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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΝΟΜΩΝ
1.

Αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί πριν τις 16-9-2007 ισχύει ο ΕΝ

(β.δ. της 19ης Απριλίου 1835 ,άρθρα 525-707 και α.ν. 635/1937, άρθρα 122,άρθρο 6 παρ. 18 του ν. 2479/1997)
2.

Αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί την 16-9-2007 και μετά ισχύει ο

ν. 3588/2007 (ΠτΚ)
3.

Αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί την 19-8-2015 και μετά ισχύει ο

ΠτΚ με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4336/2015
4.

Αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί την 22-12-2016 και μετά ισχύει ο

ΠτΚ με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4446/2016
5.

Αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί την 1-3-2021 και μετά ισχύει ο ν.

4738/2020, και ειδικότερα τα άρθρα 75 έως 171 και 189 έως και 211 που
αφορούν την πτώχευση, ενώ από 1-6-2021 ισχύουν και οι διατάξεις των
άρθρων 172 έως και 188 που αφορούν την απλοποιημένη διαδικασία των
πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου.
Ο νομοθέτης επιλέγει ως κομβικό χρονικό σημείο εφαρμογής κάθε νέου
πτωχευτικού νομοθετήματος , την ημερομηνία

κατάθεσης της αίτησης

πτώχευσης και όχι δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την
πτώχευση.
ΕΡΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ
Γενικό καθήκον του εισηγητή σε όλες τις πτωχεύσεις, ανεξάρτητα από τον
νόμο που τις διέπει, είναι να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της
πτωχευτικής διαδικασίας και να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς
διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας. Οφείλει δε, να ασκεί και όλες τις
αρμοδιότητες που ο νόμος του αναθέτει ειδικότερα διενεργώντας κάθε αναγκαία
, έστω και μη προβλεπόμενη ειδικά, πράξη στο πλαίσιο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων (άρθρα 542 ΕΝ, άρθρο 59 ΠτΚ και άρθρο 133 παρ. 3 και 4
νΠτΚ ) και να επιβλέπει το έργο του συνδίκου.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ

Ως εισηγητής των πτωχεύσεων , με το προϊσχυσαν δίκαιο , οριζόταν για τα μεν
Πρωτοδικεία Αθηνών , Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

με απόφαση της

ολομελείας των Δικαστηρίων αυτών, ένας έως και τρείς Πρόεδροι Πρωτοδικών
που υπηρετούν σ’αυτά , για 2 έτη κατ’ αποκλειστική απασχόληση (άρθρο 528
ΕΝ και 58 παρ. 1 ΠτΚ) χωρίς να υπάρχει αρχικά δυνατότητα ανανέωσης της
θητείας, για τα δε, λοιπά, Πρωτοδικεία οριζόταν με την

απόφαση του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου που κήρυσσε την πτώχευση, ένας πρωτοδίκης που
υπηρετεί στο οικείο Δικαστήριο. Η σχετική διάταξη του άρθρου 58 ΠτΚ περί
ορισμού – και αντικατάστασης του εισηγητή- αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
παρ. 2 του

ν. 4446/2016 και

Πρωτοδικεία ,

προβλέφθηκε για τα

άνω τρία μεγάλα

η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του εισηγητή των

πτωχεύσεων ,με

βαρύνουσα σημασία για τον ορισμό αυτού , ιδίως η

δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του για όσο το δυνατόν περισσότερο
χρόνο . Την ίδια ρύθμιση ακολουθεί και το σχετικό άρθρο 132 του νΠτΚ όπου
ορίζεται ότι Εισηγητής στην πτώχευση στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης,

ορίζονται για δύο (2) δικαστικά έτη, με απόφαση της

ολομέλειάς τους, ως τρεις (3) από τους Προέδρους Πρωτοδικών που
υπηρετούν σε αυτά κατ’ αποκλειστική απασχόληση, ενώ στα λοιπά
Πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορίζεται με την απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου. Η διάταξη συνεχίζει και δίδει βαρύτητα για τον ορισμό των
εισηγητών ιδίως στην δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων των τελευταίων,
για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, στο πλαίσιο και της ανανέωσης της
θητείας τους ως εισηγητών, ενώ για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά στον νόμο
ότι για τον ορισμό των εισηγητών

βαρύνουσα σημασία έχει

ιδίως η

προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα
πτωχεύσεων. Η διαφοροποίηση στον νέο νόμο είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη για
ορισμό εισηγητή των πτωχεύσεων και ειρηνοδίκη, στις μικρού αντικειμένου
πτωχεύσεις για τις οποίες ο νΠτΚ προβλέπει στο έκτο μέρος του, στα άρθρα
172 έως 188 , μία ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με καθήκοντα εισηγητού ειρηνοδίκη τα οποία αναφέρονται κατωτέρω. Η έννοια της πτώχευσης μικρού
αντικειμένου

και η απλοποιημένη διαδικασία αυτής , υπήρχε και στα

προηγούμενα πτωχευτικά νομοθετήματα . Ειδικότερα στο ένατο κεφάλαιο του
ΠτΚ (ν. 3588/2007) υπήρχαν οι διατάξεις των άρθρων 162, 163 , 163α, 163β
και 163γ όπου προβλεπόταν ότι εφόσον πληρούνταν τα οριζόμενα στο άρθρο

162 κριτήρια, το Πολυμελές Πρωτοδικείο

κήρυσσε την πτώχευση, ως

πτώχευση μικρού αντικειμένου, με την απλοποιημένη διαδικασία των άνω
άρθρων. Εάν μετά την απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστωνόταν
ότι ο πτωχός δεν πληροί τα κριτήρια πτώχευσης μικρού αντικειμένου, το
Δικαστήριο αιτήσει του συνδίκου διέτασσε την εφαρμογή της πτωχευτικής
διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του ΠτΚ. Αντίθετα εάν ο σύνδικος μετά την
απογραφή διαπίστωνε ότι πληρούνται τα κριτήρια της απλοποιημένης
διαδικασίας για την πτώχευση , τότε ενημέρωνε τον εισηγητή ο οποίος, μετά
από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, εξέδιδε αιτιολογημένη
διάταξη με την οποία όριζε ως πτωχευτική διαδικασία την

απλοποιημένη

διαδικασία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου. Η διάταξη αυτή του εισηγητή
δεν μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού
Δικαστηρίου.

Η

απλοποιημένη

διαδικασία

των

πτωχεύσεων

μικρού

αντικειμένου διατηρήθηκε σε όλες τις τροποποιήσεις του ΠτΚ, ήτοι με τον ν.
4336/2015, με τον ν. 4446/2016 και με τον ν. 4472/2017 που τις χαρακτήρισε
μεν πτωχεύσεις μικρών επιχειρήσεων , χωρίς ποτέ όμως να αφαιρούνται από
την αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εισηγητή των
Πτωχεύσεων -Πρόεδρο Πρωτοδικών -Πρωτοδίκη, όπως τώρα με τον νΠτΚ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ
Με το προϊσχύσαν δίκαιο (ΕΝ, ΠτΚ) η αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του
εισηγητού των πτωχεύσεων ξεκινούσαν μετά τη δημοσίευση της απόφασης
που κήρυττε την πτώχευση. Αντίθετα ο νΠτΚ,

με το άρθρο 133 παρ. 1

προβλέπει ότι ο εισηγητής έχει καθήκον και πριν την έκδοση της πτωχευτικής
απόφασης και συγκεκριμένα μετά την συζήτηση αυτής, να υποβάλλει εισήγηση
προς το πτωχευτικό δικαστήριο περί της αποδοχής ή μη της αίτησης της
πτώχευσης. Επομένως ο ρόλος του Εισηγητή πλέον εκκινεί νωρίτερα και δη
μετά την συζήτηση της αίτησης πτωχεύσεως ενώπιον του πτωχευτικού
Δικαστηρίου με την εισήγησή του προς το τελευταίο περί της συνδρομής ή μη
των υποκειμενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων κήρυξης της αίτησης
πτώχευσης, υποχρέωση που δεν έχει ο ειρηνοδίκης στις πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου ως θα δούμε κατωτέρω

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΝ
Στις πτωχεύσεις στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκκρεμούν 325 πτωχεύσεις
και 35 εξυγιάνσεις. Από τις 325 εκκρεμείς πτωχεύσεις οι
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εξ αυτών είναι

με βάση τον ΕΝ, και απασχολούν τον εισηγητή κυρίως με τα εξής ζητήματα.
Α) ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η εκποίηση στις πτωχεύσεις του ΕΝ αφορά

κυρίως την εκποίηση

των

πτωχευτικών ακινήτων και ειδικότερα το στάδιο της μείωσης της τιμής πρώτης
προσφοράς αυτών , καθόσον η κινητή πτωχευτική περιουσία των πτωχεύσεων
του ΕΝ εάν δεν έχει ήδη εκποιηθεί ,μετά τόσα χρόνια , θα έχει απωλέσει την
εμπορική αξία της ως μεμονωμένα αντικείμενα ή ομάδες. Στις περιπτώσεις
αυτές ο εισηγητής θα πρέπει να υποδείξει στον σύνδικο να καταθέσει αίτηση
αδείας εκποίησης της κινητής περιουσίας ως scrub και επ’αυτής, θα εκδοθεί
πράξη

του

εισηγητού

περί

προσδιορισμού

τόπου

και

χρόνου

του

πλειστηριασμού και ορισμού τιμής πρώτης προσφοράς, που δημοσιεύεται στο
Δ.Δ.Δ. και τοιχοκολλάται στο Πρωτοδικείο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). ΠΡΟΣΟΧΗ στην
εκποίηση ως scrub α) δεν υπάρχει επιβολή ΦΠΑ

