Οι απαιτήσεις των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που προέκυψαν είκοσι τέσσερις 
(24) µήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς προσαυξήσεις. 
 
 

Άρθρο 155 
Ειδικά προνόµια 

 
1. Οι απαιτήσεις που έχουν προνόµιο σε ορισµένο κινητό ή ακίνητο πράγµα ή σε ποσότητα 
χρηµάτων κατατάσσονται µε την παρακάτω σειρά: 
α) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγµατος το τελευταίο 
εξάµηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. 
β) Οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο µε τους τόκους των δύο (2) τελευταίων ετών για τις οποίες 
υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης, εφόσον πρόκειται για ακίνητο. 
γ) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για παραγωγή και συγκοµιδή καρπών κατά το 
τελευταίο εξάµηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. 
2. Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί 
προνοµιούχοι πιστωτές επί κατ' ιδίαν αντικειµένων της περιουσίας του οφειλέτη, 
κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του µέρους του τιµήµατος που αντιστοιχεί στο 
µεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόµιο, του οποίου η αξία 
υπολογίζεται για την κατάταξη τους. 
 
 

Άρθρο 156 
Συρροή προνοµίων 

 
Επί διανοµής προϊόντος εκποίησης πράγµατος ή χρηµατικής ποσότητας, εάν υπάρχουν και 
απαιτήσεις µε προνόµια του άρθρου 155, το προς διανοµή ποσόν διαχωρίζεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 977 του Κ.Πολ.∆., σε συνδυασµό µε το άρθρο 31 του ν. 1545/1985. 
 
 

Άρθρο 157 
 
Εάν το προϊόν εκποίησης των ακινήτων διανεµηθεί πριν το προϊόν εκποίησης των κινητών ή 
και συγχρόνως, οι ενυπόθηκοι πιστωτές, που δεν έχουν πλήρως εξοφληθεί από το τίµηµα 
των ακινήτων, συντρέχουν ως προς το οφειλόµενο υπόλοιπο µε τους ανέγγυους πιστωτές, σε 
κάθε διανοµή µε τους τελευταίους, µε την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις των προνοµιούχων 
πιστωτών έχουν επαληθευθεί στα χρέη της πτώχευσης. 
 
 

Άρθρο 158 
 
Εάν πριν τη διανοµή του τιµήµατος των ακινήτων πραγµατοποιηθούν χρηµατικές διανοµές 
από τα κινητά ή ποσότητα χρηµάτων, οι προνοµιούχοι ή ενυπόθηκοι πιστωτές, των οποίων οι 
απαιτήσεις έχουν επαληθευθεί, συντρέχουν σ' αυτές στο σύνολο των πιστωµάτων τους, 
οπότε όµως επέρχονται οι συνέπειες των επόµενων άρθρων. 
 
 

Άρθρο 159 
 
Εάν οι γενικοί προνοµιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίµηµα των ακινήτων 
για το σύνολο των πιστώσεών τους, το οποίο και θα εισπράξουν, η ανέγγυα οµάδα 
υποκαθίσταται στη θέση τους κατά τα ποσά, που αυτοί θα έχουν τυχόν εισπράξει κατά το 
άρθρο 158. 
 
 

Άρθρο 160 
 



Εάν οι γενικοί προνοµιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίµηµα των ακινήτων 
για µέρος µόνον των απαιτήσεων τους, για το υπόλοιπο κατατάσσονται ως ανέγγυοι µε τους 
λοιπούς πιστωτές. 
2. Σε περίπτωση που οι γενικοί προνοµιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές έχουν εισπράξει, 
κατά το άρθρο 158, περισσότερα από την οριστική τους αναλογία κατά το παρόν άρθρο, οι 
ανέγγυοι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση τους για το επιπλέον της οριστικής τους 
αναλογίας εισπραχθέν ποσόν. 
3. Όσοι από τους γενικούς προνοµιούχους ή ενυπόθηκους πιστωτές δεν καταταγούν 
επωφελώς στο τίµηµα, θεωρούνται ανέγγυοι πιστωτές. 
 