επί της τιμής πρώτης

προσφοράς β) ο πλειοδότης πρέπει να έχει επ’ονόματί του και να καταθέσει
μαζί με την προσφορά του, ειδική άδεια ανακύκλωσης εν ισχύ
πράξη προσδιορισμού του πλειστηριασμού

και γ) στην

καθώς και στην πράξη

κατακύρωσης, ο εισηγητής προσδιορίζει κατά προσέγγιση , το βάρος των υπό
εκποίηση κινητών σε τόνους ή κιλά (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και μετέπειτα στην
παράδοση των κινητών , που θα γίνει η ζύγιση και η ακριβή μέτρηση του
βάρους τους

,εάν αυτό υπολείπεται από το κατά προσέγγιση στην πράξη

υπολογιζόμενο , ο εισηγητής επιστρέφει με πράξη του στον υπερθεματιστή , το
ανάλογο ποσό από το τίμημα που κατέβαλε την ημέρα του πλειστηριασμού ,
ενώ εάν είναι υπέρτερο το βάρος των κινητών , ο σύνδικος πρέπει πριν την
παράδοση αυτών , να φροντίσει ο υπερθεματιστής να του καταβάλει το
επιπλέον τίμημα που προέκυψε , το οποίο και θα καταθέσει άμεσα στον
πτωχευτικό λογαριασμό.(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Σε περίπτωση που τα πτωχευτικά
κινητά έχουν καταστραφεί από την πολυκαιρία, τις κακές συνθήκες
αποθήκευσης, τυχόν βανδαλισμούς κ.λ.π. και έχουν χάσει κάθε εμπορική αξία

,ο εισηγητής θα πρέπει να υποδείξει στον σύνδικο να καταθέσει αίτηση περί
χορήγησης άδειας απομάκρυνσης και καταστροφής της, άνευ εμπορικής αξίας,
κινητής πτωχευτικής περιουσίας , επί της οποίας θα εκδοθεί πράξη αδείας
καταστροφής του Εισηγητού που δημοσιεύεται στο Δ.Δ.Δ. και συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής από τον σύνδικο που θα προσκομίσει στον
εισηγητή και θα επισυναφθεί στον πτωχευτικό φάκελο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) . Η
δεύτερη ενέργεια πρέπει να γίνει ιδίως εάν η κινητή πτωχευτική περιουσία
βρίσκεται αποθηκευμένη εντός του πτωχευτικού ακινήτου και δυσχεραίνει την
εκποίησή του ή λόγω της φύσης της μπορεί να αποτελεί κίνδυνο μόλυνσης.
Στην δεύτερη περίπτωση, για την απομάκρυνση και καταστροφή ακολουθείται
ειδική διαδικασία συλλογής και μεταφοράς, βάσει του ν.1650/1986 για την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο
3010/2002 και 4042/2012 που διενεργείται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες,
καθώς είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον. Π.χ.

όταν η κινητή, προς

καταστροφή, πτωχευτική περιουσία αποτελείται από ληγμένα φυτοφάρμακα,
καλλυντικά που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως βαφές μαλλιών
κ.λ.π. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)
Αναφορικά με την διαδικασία εκποίησης των ακινήτων των πτωχεύσεων του
ΕΝ λεκτέα τα εξής : Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 265 νΠτΚ οι
εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νΠτΚ διαδικασίες, του μεν νόμου
3588/2007, εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, (δηλαδή του ν.
3588/2007), εκτός αν ορίζεται άλλως στο νΠτΚ, ή σύμφωνα με το άρθρο 182
του ν. 3588/2007, που ορίζει ότι οι υποθέσεις που υπάγονταν στον ΕΝ ,εφόσον
είναι εκκρεμείς, εξακολουθούν να διέπονται από τον ΕΝ. Συνεπώς , όταν η
πτώχευση διέπεται από τον ΕΝ, ο σύνδικος της ένωσης των πιστωτών ,
πρέπει να καταθέσει αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο προκειμένου να του
δοθεί η άδεια εκποίησης του πτωχευτικού ακινήτου και να οριστεί η τιμή πρώτης
προσφοράς αυτού. Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης ο σύνδικος
καταθέτει αίτηση στον εισηγητή και επ’αυτής ο τελευταίος εκδίδει πράξη
ορισμού τόπου και χρόνου πλειστηριασμού και τιμή πρώτης προσφοράς του
ακινήτου την οριζόμενη στην δικαστική απόφαση μέχρι τελικής κατακύρωσης
αυτού . (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6). Σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδοτών για ικανό
(κατά την κρίση του συνδίκου και του εισηγητή) χρονικό διάστημα , ο σύνδικος

φροντίζει να

μεταρρυθμιστεί η προηγούμενη απόφαση του πτωχευτικού

Δικαστηρίου

και να του δοθεί η άδεια εκ νέου να εκποιήσει το πτωχευτικό

ακίνητο με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς μέχρι την τελική κατακύρωσή
του. Και στις δύο άνω περιπτώσεις ο εισηγητής έχει την υποχρέωση για το
παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης ορισμού τιμής πρώτης προσφοράς ,να
καταθέσει, κατόπιν αίτησης του συνδίκου, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ,
εισήγηση

με την οποία θα προτείνει στο Δικαστήριο

την τιμή

πρώτης

προσφοράς του πτωχευτικού ακινήτου που θεωρεί ότι είναι η καταλληλότερη
προκειμένου να ευδοκιμήσει η εκποίηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) ή εισήγηση με την
οποία θα προτείνει το

κατά την κρίση του ποσοστό μείωσης της τιμής ή

ευνοϊκότερους όρους καταβολής του τιμήματος. Εν συνεχεία μόλις εκδοθεί και
έρθει στην γραμματεία των πτωχεύσεων η απόφαση άδειας εκποίησης ή η
μεταρρυθμιστική της τιμής πρώτης προσφοράς απόφαση του Δικαστηρίου, ο
σύνδικος καταθέτει αίτηση στον εισηγητή περί έκδοσης έκθεσης – πράξης, με
την οποία ζητά να οριστεί χρόνος και τόπος διενέργειας πλειστηριασμού του
ακινήτου με την νέα μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς . Ο εισηγητής εκδίδει
σχετική πράξη με την οποία ορίζει τόπο και χρόνο πλειστηριασμού με τιμή
πρώτης προσφοράς την μειωμένη τιμή . Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως
τόπος πλειστηριασμού ορίζεται το γραφείο του εισηγητού στο Πρωτοδικείο και
ως ημερομηνία πλειστηριασμού, ημέρα Πέμπτη που αποτελεί την οριζόμενη
ημέρα που διενεργούνται στο Πρωτοδικείο οι πτωχευτικοί πλειστηριασμοί. Στο
Πρωτοδικείο

Αθηνών

ο

εισηγητής

διενεργεί

τους

πτωχευτικούς

πλειστηριασμούς κάθε Δευτέρα σε ακροατήριο. Επίσης ο εισηγητής στην
πράξη του ,ορίζει δημοσίευση περίληψης αυτής, στο Δ.Δ.Δ του παλιού Τ.Ν. και
τώρα ΕΦΚΑ , δημοσίευση σε μία ή περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες- μία
του τόπου κήρυξης της πτώχευσης και μία του τόπου όπου κείται το ακίνητο αν
αυτός διαφέρει- και τις κοινοποιήσεις και επιδόσεις που πρέπει να γίνουν σε
Δημόσιο και στο ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 ΚΕΔΕ (υποχρέωση
που εφαρμόζεται και στο ν. 3588/2007) και στους ενυπόθηκους δανειστές σε
προθεσμία 8

εργάσιμων ημερών πριν από την οριζόμενη

ημερομηνία

πλειστηριασμού. Αν το Δικαστήριο έχει ορίσει ήδη κάποιους όρους διαδικασίας
για τον πλειστηριασμό, όπως π.χ. για τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, τον
χρόνο καταβολής του , κ.λ.π., ο εισηγητής φροντίζει να περιλάβει αυτούς στην
πράξη του. Διαφορετικά ο εισηγητής είναι υποχρεωμένος να ορίσει ο ίδιος

όρους διαδικασίας πλειστηριασμού, όπως π.χ. τον τρόπο νομιμοποίησης του
πλειοδότη, τον χρόνο υποβολής της προσήκουσας προσφοράς, το ποσό της
ελάχιστης εγγυοδοσίας για την νόμιμη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό, τον
τρόπο και χρόνο καταβολής του υπολοίπου τιμήματος , τον χρόνο σύνταξης
του μεταβιβαστικού συμβολαίου , την επιβάρυνση των απαιτούμενων εξόδων
της διαδικασίας μεταβίβασης

και άλλων απαιτούμενων εξόδων, τον όρο

ποινικής ρήτρας για το προκαταβληθέν ποσό σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης
του πλειστηριασμού με υπαιτιότητα του υπερθεματιστή, κ.λπ. ΠΡΟΣΟΧΗ
προκειμένου να συντάξει ο εισηγητής εισήγηση στο πτωχευτικό Δικαστήριο
περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς πρέπει να εξετάσει εάν ο σύνδικος
τήρησε όλους τους όρους δημοσιότητας που έταξε η προηγούμενη πράξη του.
Συνεπώς ζητά ο φάκελος της αίτησης σύνταξης σχετικής έκθεσης προς το
πτωχευτικό Δικαστήριο να έχει και την δημοσίευση της προηγούμενης πράξης
του στο ΔΔΔ και τις σχετικές επιδόσεις που διατάχθηκαν προκειμένου να
διαπιστώσει ότι ο άγονος πλειστηριασμός οφείλεται στην μη εκδήλωση
αγοραστικού ενδιαφέροντος λόγω της υψηλής τιμής πρώτης προσφοράς και
όχι σε κάποιο άλλο λόγο π.χ. έλλειψη δημοσίευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Την