 

Άρθρο 161 
Ανακοπή κατά του πίνακα διανοµής 

 
1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας χρονολογικά δηµοσίευσης του 
άρθρου 153 παράγραφος 2, οποιοσδήποτε δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, µπορεί να ασκήσει 
κατ' αυτού ανακοπή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η ανακοπή απευθύνεται κατά του 
συνδίκου και κατά των πιστωτών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Η απόφαση του 
δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε έφεση. 
2. Αν δεν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος διανέµει αµέσως το 
εκπλειστηρίασµα. Άλλως, η πληρωµή γίνεται µόνο προς τους καταταγέντες πιστωτές, των 
οποίων δεν προσβλήθηκε η κατάταξη, διατηρείται δε το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του 
αµφισβητούµενου πιστωτή, µέχρι η κατάταξη του να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής µπορεί, 
µετά από αίτηση αυτού του οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να γίνει η πληρωµή 
προς αυτόν, µε τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
 

Άρθρο 162 
Γενική διάταξη 

 
1. Αν η πτωχευτική περιουσία έχει εκτιµηθεί κατά την απογραφή του άρθρου 68 σε ποσό 
µικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν υπάρχουν ακίνητα, ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των λοιπών 
κεφαλαίων του παρόντος κώδικα. 
2. Στις πτωχεύσεις του παρόντος κεφαλαίου δεν διορίζεται επιτροπή πιστωτών. 
 
 

Άρθρο 163 
Εκδίκαση αµφισβητήσεων 

 
1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 89 έως 91. Ο εισηγητής, 
αφού ακούσει τους ενδιαφεροµένους, αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη πράξη του για κάθε 
αµφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για 
τις αιτήσεις εκπρόθεσµης επαλήθευσης απαιτήσεων, καθώς και για τις αντιρρήσεις κατά του 
πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, εντός δέκα (10) ηµερών, το οποίο 
αποφαίνεται αµετάκλητα, αν το ποσό του αµφισβητούµενου ή του εκπροθέσµως 
υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώµατος δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων 
(80.000) ευρώ. Αν το ποσό του αµφισβητούµενου ή του εκπροθέσµως υποβληθέντος προς 
επαλήθευση πιστώµατος υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης 
του πτωχευτικού δικαστηρίου. Το δευτεροβάθµιο πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται 
αµετακλήτως. 
2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωµα, εφόσον ασκήθηκε εµπροθέσµως προσφυγή ή 
αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, µέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο 
πιστωτής έχει το δικαίωµα να παρίσταται στις συνελεύσεις και παρακρατείται για το πίστωµά 
του ανάλογο ποσό σε κάθε διανοµή ενεργητικού. 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 164 
Γενικά 

 
Η πτώχευση περατώνεται, µε την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης (άρθρο 125 
παράγραφος 2), µε την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της, καθώς και µε την 
παύση των εργασιών της, είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της παρόδου του χρόνου 
που ορίζεται στο άρθρο 166 παράγραφος 3. 
 
 

Άρθρο 165 
Η λογοδοσία του συνδίκου 

 
1. Εντός µηνός από την περάτωση της πτώχευσης, µε οποιονδήποτε από τους 
προβλεπόµενους στον παρόντα κώδικα τρόπους, ο σύνδικος καταθέτει στον εισηγητή έκθεση 
περί της λογοδοσίας του. Οι πιστωτές και ο οφειλέτης δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα της 
έκθεσης αυτής. 
2. Ο εισηγητής συγκαλεί εντός µηνός τη συνέλευση των πιστωτών, ενώπιον των οποίων ο 
σύνδικος λογοδοτεί για τη διαχείριση του. Στη συνέλευση αυτή καλείται και δικαιούται να 
παραστεί και ο οφειλέτης. Οι πιστωτές γνωµοδοτούν περί της διαχείρισης του συνδίκου και 
εάν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Συντάσσεται περί αυτού έκθεση από τον εισηγητή, στην 
οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών. Αν η 
σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών δεν καταστεί δυνατό να πραγµατοποιηθεί, µετά από 
δεύτερη ατελέσφορη προσπάθεια, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον µόνου του εισηγητή. 
 