οριζόμενη

ημέρα

πλειστηριασμού

οι

ενδιαφερόμενοι

πλειοδότες

καταθέτουν ενσφράγιστες προσφορές μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα
νομιμοποίησης ήτοι αστυνομική ταυτότητα εάν το φυσικό πρόσωπο πλειοδοτεί
αυτοπροσώπως, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν ο πλειοδότηςφυσικό πρόσωπο

πλειοδοτεί για

τρίτο πρόσωπο που μπορεί να είναι ο

συνήγορός του , ο συγγενής του, ο φίλος του κ.λ.π. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν είναι
απαραίτητο να προσκομίζεται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την
έννοια χορήγησης εντολής για τον συγκεκριμένο πτωχευτικό πλειστηριασμό,
αλλά , με την έννοια

χορήγησης της

ειδικής εντολής συμμετοχής και

πλειοδοσίας σε πτωχευτικές διαδικασίες. Επίσης προσέχει ο εισηγητής μήπως
στο πληρεξούσιο υπάρχει χρηματικό όριο για την πλειοδοσία που μπορεί να
υποβάλει ο έχων την πληρεξουσιότητα πλειοδότης. Επίσης στα νομικά
πρόσωπα πρέπει να προσκομίζεται το καταστατικό
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

περί

της εταιρίας και το

δημοσίευσης αυτής και

εκπροσώπησής της. Το άνω πιστοποιητικό

της τελευταίας

πρέπει να φέρει πρόσφατη

ημεροχρονολογία , δηλαδή όχι πλέον του μηνός. Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες
και δη στις ανώνυμες, επιπρόσθετα ο πλειοδότης πρέπει να φέρει

ειδικό

πρακτικό του ΔΣ που του αναθέτει να συμμετάσχει για λογαριασμό της εταιρίας
στον πτωχευτικό πλειστηριασμό. Ο εισηγητής προκειμένου να ελέγξει

το

νομότυπο των προσφορών που κατατέθηκαν , τις αριθμεί κατά την σειρά
κατάθεσής τους στην γραμματεία των πτωχεύσεων και αποσφραγίζει αυτές
και τις μονογράφει. Μετά διαβάζει παρουσία της γραμματέως και όλων των
πλειοδοτών ,κάθε προσφορά η οποία για να είναι επίσης παραδεκτή πρέπει ,
το προσφερόμενο ποσό να είναι ίσο τουλάχιστον με την τιμή πρώτης
προσφοράς και να συνοδεύεται με τραπεζική επιταγή εκδόσεως ελληνικής ή
ΕΕ τράπεζας ποσού ίσου τουλάχιστον με το 1/3 του ποσού πρώτης
προσφοράς. Ο Εισηγητής μετέπειτα προκρίνει την συμφερότερη προσφορά ως τέτοια νοείται συνήθως η υψηλότερη, όμως μπορεί να ληφθούν υπόψη από
τον εισηγητή

και άλλα κριτήρια όπως η φερεγγυότητα του πλειοδότη,

ο

προτεινόμενος τρόπος και χρόνος καταβολής του υπολοίπου τιμήματος κ.λ.π.
- και εγκρίνει την πώληση του πτωχευτικού ακινήτου στον πλειοδότη αυτής
εκδίδοντας έκθεση κατακύρωσης πλειστηριασμού όπου αναφέρεται όλη η
διαδικασία του πτωχευτικού πλειστηριασμού , το ακίνητο που εκποιήθηκε το
τίμημα που επιτεύχθηκε η δοθείσα εγγυοδοσία ως προκαταβολή του τιμήματος
, ο χρόνος εξόφλησης του υπολοίπου και ο χρόνος σύνταξης του
μεταβιβαστικού συμβολαίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8). Αν ο εισηγητής θεωρήσει ότι
καμία από τις νομοτύπως υποβαλλόμενες προσφορές, δεν είναι συμφέρουσα
για την πτώχευσης και μπορεί να επιτευχθεί και υψηλότερο τίμημα, τότε μπορεί
να αναβάλλει τον πλειστηριασμό προκειμένου να επιτευχθεί αξιόλογο τίμημα
για το πτωχευτικό ακίνητο . Επίσης από τον εισηγητή μετά την κατακύρωση
εκδίδεται και πράξη κατακύρωσης πλειστηριασμού

στο όνομα του

υπερθεματιστή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9, 9α). Σε περίπτωση που εξαιτίας λόγων
ανωτέρας βίας, π.χ. ο πολιτικός μηχανικός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις
διαδικασίες τακτοποίησης των

τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών , δεν είναι

δυνατό να υπογραφεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο μέχρι την ορισθείσα από τον
εισηγητή καταληκτική ημερομηνία , τότε ο σύνδικος καταθέτει

αίτηση

παράτασης υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου και καταβολής του
υπολοίπου τιμήματος ο δε, εισηγητής εκδίδει σχετική πράξη παράτασης της
υπογραφής του συμβολαίου και καταβολής του τιμήματος (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10).

Σε περίπτωση απώλειας της καταληκτικής προθεσμίας λόγω covid - 19, ο
εισηγητής δεν εκδίδει πράξη παράτασης , αφού όλες οι προθεσμίες
ανεστάλησαν και εφαρμοζομένου αναλογικά του άρθρου 83 του ν. 4790/2021,
προκειμένου να συμπληρωθεί η οριζόμενη από τον εισηγητή καταληκτική
προθεσμία σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου, πρέπει να υπολογιστεί
από τις 7-4-2021 (ημερομηνία επανεκκίνησης των προθεσμιών) , το
απωλεσθέν χρονικό διάστημα καθώς και επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την
ανωτέρω ημερομηνία λήξης αυτής . Έτσι π.χ. αν η πράξη κατακύρωσης είχε
εκδοθεί την 22-10-2020 και είχε ορίσει ο εισηγητής ως καταληκτική προθεσμία
σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου και καταβολής του υπολοίπου
τιμήματος, χρονικό διάστημα 2 μηνών από την κατακύρωση ,ήτοι μέχρι την 2212-2020, τότε η καταληκτική ημερομηνία λόγω της αναστολής των προθεσμιών
είναι πλέον η 7-6-2021, αφού για την συμπλήρωση της δίμηνης προθεσμίας,
υπολογίζονται 8 ημέρες μέχρι την αναστολή των εργασιών, την 30-10-2020
και μετέπειτα 52 ημέρες μέχρι την συμπλήρωση του 2μηνου, και επιπλέον 10
μέρες εκ του νόμου (άρθρο 83 του ν. 4790/2021). Στην άνω περίπτωση , μόνο
εάν δεν καταστεί δυνατή η σύνταξη του συμβολαίου μέχρι και την 7-6-2021 ο
σύνδικος μπορεί να ζητήσει και ο εισηγητής κατά την κρίση του να χορηγήσει
παράταση σύνταξης συμβολαίου και καταβολής υπολοίπου τιμήματος.
Β) ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Στο στάδιο αυτό της πτωχευτικής διαδικασίας σε πτωχεύσεις ΕΝ , ο εισηγητής
κηρύσσει εκτελεστό τον πίνακα διανομής που συντάσσει ο σύνδικος και πρέπει
να ελέγξει ποια προνόμια θα εφαρμοστούν κατά το χρόνο που θα διανεμηθεί
το ενεργητικό της πτώχευσης . Σύμφωνα με την απόφαση 21/1994 της ΟλΑΠ ,
οι νόμοι που ρυθμίζουν τη συνδρομή των δανειστών στη
κατατάξεως δεν αφορούν κυρίως τα ίδια τα δικαιώματα,

διαδικασία της

αλλά κανονίζουν τον

τρόπο της ενασκήσεώς τους επί της ομάδας περιουσίας

που υπάρχει σε

ορισμένο χρόνο. Επομένως και τα καθιερούμενα από τους

νόμους αυτούς

προνόμια κρίνονται όχι σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει κατά τον χρόνο της
γενέσεως του δικαιώματος ή της ενάρξεως της
αλλά σύμφωνα με αυτόν που ισχύει κατά τον

αναγκαστικής εκτελέσεως,
χρόνο της κατατάξεως, αφού η

λόγω του προνομίου προτίμηση δεν αποτελεί στοιχείο της απαιτήσεως, αλλά
αφορά τη σχέση των απαιτήσεων μεταξύ τους

ως εκ της συνδρομής

περισσότερων δανειστών. Τα ανωτέρω σύμφωνα με την νομολογία
εφαρμόζονται και στην περίπτωση της πτώχευσης. ¨Όμως όπως αναφέρει στο
βιβλίο του ο καθηγητής κ. Ψυχομάνης ( ΣΤ έκδοση σελ. 489) , το ορθό λόγω
της ιδιαιτερότητας της πτώχευσης είναι να εφαρμόζονται κατά την σύνταξη του
πίνακα κατάταξης -ή στις πτωχεύσεις ΕΝ του λογαριασμού διανομής- ,τα
προνόμια που ίσχυαν κατά τον χρόνο κήρυξης της πτώχευσης. Συνεπώς στις
πτωχεύσεις του ΕΝ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 975 επ. όπως
ίσχυαν. Έτσι

σε γενικές γραμμές,

στον λογαριασμό διανομής , αφού

αφαιρεθούν τα μελλοντικά έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας και τα ομαδικά
πιστώματα , εν συνεχεία ισχύει η πρωτοταξία του ΦΠΑ αναφορικά με τις
απαιτήσεις του Δημοσίου, και έπειτα

κατατάσσονται, προ διαίρεσης του

διανεμητέου ποσού, οι εργαζόμενοι και ακολούθως , στο 1/3 του υπόλοιπου
διανεμητέου ποσού κατατάσσονται οι επόμενοι γενικοί προνομιούχοι κατά την
εκάστοτε ισχύουσα σειρά και στα

2/3 οι

ειδικοί

προνομιούχοι κατά την

ουσιαστική σειρά εγγραφής υποθηκών και στο τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο
οι

ανέγγυοι

πιστωτές. ΠΡΟΣΟΧΗ την ευθύνη της σύνταξης του πίνακα

διανομής- λογαριασμού διανομής έχει ο σύνδικος. Αυτός με σχετική αίτησή του
στην οποία συνυποβάλει τον λογαριασμό διανομής ζητά από τον εισηγητή την
κήρυξη αυτού ως εκτελεστού. Ο εισηγητής έχει την ευχέρεια είτε να τον κηρύξει
εκτελεστό εάν συμφωνεί με αυτόν (είτε κατά την νομική του θεμελίωση είτε την
ουσιαστική εφαρμογή του) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11) είτε εάν διαφωνεί να τον
απορρίψει με πράξη του, οπότε ο σύνδικος ή οποιοσδήποτε θίγεται από την
απόρριψή του να προσφύγει στο πτωχευτικό δικαστήριο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12). Το
τελευταίο είτε απορρίπτει την προσφυγή χωρίς όμως να συντάξει λογαριασμό
διανομής -οπότε ο σύνδικος πρέπει να υποβάλει λογαριασμό διανομής
σύμφωνα με την απορριπτική πράξη του εισηγητού- είτε δέχεται αυτή χωρίς
πάλι να συντάξει λογαριασμό διανομής – οπότε ο σύνδικος επανυποβάλει τον
απορριφθέντα λογαριασμό διανομής , τον οποίο ο εισηγητής πρέπει να κηρύξει
εκτελεστό, αφού η απόφαση του πτωχευτικού Δικαστηρίου είναι απρόσβλητη
(άρθρο 9 α.ν. 635/1937 περ. ζ΄) καθώς το τελευταίο λειτουργεί σαν δικαστήριο
ενδίκου μέσου.

Η πράξη του εισηγητού που κηρύσσει τον

λογαριασμό

διανομής εκτελεστό, ταυτόχρονα ορίζει την τοιχοκόλλησή του στο Πρωτοδικείο
, την δημοσίευσή του στο Δ.Δ.Δ. και την επίδοση του στο Δημόσιο και στο
ΕΦΚΑ (άρθρο 54 παρ. 2 ΚΕΔΕ) και την επίδοση αυτού στους καταταγέντες

δανειστές και στους ενυπόθηκους. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο λογαριασμός διανομής
προσβάλλεται με αντιρρήσεις τις οποίες υποβάλλει ο αντιλέγων στον Εισηγητή
μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση ή επίδοση, ο οποίος με έκθεσή
του τις παραπέμπει εντός 3 εργασίμων ημερών στο πτωχευτικό Δικαστήριο
και ο αντιλέγων τις εισάγει στο τελευταίο συνυποβάλλοντας την έκθεση του
Εισηγητού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13).Στον ΕΝ αν η απαίτηση που περιέχεται στην
έκθεση εξέλεγξης, που συντάχθηκε από τον Εισηγητή, έγινε δεκτή κατά την
διαδικασία της επαλήθευσης από τον τελευταίο, και δεν αμφισβητήθηκε από
κανέναν από τους αναγγελθέντες πιστωτές της πτωχεύσεως, τότε η κρίση του
Εισηγητή είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, οι δε άνω αντιρρήσεις
κατά του πίνακα , θα αφορούν μόνο λόγους που άπτονται των προνομίων.
Επίσης το αίτημα περί άδειας ανάληψης των ποσών και διανομής τους, στους
καταταγέντες πιστωτές άμα τη τελεσιδικία του λογαριασμού διανομής ,που
συνήθως οι σύνδικοι σωρεύουν στην αίτηση κήρυξης εκτελεστού του
λογαριασμού διανομής ,

είναι νόμιμο μόνο μετά την τελεσιδικία του

λογαριασμού. Μόνο αφού ο λογαριασμός καταστεί τελεσίδικος, ο σύνδικος
συνυποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα (διαταχθείσες δημοσιεύσεις, επιδόσεις,
πιστοποιητικό μη ασκήσεως ανακοπής κ.λ.π.) υποβάλλει αίτηση με τα άνω
αιτήματα και

ο εισηγητής εκδίδει πράξη με την οποία του δίδεται άδεια

ανάληψης των ποσών από τον πτωχευτικό λογαριασμό και διανομής σε χρόνο
και τόπο επιλογής του, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής τις
οποίες προσκομίζει στον πτωχευτικό φάκελο. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα
ο εισηγητής να διατάξει να διανεμηθούν τα χρήματα του λογαριασμού διανομής
που κηρύχθηκε εκτελεστός , - προφανώς μετά την τελεσιδικία του- όχι από τον
σύνδικο αλλά από το ταμείο (τράπεζα)

απ` ευθείας προς τους πιστωτές της

πτωχεύσεως (άρθρο 580 εδ. γ ΕΝ) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14). Προ τελεσιδικίας του
λογαριασμού ο σύνδικος δεν μπορεί να αποδώσει , σε καταταγέντες πιστωτές
των οποίων προσβλήθηκε η κατάταξη , χρήματα , με αίτηση του άρθρου 980
ΚΠολΔ κατόπιν άδειας εισηγητού, διότι η παράγραφος 2 του άνω άρθρου δεν
εφαρμόζεται στον ΕΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15). Προ της κατάργησης της
παραγράφου 3 του άρθρου 58 ΚΕΔΕ από την 1η Μαρτίου 2021, δυνάμει
των άρθρων 265 παρ.1 περ.γ΄ και 308 του νΠτΚ το Δημόσιο και το ΕΦΚΑ
μπορούσαν να λάβουν τα χρήματα για τα οποία κατατάχθηκαν και προ
τελεσιδικίας βάσει του άρθρου 33 του ν 4141/2013 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16).

Γ) ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 637 ΕΝ , όταν δεν υπήρχε ενεργητικό στην πτώχευση,
ή σύμφωνα με την
εκκαθάριση της

περ. ιγ της παραγράφου 18 του ν. 2479/1997 εάν η
πτωχευτικής περιουσίας ήταν αδύνατη ή προφανώς

ασύμφορη, έπαυαν οι εργασίες της πτώχευσης με δικαστική απόφαση, αιτήσει
συνδίκου και ακουσθέντος του συνδίκου Η ανωτέρω παύση των εργασιών της
πτώχευσης του ΕΝ δεν αποτελούσε περάτωση αυτής ,καθόσον η πτώχευση
εξακολουθούσε να υπάρχει, ήταν όμως σε αδράνεια και σύμφωνα με το άρθρο
638 ΕΝ μπορούσε ο πτωχεύσας και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος , να ζητήσει
την ανάκληση της αποφάσεως, με την οποία είχε κηρυχθεί η παύση των
εργασιών της πτωχεύσεως, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν ικανά προς
αποπεράτωση των εργασιών της πτωχεύσεως χρήματα ή προκαταβάλλοντας
στον σύνδικο τα αναγκαία προς συνέχιση των εργασιών της πτωχεύσεως
χρήματα των οποίων το ποσό, σύμφωνα με την περ. ιστ του άρθρου 18 του ν.
2479/1997, έπρεπε να ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια δραχμές τουλάχιστον,
και εάν επρόκειτο για ανώνυμη εταιρία, σε δέκα

εκατομμύρια δραχμές

τουλάχιστον. Η πτώχευση στον ΕΝ μπορεί να περατωθεί λόγω εκποίησης
όλου του ενεργητικού της πτώχευσης και διανομής αυτού. Τότε ο σύνδικος
καταθέτει α) στον εισηγητή σχετική δήλωση β) την λογοδοσία του και γ) αίτηση
περί ορισμού συνέλευσης λογοδοσίας για τη διαχείρισή του προς την ένωση
πιστωτών η οποία προσδιορίζεται για μία ημέρα, δημοσιεύεται στο Δ.Δ.Δ. και
τοιχοκολλάται στο Πρωτοδικείο και καλείται και ο πτωχός. Ακολουθεί η
συνέλευση λογοδοσίας ,συντασσομένης σχετικής εκθέσεως και η πτώχευση
περατώνεται άνευ δικαστικής απόφασης αφού η ένωση κλείνει αυτοδικαίως.
(Κοτσίρης 6ης έκδοση , σελ. 614, παρ. 348,349 και 350), ο δε εισηγητής, μέσω
της γραμματέως σημειώνει ότι περατώνεται η πτώχευση λόγω της σχετικής
δήλωσης του συνδίκου περί εκποίησης ενεργητικού της πτώχευσης ,στο
μητρώο των πτωχεύσεων

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17). Στην περίπτωση αυτή και

εφόσον η λογοδοσία του συνδίκου εγκριθεί από την ένωση πιστωτών, γεννάται
και το δικαίωμα του συνδίκου για οριστική αντιμισθία, ενώ πριν είχε δικαίωμα
ορισμού προσωρινών αντιμισθιών. Όταν ο σύνδικος καταθέσει αίτηση για
οριστική αντιμισθία μετά την περάτωση της πτώχευσης ο εισηγητής πρέπει
(κατόπιν αιτήσεως του συνδίκου) να καταθέσει στο πτωχευτικό Δικαστήριο

εισήγηση περί αυτής (οριστικής αντιμισθίας) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18). Τέλος
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 182 ΠτΚ οι πτωχεύσεις του ΕΝ
περατώνονται αυτοδικαίως μετά παρέλευση 20 ετών από την κήρυξη της
πτώχευσης. Η αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης προϋποθέτει και την
αδράνεια της τελευταίας , έστω και αν ο νόμος δεν το αναφέρει ρητά. Αυτό
αποδεικνύεται και από την μετέπειτα τροποποίηση του άρθρου 166 του ΠτΚ με
το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4869/2020 όπου, για την αυτοδίκαιη περάτωση των
πτωχεύσεων του ΠτΚ , ορίστηκε ότι η πτώχευση κλείνει αυτοδικαίως μετά
παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών ή την
παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, όμως η
περάτωση θα επέρχεται κατά τη συμπλήρωση της μακρότερης των άνω
προθεσμιών, όταν αποδεικνύεται ότι η διαδικασία της πτωχεύσεως είναι
ενεργή, υπάρχουν ή αναμένονται καρποί ή/και εκκρεμούν δίκες.