 

Άρθρο 166 
Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως 

 
1. Αν οι εργασίες της πτωχεύσεως δεν µπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των 
αναγκαίων χρηµάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιµης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, 
µετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, 
µπορεί, µετά από αίτηση του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να 
κηρύξει την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως. 
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική 
απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαµβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές 
αναλαµβάνουν τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα και παύει το λειτούργηµα του συνδίκου, καθώς 
και του εισηγητή. Τα αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µετά πάροδο µηνός από τη δηµοσίευση 
της απόφασης της παραγράφου 1. 
3. Μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και σε κάθε 
περίπτωση µετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχονται 
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσµατα της παραγράφου 2. 
 
 

Άρθρο 167 
Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού 

 
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτωχεύσεως, 
αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, αν αυτός είναι καλής πίστεως και η πτώχευση 
δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του. ∆εν µπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί αυτοί που 
καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις χρεοκοπίας των άρθρων 171 και 172 ή για 
κάποια από τις κακουργηµατικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας 
του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεµής ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, 
το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να αναβάλλει την απόφαση του µέχρι την αµετάκλητη 



περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει µεταβολή 
πραγµάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση. 
2. Μετά τη λογοδοσία του συνδίκου, ο εισηγητής υποβάλλει τη σχετική έκθεση της 
συνέλευσης των πιστωτών προς το πτωχευτικό δικαστήριο, καθώς και δική του έκθεση για τις 
περιστάσεις της πτωχεύσεως. 
3. Αν η πτώχευση περατώθηκε µε απόφαση που κηρύσσει την παύση των εργασιών της, 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 166, µε την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, εξετάζοντας 
τις συνθήκες της πτώχευσης και αφού ακούσει και τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, 
µπορεί να αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Αν η πτώχευση περατώθηκε 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 166, το πτωχευτικό δικαστήριο µετά από σχετική έκθεση 
του εισηγητή και αφού ακούσει και τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, µπορεί να 
αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. 
4. Αν ο οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσωποκρατείται από τους πιστωτές της 
πτώχευσης, εκτός αν ειδικοί νόµοι ορίζουν διαφορετικά. Η διάταξη της απόφασης περί 
κηρύξεως του οφειλέτη συγγνωστού σηµειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων, καθώς και στο 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

 
 

Άρθρο 168 
Προϋποθέσεις 

 
1. Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο αποκαθίσταται: 
α) µετά πάροδο δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, ή 
β) αν εξόφλησε όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές κατά το κεφάλαιο και τόκους µέχρι την 
κήρυξη της πτωχεύσεως. 
2. Ο οφειλέτης νοµικό πρόσωπο αποκαθίσταται µόνο αν συντρέχει η περίπτωση β'  
της προηγούµενης παραγράφου. 
3. ∆εν επιτρέπεται η αποκατάσταση αυτού που καταδικάστηκε για κάποια από τις πράξεις 
χρεοκοπίας των άρθρων 171 και 172 του παρόντος κώδικα, εκτός αν επήλθε ποινική 
αποκατάσταση του (άρθρο 66 Π.Κ. και 531, 532 Κ.Ποιν.∆.). Η παραποµπή στο πτωχευτικό 
δικαστήριο για κάποια από τις πράξεις αυτές αναστέλλει τη διαδικασία της αποκατάστασης. 
Σε περίπτωση που µετά την αποκατάσταση επήλθε καταδίκη για πράξεις χρεοκοπίας, η 
πτωχευτική αποκατάσταση αίρεται αυτοδικαίως. 
 
 

Άρθρο 169 
Απόφαση του δικαστηρίου 

 
1. Η αποκατάσταση κηρύσσεται µε απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, µετά από αίτηση 
του οφειλέτη ή, σε περίπτωση θανάτου του, των κληρονόµων του. Ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο και διατάσσει τη δηµοσίευση περίληψης της αίτησης στο ∆ελτίο 
∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών, η οποία πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες πριν τη δικάσιµο. Περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στο ίδιο ∆ελτίο. 
2. Κατά της απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός µηνός από τη δηµοσίευση στο ∆ελτίο, καθώς 
και τριτανακοπή από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Αν απορρίφθηκε η αίτηση 
αποκατάστασης, νέα αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί πριν την πάροδο έτους από τη 
δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης. 
 