Στην

αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης, ο εισηγητής, μέσω της γραμματείας,
σημειώνει στο μητρώο των πτωχεύσεων ότι περατώνεται η πτώχευση λόγω
παρέλευσης εικοσαετίας από την κήρυξή της, βάσει του άρθρου 182 παρ. 3
ΠτΚ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠτΚ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ- ΑΠΟΔΟΧΗ- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Υπό τον παλιό ΠτΚ τα καθήκοντα του εισηγητή άρχιζαν μετά την κήρυξη της
πτώχευσης με την απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου, ήτοι

του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Εάν η πτωχευτική απόφαση είναι απορριπτική
διότι ενώ συνέτρεχαν οι λοιπές προϋποθέσεις η περιουσία του οφειλέτη δεν θα
επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας τότε, ο
εισηγητής δεν έχει καμία αρμοδιότητα , η δε γραμματέας των πτωχεύσεων
καταγράφει το όνομα ή την επωνυμία του οφειλέτη στα Μητρώα

των

Πτωχεύσεων και στέλνει την απόφαση προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ η οποία
(καταχώρηση) διαγράφεται μετά την πάροδο τριετίας. Εάν η απόφαση κηρύξει
την πτώχευση ,

στο διατακτικό της

, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2

ΠτΚ, προτού αυτό τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 7 περ. α του ν. 4446/2016,

περιλαμβάνονταν διατάξεις που όριζαν α) τον εισηγητή δικαστή στα λοιπά,
πλην Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, δικαστήρια
πτώχευσης ,γ) την ημέρα παύσης πληρωμών

β) τον σύνδικο της

δ) την ημέρα, ώρα και τόπο

όπου οι πιστωτές θα συνέρχονταν, ενώπιον του εισηγητή, σε συνέλευση για
σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών
(σύμφωνα με το άρθρο 65 ΠτΚ)

ε) τον

τρόπο δημοσιότητας και στ) την

ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσουν με
βάση την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 70 ΠτΚ.
Οι ημερομηνίες των 2 άνω συνελεύσεων (του άρθρου 65 και του άρθρου 70)
μπορούσαν

να συμπίπτουν. Επίσης διατασσόταν

και η σφράγιση της

πτωχευτικής περιουσίας. Μόλις η πτωχευτική απόφαση διαβιβαζόταν στον
γραμματέα των πτωχεύσεων , ο τελευταίος ενέγραφε στο μητρώο των
πτωχεύσεων που τηρείται στο Πρωτοδικείο, το όνομα ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου την επωνυμία αυτού, που κηρύχθηκε σε πτώχευση. ΠΡΟΣΟΧΗ
εφόσον επρόκειτο για πτώχευση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ακόμα
και εάν η απόφαση δεν το ανέφερε ρητά , ο γραμματέας, σημείωνε στο μητρώο
και τα στοιχεία των ομορρύθμων μελών των εταιρειών αφού, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 7 ΠτΚ,

χωρίς άλλη διατύπωση συμπτώχευαν και

τα ομόρρυθμα μέλη και έτσι υπήρχαν σε αυτές τις περιπτώσεις πλείονες
πτωχεύσεις που «έτρεχαν»

παράλληλα.

Στα βιβλία των πτωχευτικών

μητρώων- που είναι δημόσια βιβλία- καταγραφόταν πλέον όλη η μετέπειτα
πτωχευτική διαδικασία. Επίσης η γραμματέας «άνοιγε» σχετικό πτωχευτικό
φάκελο (άρθρο 8 παρ. 3 ΠτΚ) για κάθε πτώχευση και εκεί φυλάσσονταν όλα τα
έγγραφα της πτωχευτικής διαδικασίας της πτώχευσης μέχρι την περάτωση
αυτής. Από τον φάκελο αυτό μπορεί να ενημερωθούν

και να ζητήσουν

αντίγραφα όχι μόνο τα μετέχοντα στην πτωχευτική διαδικασία πρόσωπα –
π.χ.

πτωχός , πιστωτές κ.λ.π.- αλλά και καθένας που θεμελιώνει έννομο

συμφέρον κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του και αδείας του εισηγητού. Ο
εισηγητής απορρίπτει την αίτηση όταν δεν υφίσταται έννομο συμφέρον του
αιτούντος περί των αιτουμένων εγγράφων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19, 19α ) . Επιπλέον
σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.1 εδ. δ του ΚΕΔΕ, ο γραμματέας των
πτωχεύσεων έπρεπε να αποστείλει αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που
κήρυττε την πτώχευση,

στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης

Δημοσίων

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) και στο

ΓΕΜΗ- η αποστολή στο ΓΕΜΗ βέβαια σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ΠτΚ
ήταν υποχρέωση του συνδίκου ή του πτωχού ή όποιου έχει έννομο συμφέρον
αλλά συνήθως μεριμνούσε

για αυτό η γραμματεία των πτωχεύσεων

με

ηλεκτρονική αποστολή της απόφασης. Επιπλέον η γραμματέας έπρεπε μόλις
έρθει η πτωχευτική απόφαση αμέσως -αμελλητί όπως έλεγε η διάταξη- να
ειδοποιήσει τον σύνδικο που διόρισε η τελευταία ,

από τον κατάλογο των

συνδίκων που καταρτιζόταν από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (άρθρο 63
ΠτΚ). Ο κατάλογος αυτός ίσχυε μέχρι την 25-8-2017 ημερομηνία που
ενεργοποιήθηκε το μητρώο Διαχειριστών αφερεγγυότητας που καταρτίστηκε
με το π.δ. 133/2016, σύμφωνα με την αντικατάσταση του άρθρου 63 περί του
ορισμού του συνδίκου ,από το άρθρο 3 παρ. 7 περ. α του ν. 4446/2016. Η
ειδοποίηση του συνδίκου για τον διορισμό του, γινόταν από τον γραμματέα με
κάθε μέσο έστω και τηλεφωνικά ,και ο τελευταίος σημείωνε την ειδοποίηση
στον φάκελο της πτώχευσης . Ο σύνδικος είτε αποδεχόταν τον διορισμό του ,
υπογράφοντας σχετικό έγγραφο αποδοχής του διορισμού του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
20) που επισυναπτόταν στον πτωχευτικό φάκελο ,είτε μπορούσε

εντός 2

(εργασίμων) ημερών από την ειδοποίηση – καθόσον στον ΠτΚ , σύμφωνα με
το άρθρο 14

σε όλες τις

προθεσμίες που ορίζονται σε μέρες ,δεν

υπολογίζονταν οι ημέρες αργίας συμπεριλαμβανομένων και της ημέρας του
Σαββάτου πλην των προθεσμιών των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων - να
αποποιηθεί τον διορισμό εκθέτοντας και τους λόγους για τους οποίους
αποποιείται.

Σε περίπτωση αποποίησης του διορισμού του συνδίκου ο

εισηγητής όφειλε αμέσως να απευθυνθεί με σχετική έκθεσή του στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο προκειμένου να ορισθεί νέος σύνδικος στην θέση αυτού που
αποποιήθηκε (άρθρο 64 παρ. 1 εδ. δ). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 79 ΠτΚ
ο σύνδικος μπορεί να αντικατασταθεί. Εδώ ο σύνδικος ενώ αρχικά είχε δεχτεί
τον διορισμό του, μετέπειτα για κάποιους λόγους κατέθεσε στον εισηγητή
έγγραφη παραίτησή του. Σε αυτήν την περίπτωση ο εισηγητής όπως και στην
περίπτωση της αποποίησης του διορισμού από τον σύνδικο, πρέπει να
απευθυνθεί με σχετική έκθεσή του στο Πολυμελές Πρωτοδικείο προκειμένου να
ορισθεί νέος σύνδικος στην θέση αυτού που παραιτήθηκε (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21, 21
α, 21β). Η διαφορά της αντικατάστασης του συνδίκου λόγω αποποίησης και
λόγω παραίτησης είναι ότι μέχρι την αντικατάσταση, με την απόφαση του
πτωχευτικού δικαστηρίου , του συνδίκου που αποποιήθηκε τον διορισμό του,

η πτωχευτική διαδικασία στερείται συνδίκου, ενώ μέχρι την αντικατάσταση του
συνδίκου λόγω παραίτησής του, αυτός συνεχίζει και διατηρεί την ιδιότητα του
συνδίκου μέχρι να αντικατασταθεί από άλλον σύνδικο και συνεπώς μέχρι τότε
συνεχίζει και εκπροσωπεί τον οφειλέτη και πρέπει να ενεργεί για θέματα της
πτώχευσης που χαρακτηρίζονται επείγοντα . π.χ. εάν μέχρι την έκδοση της
απόφασης αντικατάστασης του πτωχευτικού Δικαστηρίου , ενέγγυος πιστωτής
επιδώσει στον σύνδικο , περίληψη κατασχετήριας έκθεσης για πτωχευτικό
βεβαρυμένο ακίνητο μετά την ένωση των πιστωτών, αυτός (σύνδικος)
υποχρεούται να ενεργήσει και να καταθέσει την σχετική ανακοπή κατά της
εκτελεστικής διαδικασίας, προκειμένου να μην βλαφθεί η πτώχευση, άλλως
φέρει ευθύνη. ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά από παραίτηση ή αντικατάσταση για άλλο λόγο
του συνδίκου ( αδρανεί ή δεν εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του) , ο
τελευταίος οφείλει να καταθέσει λογοδοσία στον επόμενο σύνδικο ο οποίος
εκπροσωπώντας την ομάδα των πιστωτών , με την σειρά του ελέγχει εάν από
τις ενέργειες του προηγούμενου

συνδίκου υπάρχει τυχόν αστική ή ποινική

ευθύνη αλλιώς είναι ο ίδιος υπόλογος στην ομάδα των πιστωτών για πλημμελή
εκπλήρωση καθηκόντων. Σε

περίπτωση άρνησης ο εισηγητής καλεί τον

προηγούμενο σύνδικο προκειμένου να καταθέσει την λογοδοσία του ενώπιόν
του. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22) Σε λογοδοσία ενώπιον της ένωσης των πιστωτών
υπόκειται ο τελευταίος σύνδικος κατά την περάτωση της πτώχευσης όπως θα
δούμε παρακάτω. Επίσης αντικατάσταση του συνδίκου για σπουδαίο λόγο π.χ.
αδικαιολόγητη αδράνεια,

μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο ο εισηγητής

αυτεπαγγέλτως με σχετική έκθεσή του , ή κατόπιν αιτήσεως κάποιου πιστωτή ,
του οφειλέτη, ή σε πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 , της επιτροπής
πιστωτών. Σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής καλεί τον σύνδικο προκειμένου
να λάβει γνώση του περιεχομένου της αίτησης αντικατάστασης και του χορηγεί
προθεσμία 1- 2 ημερών, προκειμένου να υποβάλλει έγγραφες απόψειςεξηγήσεις επί των αιτιάσεων της αίτησης αντικατάστασής του. Μετέπειτα ο
εισηγητής εάν κρίνει τις αιτιάσεις βάσιμες εισάγει με έκθεσή του στο πτωχευτικό
Δικαστήριο την αίτηση αντικατάστασης, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 23) ενώ εάν τις κρίνει
αβάσιμες, απορρίπτει την αίτηση αντικατάστασης με αιτιολογημένη πράξη του
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24, 24α) . Και στις δύο περιπτώσεις ενημερώνεται ο αιτών την
αντικατάσταση. Ο τελευταίος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης
αντικατάστασης, έχει την δυνατότητα να εισάγει την αίτησή του στο πτωχευτικό

Δικαστήριο προσβάλλοντας την απορριπτική πράξη του Εισηγητή με το άρθρο
60 ΠτΚ , οπότε ο εισηγητής έχει την υποχρέωση να υποβάλει σχετική έκθεσή
του κατά την συζήτηση της προσφυγής. Επίσης εάν ο εισηγητής μέσα σε 8
(εργάσιμες) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης αντικατάστασης
σ’αυτόν , δεν ενεργήσει, δηλαδή δεν απορρίψει την αίτηση αλλά ούτε την εισάγει
στο πτωχευτικό Δικαστήριο, ο αιτών μπορεί να την εισάγει απευθείας στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο. Μετά την αποδοχή του διορισμού από τον σύνδικο ,
η αρμοδιότητα του εισηγητού είναι να του επισημάνει την, υποχρέωσή του να
σφραγίσει , μέσα σε 24 ώρες, την πτωχευτική περιουσία προς διασφάλιση
αυτής και να προβεί αμέσως σε δημοσίευση περίληψης της πτωχευτικής
απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ταμείου νομικών (άρθρο
65 ΠτΚ) ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 25-αντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ) καθόσον αυτή η δημοσίευση
, γνωστοποιεί στους τρίτους την πτώχευση του φυσικού ή νομικού προσώπου
, το όνομα του συνδίκου που πλέον εκπροσωπεί τον πτωχό
ημερομηνίες των 2 πρώτων συνελεύσεων ήτοι

και

τις

αυτή του άρθρου 65 των

εικαζομένων πιστωτών και του άρθρου 70 ΠτΚ της περιουσιακής κατάστασης
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 26) . Σημειώνεται ότι

με το άρθρο 3 παρ. 7 περ.γ του ν.

4446/2016 ,τροποποιήθηκε το άρθρο 65 ΠτΚ και για τις πτωχεύσεις του ν.
4446/2016 καταργήθηκε η συνέλευση του άρθρου 65 ΠτΚ κατά την οποία
συντάσσονταν ο πίνακας των εικαζομένων πιστωτών και
επιτροπή των πιστωτών, αποτελούμενη από

εκλέγονταν η

3 τακτικά μέλη και 3

αναπληρωματικά- ένα μέλος από τους ενέγγυους πιστωτές, ένα από τους
γενικούς προνομιούχους και ένα από τους ανέγγους πιστωτές , - που ήταν
ένα

σημαντικό όργανο της πτώχευσης

πτωχευτική πορεία, προβλεπόμενα

με πολλά

δικαιώματα για την

στα άρθρα 85 - 88 του ΠτΚ που

καταργήθηκαν και αυτά βάσει του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 4491/2017. Επίσης
η δημοσίευση περίληψης της πτωχευτικής απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του ταμείου νομικών
προθεσμίας αναγγελιών των

σηματοδοτεί και την έναρξη της

πτωχευτικών απαιτήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ εάν ο

σύνδικος είναι ο δεύτερος που διορίζεται χωρίς ο πρώτος που αποποιήθηκε ή
παραιτήθηκε (σε σύντομο εννοείται διάστημα) να έχει προβεί σε δημοσίευση
της πτωχευτικής απόφασης πρέπει μαζί με την περίληψη της πτωχευτικής
απόφασης να δημοσιεύσει ταυτόχρονα και την απόφαση διορισμού του σε
αντικατάσταση του προηγούμενου συνδίκου. Επίσης αν ο σύνδικος καθυστερεί

την δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης , αυτή γίνεται με επιμέλεια του
εισηγητή (άρθρο 65 εδ. β ΠτΚ). Εδώ θα προκύψει θέμα εξόδων της σχετικής
δημοσίευσης στο Δ.Δ.Δ, διότι ο σύνδικος για τα πρώτα έξοδα της πτωχευτικής
διαδικασίας , έχει τα 500 ευρώ του γραμματίου του ΤΠΔ ενώ ο εισηγητής δεν
έχει δυνατότητα είσπραξης κάποιου ποσού για αντιμετώπιση εξόδων και δεν
υπάρχει δυνατότητα να γίνει η διαδικασία από τον εισηγητή αδαπάνως από το
Δ.Δ.Δ. Πρακτικά για να διασφαλίσει ο εισηγητής ότι ο σύνδικος θα κάνει σχετικά
γρήγορα την δημοσίευση της περίληψης της πτωχευτικής απόφασης και δεν
θα ανακύψει ζήτημα να μεριμνήσει ο ίδιος για αυτήν , πρώτα ο τελευταίος
δημοσιεύει την πτωχευτική απόφαση και προσκομίζει στον εισηγητή το σχετικό
Δελτίο Δ.Δ που επισυνάπτεται στον πτωχευτικό φάκελο και μετά ο εισηγητής
του αποδίδει με πράξη του ,κατόπιν αίτησής του , το πρωτότυπο γραμμάτιο
του ΤΠΔ των 500 ευρώ που επισυνάπτεται στην αίτηση πτώχευσης για τα
πρώτα

έξοδα της πτώχευσης,

κρατώντας φωτοαντίγραφο αυτού στον

πτωχευτικό φάκελο όπου υπογράφει ο σύνδικος ότι παρέλαβε το πρωτότυπο
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 27, 27α).

Επισημαίνεται ότι ενώπιον των Διοικητικών

Δικαστηρίων υπάρχει ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ για την πτώχευση

ενώ δεν

προβλέπεται κάτι ανάλογο στα πολιτικά Δικαστήρια (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 28).
Επιπλέον ο εισηγητής επισημαίνει στον σύνδικο α) να ελέγξει στα σχετικά
μητρώα

εάν για την πτώχευση για την οποία διορίστηκε ,

προηγήθηκε

διαδικασία εξυγίανσης που δεν ευόδωσε γιατί τότε πρέπει ο τελευταίος να
μεριμνήσει να αναλάβει με σχετική αίτησή του και πράξη αδείας του εισηγητού
το παράβολο των 5.000 ή 7.000 ευρώ από το ΤΠΔ και να το καταθέσει στον
πτωχευτικό λογαριασμό που θα ανοίξει.(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 29, 29α) ΠΡΟΣΟΧΗ
όταν στον εισηγητή καταθέσει αίτηση, ο αιτών

απορριφθείσας αίτησης

εξυγίανσης, προκειμένου να αναλάβει το πρωτότυπο γραμμάτιο του ΤΠΔ και
να εισπράξει το ποσό του παραβόλου που κατέθεσε, ο εισηγητής την
παραπέμπει στο πτωχευτικό Δικαστήριο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 30)
Η

πτωχευτική απόφαση ως απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας είναι άμεσα

εκτελεστή και δεν αναστέλλονται οι ενέργειες της πτωχευτικής διαδικασίας με
την κατάθεση, κατά αυτής, ενδίκων μέσων , αίτησης πτωχευτικής ανακοπής , ή
αίτησης ανάκλησης με τις προϋποθέσεις 758 ΚΠολΔ. Σε περίπτωση κατάθεσης
αίτησης ανάκλησης της πτωχευτικής απόφασης , ο εισηγητής