 

Άρθρο 170 
Συνέπειες της αποκατάστασης 

 
1. Τα αποτελέσµατα της αποκατάστασης επέρχονται από την τελεσιδικία της απόφασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 169. 
2. Η αποκατάσταση του οφειλέτη φυσικού προσώπου επιφέρει παύση των στερήσεων από 
δικαιώµατα που ήταν συνέπειες της πτώχευσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κώδικα. 



3. Η αποκατάσταση του οφειλέτη νοµικού προσώπου αποτελεί λόγο αναβίωσης του. 
4. Η αποκατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 168 παράγραφος 1 περίπτωση β' περατώνει 
χωρίς άλλο την πτώχευση. 
5. Το πτωχευτικό δικαστήριο στην περίπτωση του άρθρου 168 παράγραφος 1 περίπτωση α', 
µε την απόφαση του µπορεί να κηρύξει και την περάτωση της πτώχευσης, εάν δεν συντρέχει 
λόγος διατήρησης της, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 166 
παράγραφος 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο. Το πτωχευτικό δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή 
επί οφειλέτη που έχει κηρυχθεί συγγνωστός, εκτιµώντας ιδίως την οικονοµική του κατάσταση, 
µπορεί να αποφασίσει και την απαλλαγή του, εν όλω ή εν µέρει, από το υπόλοιπο των 
απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανοποιήθηκε από την πτωχευτική περιουσία. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 171 
Χρεοκοπία 

 
1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος, κατά 
την ύποπτη περίοδο ή και έξι (6) µήνες πριν ή και µετά την κήρυξη της πτώχευσης 
οποτεδήποτε: 
α) εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία που σε περίπτωση πτώχευσης 
εµπίπτουν στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της 
συνετής οικονοµικής διαχείρισης, µαταιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τρίτων, 
βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία 
β) καταρτίζει ζηµιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, 
ακόµα και επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες 
της συνετής οικονοµικής διαχείρισης, ή διαθέτει υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήµατα ή 
σε αντιοικονοµικές δαπάνες ή συνάπτει χρέη για τους σκοπούς αυτούς 
γ) προµηθεύεται εµπορεύµατα ή αξιόγραφα µε πίστωση, τα οποία, ή τα πράγµατα που 
κατασκευάζει µε αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιµές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά 
τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονοµικής διαχείρισης 
δ) παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώµατα τρίτων 
ε) παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εµπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή 
τα µεταβάλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του 
στ) εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εµπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την 
ύπαρξη εµπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εµπορικά βιβλία ή 
άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά το νόµο, πριν παρέλθει η 
προθεσµία που πρέπει να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της 
κατάστασης της περιουσίας του 
ζ) αντίθετα προς το νόµο, i) παραλείπει την κατά το νόµο σύνταξη των ισολογισµών ή της 
απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισµούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η 
διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του 
η) ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του µε άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει 
τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις. 
2. Τιµωρείται επίσης, µε τις ποινές της παραγράφου 1 και αυτός που µε κάποια από τις 
πράξεις της παραγράφου 1 προκάλεσε την παύση των πληρωµών του. 
3. Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των περιπτώσεων ε' και ζ' της παραγράφου 1 από 
αµέλεια, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. 
4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες µόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η 
πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη 
δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2). 
 
 

Άρθρο 172 
Ευνοϊκή µεταχείριση πιστωτή 

 
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή, όποιος ενώ βρίσκεται σε 
κατάσταση παύσης πληρωµών ή σε κατάσταση επαπειλούµενης αδυναµίας κανονικής 



εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών του υποχρεώσεων, ικανοποιεί απαίτηση 
πιστωτή ή του παρέχει ασφάλεια, εν γνώσει του ευνοώντας αυτόν έναντι των λοιπών 
πιστωτών. 
2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 171 εφαρµόζεται αναλόγως. 
 