έχει

την

υποχρέωση να καταθέσει σχετική εισήγηση στο Δικαστήριο για το παραδεκτό
της συζήτησης κατά το άρθρο 57 παρ. 1 ΠτΚ και πάντα κατόπιν αίτησης του
καταθέσαντος αυτήν προς τον εισηγητή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 31, 31α).
Επίσης ο εισηγητής έχει την αρμοδιότητα να συγκαλεί με διάταξή του ,όλες τις
συνελεύσεις των πτωχευτικών πιστωτών (εκτός αυτών που συγκάλεσε το
πτωχευτικό Δικαστήριο των άρθρων 65 και 70) σύμφωνα με το άρθρο 82 ΠτΚ
. Στις συνελεύσεις των πιστωτών μετέχουν όλοι οι πιστωτές της πτώχευσης,
ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και αυτοί των
οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση. Περίληψη της διάταξης του εισηγητή
για τη σύγκληση της συνέλευσης που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο αυτής
, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της
σύγκλησης ,για τις πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 και πέντε (5) ημέρες πριν
την ημέρα της σύγκλησης

για τις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016 και

τοιχοκολλάται στο γραφείο του εισηγητή . Εάν

οι ανωτέρω ημερομηνίες

συνέλευσης των άρθρων 65 και 70 που όρισε το Δικαστήριο, ματαιώθηκαν
π.χ. λόγω αποποίησης του συνδίκου του διορισμού του , λόγω εκλογών , λόγω
covid-19 κ.λ.π.

είναι αρμοδιότητα του εισηγητή με πράξη του να τις

προσδιορίσει ξανά (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 32). Ο εισηγητής είναι ο πρόεδρος των
συνελεύσεων και επιλύει όλες τις διενέξεις που τυχόν θα ανακύψουν κατά την
διαδικασία μεταξύ των μερών , π.χ. μεταξύ του συνδίκου και πιστωτή, μεταξύ
του πτωχού και πιστωτή κ.λ.π. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 33) .
ΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΔΙΚΟΥ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Ο σύνδικος μετά την αποδοχή του διορισμού του, ακόμα και πριν την
δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης πρέπει να ενεργήσει για την
διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας με την σφράγιση αυτής, εντός 24
ωρών, από την ειδοποίηση του γραμματέα ,όπως ειδικότερα προβλέπεται στο
άρθρο 11 και 68 ΠτΚ . Το έργο της σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας ,
ανέλαβε ο σύνδικος μετά την 2-4-2012, ενώ πριν η σφράγιση ήταν αρμοδιότητα
του Ειρηνοδίκη. Στην πράξη ο σύνδικος , την ίδια ημέρα της αποδοχής του
διορισμού του ,

τηλεφωνεί στον οφειλέτη ή αν δεν τον βρίσκει στον

πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση πτώχευσης και ζητά να
βρεθούνε στην ,αναφερόμενη στην

πτωχευτική απόφαση, έδρα της

επιχείρησης ή της εταιρίας. Εκεί ζητά όλα τα κλειδιά της έδρας και προβαίνει
παρουσία του οφειλέτη ή του συνηγόρου του ή κάποιου υπαλλήλου του στην
σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας- όπως λεπτομερώς αναφέρει η
παράγραφος 3 του άρθρου 11 -

συντάσσοντας σχετική έκθεση που

περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άνω άρθρου
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 34). Επίσης

χρήσιμο είναι να υποδείξει ο εισηγητής

στον

σύνδικο να στείλει σχετική εξώδικο ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο οφειλέτη με την
οποία να του ζητά να του παραδώσει μέσα σε μία εύλογη προθεσμία 3 με 7
ημερών α) τα λογιστικά βιβλία του (πάγιο καθολικό, ισοζύγιο, ισολογισμούς,
καρτέλες πελατών, κλειδάριθμους, πρόσβαση στο server της επιχείρησης ,
μισθοδοσίες , τιμολόγια, αξιόγραφα κ.λ.π.) προκειμένου αυτός να αξιολογήσει
αν οφείλει να προβεί σε πτωχευτικές ανακλήσεις εντός των νομίμων
προθεσμιών (άρθρα 41 επ. ΠτΚ) β) κατάλογο εργαζομένων προκειμένου να
προβεί άμεσα στην καταγγελία των εργασιακών συμβάσεων

γ) κατάλογο

εικαζομένων πιστωτών δ) κατάλογο οφειλετών του πτωχού καθώς και τυχόν
αξιόγραφα τρίτων που έχει ως κομιστής και ε) τα χρήματα του ταμείου. Ο
οφειλέτης βάσει του άρθρου 20 ΠτΚ έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με
τον σύνδικο, παραδίδοντάς του, όλα τα ανωτέρω και παρέχοντας κάθε
πληροφορία που του ζητείται , υποχρέωση που έχουν και οι πληρεξούσιοι του
πτωχού για χρονικό διάστημα 2 ετών προ πτώχευσης και οι συνήγοροί του
εφόσον ο πτωχός συναινεί. Αν ο πτωχός δεν είναι συνεργάσιμος ή δεν μπορεί
να τον βρει ο σύνδικος , ο τελευταίος μπορεί, με την απόφαση του διορισμού
του, να ζητήσει την συνδρομή ενός κλειδαρά για να ανοίξει την έδρα, γεγονός
όμως που θα επιβαρύνει με έξοδα την πτωχευτική διαδικασία, αφού η αμοιβή
του κλειδαρά , ως ομαδικό πίστωμα, πρέπει να καταβληθεί άμεσα από τον
σύνδικο.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα την επομένη ημέρα,

ο σύνδικος

καταθέτει αίτηση στον Εισηγητή ο οποίος εκδίδει πράξη , σύμφωνα με την
οποία πρέπει να οριστεί από το Ειρηνοδικείο, Ειρηνοδίκης που θα παραστεί
στην αποσφράγιση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 35) . Ο σύνδικος ειδοποιεί δύο ημέρες πριν
την αποσφράγιση, τον οφειλέτη ή σε περίπτωση θανάτου του τους
κληρονόμους του, προκειμένου να παραστούν στην αποσφράγιση και την
απογραφή.

Ο

σύνδικος

παρουσία

όλων

των

ανωτέρω

προσώπων

αποσφραγίζει και διενεργεί την απογραφή συντάσσοντας σχετική έκθεση και
προβαίνει στην κατά προσέγγιση εκτίμηση της αξίας της κινητής πτωχευτικής
περιουσίας, βάσει της πραγματικής κατάστασης αυτής (παλαιότητα, μόδα
,μοντέλο κ.λ.π) και εν συνεχεία η έκθεση υπογράφεται από αυτόν και τα άλλα
παρόντα πρόσωπα (ειρηνοδίκης, πτωχός , κληρονόμοι του). Εάν ο σύνδικος
διαπιστώσει παραβίαση της σφράγισης το αναφέρει στην έκθεσή του και το
δηλώνει και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Εάν πρόκειται για μεγάλες

πτωχεύσεις (π.χ. με υποκαταστήματα ανά την επικράτεια ή με μεγάλης έκτασης
εγκαταστάσεις) ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή άδεια να
προσλάβει βοηθό απογραφής -μόνο μέχρι το πέρας αυτής- σύμφωνα με το
άρθρο 68 ΠτΚ.(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 36). Επίσης αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για
τη

εκτίμηση

των

κινητών

(π.χ.

γραμμές

παραγωγής,

εξειδικευμένα

μηχανήματα) τότε ο σύνδικος οφείλει να επιφυλαχθεί ως προς την αξία
εκτίμησης και στην συνέχεια να υποβάλλει στον εισηγητή αίτηση προκειμένου
να του επιτραπεί να συνάψει σύμβαση έργου με την ειδικότητα του
πραγματογνώμονα που χρειάζεται υποδεικνύοντας στον εισηγητή την πιο
συμφέρουσα προσφορά που του έγινε από 2-3 προσφορές που επισυνάπτει
στην αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 75 ΠτΚ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 37). Στις άνω
περιπτώσεις , η αμοιβή του βοηθού ή του πραγματογνώμονα , καθορίζεται,
στις πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016, με αίτηση του συνδίκου στο πτωχευτικό
Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 75 ΠτΚ ( προ της τροποποίησής του με το
άρθρο 3 παρ. 12 του ν. 4446/2016), για το παραδεκτό δε της συζήτησης αυτής
, ο εισηγητής πρέπει να καταθέσει σχετική εισήγηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 38) , ενώ
για τις μετά τον ν. 4446/2016 πτωχεύσεις , η πρόσληψη μεν των ανωτέρω
προσώπων, συνεχίζεται να γίνεται από τον σύνδικο κατόπιν πράξης αδείας του
εισηγητή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 39) αλλά η αμοιβή τους , καθορίζεται με αιτιολογημένη
διάταξη του εισηγητή κατ’ εύλογη κρίση του που δεν προσβάλλεται με
προσφυγή στο Δικαστήριο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40) . Η ορισθείσα με την δικαστική
απόφαση ή την διάταξη του εισηγητή, άνω αμοιβή του βοηθού απογραφήςπραγματογνώμονα , είναι ομαδικό πίστωμα -αφού προέρχεται από ενέργειες
του συνδίκου για την πτώχευση- και καταβάλλεται από τον σύνδικο με πράξη
αδείας του εισηγητού που του δίδει αφενός, άδεια να κάνει ανάληψη του
ανάλογου ποσού από τον πτωχευτικό λογαριασμό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 41), και
αφετέρου τον υποχρεώνει να προσκομίσει την εξοφλητική απόδειξη στον

πτωχευτικό φάκελο.