 

Άρθρο 173 
Ποινική ευθύνη τρίτων 

 
1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος: 
α) εν γνώσει του ότι άλλος απειλείται να περιέλθει σε κατάσταση αδυναµίας κανονικής 
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών του υποχρεώσεων ή 
β) µετά την παύση των πληρωµών του, µε τη συναίνεση του οφειλέτη ή προς όφελος εκείνου, 
εξαφανίζει ή παρασιωπά ή αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία εκείνου, τα οποία σε περίπτωση 
πτώχευσης ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία ή ενεργώντας κατά τρόπο που αντίκειται 
στους κανόνες της συνετής διαχείρισης, τα καταστρέφει, τα βλάπτει ή τα καθιστά άχρηστα. 
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο πιστωτής που συνοµολογεί µε τον οφειλέτη ή άλλο 
πρόσωπο ιδιαίτερα ωφελήµατα χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της πτώχευσης ή 
όποιος συνάπτει ιδιαίτερη συµφωνία που ωφελεί τον ίδιο και επιβαρύνει το ενεργητικό της 
πτώχευσης. Οι συµφωνίες αυτές κηρύσσονται άκυρες έναντι πάντων και έναντι του οφειλέτη 
από το πτωχευτικό δικαστήριο. 
3. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες µόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η 
πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί, διότι προβλέπεται ότι η περιουσία του οφειλέτη δεν θα 
επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2). 
 
 

Άρθρο 174 
Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών 

 
1. Ο σύζυγος, οι κατιόντες ή ανιόντες του οφειλέτη και οι κατά την ίδια τάξη εξ αγχιστείας 
συγγενείς του που εν γνώσει παρανόµως ιδιοποιούνται, υπεξάγουν ή αποκρύπτουν 
πτωχευτικά πράγµατα, χωρίς συνεννόηση µε τον οφειλέτη, τιµωρούνται κατά τις διατάξεις 
περί κλοπής ή υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα και διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως. 
2. Αν οι πράξεις αυτές τελούνται µετά από συνεννόηση µε τον οφειλέτη, εφαρµόζονται ως 
προς τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου οι διατάξεις περί συµµετοχής του 
Ποινικού Κώδικα. 
 
 

Άρθρο 175 
Αδικήµατα συνδίκων 

 
1. Κάθε παράνοµη ιδιοποίηση χρηµάτων ή άλλων πραγµάτων της πτωχευτικής περιουσίας 
από τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της πτώχευσης 
τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 επ.). 
2. Κάθε ψευδής παράσταση του συνδίκου µε την έκθεση του άρθρου 70 ή µε µεταγενέστερες 
εκθέσεις, δηλώσεις και υποµνήµατα του, προς βλάβη του οφειλέτη ή των πιστωτών, 
τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί απάτης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 386 επ.). 
3. Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή διπλάσια της 
ωφέλειας του ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγµατα και τα αγοράζει εµµέσως ο ίδιος 
µε παρένθετα πρόσωπα. Το ποσό της χρηµατικής ποινής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του 
ΚΕ∆Ε και αποδίδεται από το ∆ηµόσιο στην πτώχευση. 
 
 

Άρθρο 176 
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νοµικών προσώπων 

 
1. Όταν η πτώχευση αναφέρεται σε νοµικά πρόσωπα, ποινική ευθύνη για τις πράξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, έχουν εκείνοι από τους διαχειριστές, τα µέλη της διοίκησης και οι 
διευθυντές τους, οι οποίοι διέπραξαν τα εν λόγω εγκλήµατα. 



2. Οι διαχειριστές, τα µέλη της διοίκησης και οι διευθυντές των νοµικών προσώπων 
τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 171 και όταν έλαβαν προκαταβολές 
ανώτερες από αυτές που προβλέπονται στο καταστατικό του νοµικού προσώπου. 
 
 

Άρθρο 177 
∆ικονοµικές διατάξεις 

 
1. Τα αδικήµατα του παρόντος κεφαλαίου ανακρίνονται και εκδικάζονται κατά προτεραιότητα 
µε ευθύνη του αρµόδιου εισαγγελέα. ∆ικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής για την 
αποκατάσταση των υλικών ζηµιών στις δίκες για παράβαση των διατάξεων αυτών έχει µόνο ο 
σύνδικος. Οι πιστωτές παρίστανται ατοµικώς για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. 
2. Περίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις του παρόντος κώδικα δηµοσιεύεται 
στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών και τοιχοκολλάται στα γραφεία 
του εισηγητή επί εικοσαήµερο. Η καταδικαστική απόφαση και οι επιβληθείσες κυρώσεις 
σηµειώνονται και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 178 
Περιορισµός ευθύνης 

 
Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει σε περίπτωση µεταβίβασης περιουσίας ή 
επιχείρησης του οφειλέτη κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα. 
 
 

Άρθρο 179 
Συµπληρωµατική εφαρµογή των διατάξεων του κώδικα 

 
Οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και επί εξυγίανσης και 
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά το µέρος που δεν 
ρυθµίζονται ειδικά. 
 
 

Άρθρο 180 
Έναρξη ισχύος του κώδικα 

 
Ο παρών κώδικας αρχίζει να ισχύει από την 16η Σεπτεµβρίου 2007. 
 
 

Άρθρο 181 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
Με την επιφύλαξη της διάταξης του επόµενου άρθρου, από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος, καταργούνται: α) το Τρίτο Βιβλίο (άρθρα 525 έως 707) του Εµπορικού Νόµου, β) ο 
α.ν. 635/1937, γ) το ν.δ. 3562/1956 «περί υπαγωγής Ανωνύµων Εταιριών υπό την διοίκησιν 
και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν» και το β.δ. της 
22/28.12.1956 «περί εφαρµογής επί οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών των διατάξεων 
του ν.δ. 3562/1956», δ) τα άρθρα 44 έως 46γ του ν. 1892/1990, όπως ισχύουν µετά τις 
τροποποιήσεις τους µε τους νόµους 1947/1991, 2000/1991, 2224/1994, 2237/1994, 
2302/1995, 2324/1995, 2335/1995, 2359/1995, 2516/1997, 2556/1997, 2702/1999, ε) το 
άρθρο 6 παρ. 18 και 19 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο Επιτάχυνση των 
δικών», στ) οι διατάξεις του ΚΕ∆Ε περί αναγκαστικής εκτέλεσης επί της περιουσίας του 
οφειλέτη κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, ζ) το άρθρο 115 του Εισ. Νόµου Αστικού Κώδικα 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 1329/1983, η) το άρθρο 44 Εισ.Ν.Κ.Πολ. 
∆ικονοµίας, θ) τα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 



1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις» και ι) κάθε άλλη διάταξη που 
αναφέρεται σε αντικείµενο που ρυθµίζεται από τον παρόντα κώδικα και αντιβαίνει στις 
διατάξεις αυτού. 
 
 

Άρθρο 182 
Μεταβατικό δίκαιο 

 
1. Ο παρών κώδικας εφαρµόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν µετά την έναρξη ισχύος 
του. 
2. Οι προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται επί των 
εκκρεµών διαδικασιών. Μέχρι την έκδοση της κατά το άρθρο 8 παρ. 3 υπουργικής απόφασης, 
τα προβλεπόµενα στη διάταξη αυτή Μητρώα εξακολουθούν να τηρούνται σύµφωνα µε τις ήδη 
ισχύουσες διατάξεις. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 166 παρ. 3 εφαρµόζονται και επί εκκρεµών πτωχεύσεων, εφόσον 
από την κήρυξη της πτώχευσης παρήλθε διάστηµα είκοσι (20) ετών. 
4. Οι διατάξεις άλλων νόµων που παραπέµπουν σε άρθρα του καταργούµενου Τρίτου Βιβλίου 
του Εµπορικού Νόµου ή άλλων ρυθµίσεων πτωχευτικού δικαίου ή δικαίου εξυγίανσης 
επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πτωχευτικού κώδικα θεωρούνται ότι 
παραπέµπουν σε αντίστοιχες διατάξεις του. 
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 