Φυσικά η καταβολή του ομαδικού αυτού πιστώματος

γίνεται από το ενεργητικό της πτώχευσης ,εφόσον υφίσταται κάποιο ποσό,
άλλως θα καταβληθεί όταν θα υπάρξει

αργότερα κάποιο ενεργητικό στην

πτώχευση .
Επίσης ο εισηγητής στο στάδιο της απογραφής έχει την αρμοδιότητα , να
εκδώσει πράξης αδείας καταστροφής πτωχευτικών κινητών, που ο σύνδικος
κατέγραψε ως άνευ εμπορικής αξίας , η οποία δημοσιεύεται στο ΔΔΔ και ο
σύνδικος συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής που προσκομίζει στον
εισηγητή και επισυνάπτεται στον πτωχευτικό φάκελο που τηρείται στην
γραμματεία. Εάν η απογραφή δεν είναι δυνατόν να περατωθεί σε μία ημέρα
και γίνει διακοπή αυτής και συνέχιση την επομένη ημέρα , αυτό καταγράφεται
από τον σύνδικο στην έκθεση. Μόλις περατωθεί η απογραφή, η σχετική έκθεση
κατατίθεται την επόμενη ημέρα στον εισηγητή

και όποιος έχει έννομο

συμφέρον μπορεί με αίτησή του, να λάβει ατελώς αντίγραφο. Μοναδική
περίπτωση που παραλείπεται το στάδιο της σφράγισης είναι με άδεια του
εισηγητού (άρθρο 11 παρ. 2 ΠτΚ) όταν κατά την κρίση του η απογραφή μπορεί
να περαιωθεί σε μία ημέρα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42) . Η κατοικία του οφειλέτη δεν
σφραγίζεται ή τα κινητά που είναι ακατάσχετα και εάν το κατάστημα ήταν
μισθωμένο και υπάρχει δικαστική απόφαση που διατάσσει την απόδοση του
μισθίου (ο νόμος αναφέρει δικαστική απόφαση αλλά αρκεί και διαταγή
πληρωμής) δεν εμποδίζεται η εκτέλεση αυτής. Για τα, εντός του μισθίου, κινητά
πτωχευτικά πράγματα ορίζεται μεσεγγυούχος ο εκμισθωτής, μέχρι παραλαβής
τους υπό του συνδίκου , εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 956
ΚΠολΔ, δηλαδή ο εκμισθωτής φυλάει τα πτωχευτικά κινητά πράγματα , δεν
έχει εξουσία να τα χρησιμοποιεί και αν η φύση των πραγμάτων το επιβάλλει,
μετά από άδεια του ειρηνοδικείου της περιφερείας του τόπου όπου έγινε η
κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ., ενεργεί
και διαχειριστικές πράξεις και έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και παραδώσει
στον σύνδικο το προϊόν της διαχείρισης. Σημειώνεται ότι ίδια διάταξη υπήρχε
και για τις πτωχεύσεις του ΕΝ και δη, η περ. ιζ του άρθρου 6 του ν. 2479/1997
όπου ορίζετο ότι «Η σφράγιση μισθωμένου από τον πτωχό εμπορικού
καταστήματος, αποθήκης ή άλλου χώρου για την άσκηση της εμπορίας του δεν
εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε

λόγω την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των τυχόν
ευρισκόμενων στο μίσθιο πραγμάτων, έως ότου αυτά παραληφθούν από το
σύνδικο, είναι, μετά την απόδοση του μισθίου, ο εκμισθωτής, έχουν δε
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 956 παρ. 4 επομ. του ΚΠολΔ».
Οποιαδήποτε διένεξη ανακύπτει κατά το στάδιο της απογραφής επιλύεται με
πράξη του εισηγητή η οποία προσβάλλεται με προσφυγή του άρθρου 60 ΠτΚ .
Σε περίπτωση προσβολής της πράξης αυτής απαιτείται για το παραδεκτό της
συζήτησης αυτής έκθεση του εισηγητή.
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΕΞΟΔΑ
Ο πτωχευτικός λογαριασμός, όπου ο σύνδικος καταθέτει το ενεργητικό της
πτώχευσης, ανοίγεται σε πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα του πτωχού,( αν είναι
στο όνομα του συνδίκου ή τρίτου συνιστά υπεξαίρεση), χωρίς να απαιτείται
ειδική προς τούτο πράξη άδειας του εισηγητή (άρθρο 73 ΠτΚ) και τηρείται το
βιβλιάριο στην γραμματεία των πτωχεύσεων. Στον λογαριασμό αυτό ο σύνδικος
καταθέτει το ενεργητικό της πτώχευσης, δηλαδή τα χρήματα που εισέπραξε
από την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας (κινητών και ακινήτων), ή από
απαιτήσεις που διατηρούσε η πτωχή κατά τρίτων , τα τυχόν

χρήματα που

υπήρχαν στο ταμείο του πτωχού ή από χρήματα που διατηρούσε ο πτωχός σε
τραπεζικά ιδρύματα τα οποία μεταφέρονται στον πτωχευτικό λογαριασμό. Ο
εισηγητής στην τελευταία περίπτωση εκδίδει πράξη με την οποία διατάσσει τα
πιστωτικά ιδρύματα να αποδώσουν τυχόν τραπεζικό υπόλοιπο του πτωχού
στον σύνδικο με την μεταφορά αυτού στον πτωχευτικό λογαριασμό
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 43). Ο σύνδικος έχει την υποχρέωση εντός 3 ημερών από την
κατάθεση κάποιου ποσού στον πτωχευτικό λογαριασμό , να προσκομίζει στον
εισηγητή την σχετική απόδειξη. Για τις αναλήψεις που διενεργεί ο σύνδικος
από τον πτωχευτικό λογαριασμό , απαιτείται πάντα πράξη του εισηγητή με την
οποία δίδει την άδεια στον σύνδικο να κάνει ανάληψη συγκεκριμένου ποσού
για συγκεκριμένη αιτία (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 44) . Ανάλογη άδεια με πράξη εισηγητού
απαιτείται και όταν ο σύνδικος θέλει να αναλάβει από τον πτωχευτικό
λογαριασμό τα έξοδα που πραγματοποίησε για την πτωχευτική διαδικασία.
(π.χ. φωτοτυπίες, έξοδα βενζίνης, τηλέφωνα έξοδα παραστάσεων). ΠΡΟΣΟΧΗ
αποδίδονται μόνο έξοδα χαρτόσημων αφού ο σύνδικος λόγω της νομικής του
θέσης ,

δεν καταθέτει διπλότυπο παράστασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 45). Στην

περίπτωση απόδοσης των εξόδων στον σύνδικο , τα έξοδα αποδεικνύονται με
συνυποβολή των πρωτοτύπων των αποδείξεων,

τις οποίες ο εισηγητής

μονογράφει με ημερομηνία, προς αποφυγή κατά λάθος, επανειλημμένης
προσκόμισής τους.
ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Της σφράγισης εξαιρούνται με πράξη αδείας του εισηγητή

που εκδίδεται

κατόπιν αίτησης του συνδίκου , τα πτωχευτικά πράγματα που υπόκεινται σε
άμεση φθορά, όπως ψάρια, φρούτα, λουλούδια , κ.λ.π. ή σε υποτίμηση της
αξίας τους, π.χ. παλιά μηχανήματα που δεν μπορούν να φυλαχθούν ή
συντηρηθούν , ή η συντήρησή τους είναι δαπανηρή π.χ. παλιό αυτοκίνητο που
δεν φυλάσσεται και είναι εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες ή σε κλοπή. Αυτά
απογράφονται και εκτιμώνται αμέσως από τον σύνδικο με έκθεση (παλιά για
πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 η έκθεση υπογραφόταν ενώπιον του
αρμοδίου για την σφράγιση ειρηνοδίκη), και ειδοποιείται ο οφειλέτης ακόμα και
τηλεφωνικά για το άνω αίτημα του συνδίκου προκειμένου να υποβάλλει τυχόν
αντιρρήσεις του στον εισηγητή , εντός της επόμενης ημέρας. Ο τόπος και
χρόνος της πώλησης προσδιορίζεται με την πράξη του εισηγητή που δίδει την
σχετική άδεια εξαίρεσης της σφράγισης και η δημοσιότητα της πράξης είναι
μόνο τοιχοκόλληση στα γραφεία του εισηγητή. (άρθρο 67 ΠτΚ). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
46)
ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο σύνδικος κατά το στάδιο αυτό της απογραφής πρέπει παράλληλα να προβεί
σε έλεγχο και καταγραφή και της ακίνητης πτωχευτικής περιουσίας. Για αυτό
φροντίσει να ενημερωθεί, με σχετική έρευνα, από το κτηματολογικό γραφείο της
έδρας της πτωχής εταιρίας ή κατοικίας του οφειλέτη και μπορεί να λάβει
αντίγραφο του Ε9 του οφειλέτη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετική πράξη που
του δίνει ο εισηγητής κατόπιν αίτησής του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 47). Ο σύνδικος, μόλις
ενημερωθεί για τα ακίνητα της πτώχευσης, πρέπει να φροντίσει να εγγράψει
υποθήκες επ’αυτών, υπέρ της ομάδας των πιστωτών, ατελώς, με τίτλο την
περίληψη της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση και τον διορίζει ως
σύνδικο (άρθρο 66 ΠτΚ). Η εγγραφή αυτή θα συνοδεύεται από έκθεση του
συνδίκου που θα περιγράφει τα πτωχευτικά ακίνητα και το, κατά την κρίση

του, εικαζόμενο συνολικό ύψος των προς ασφάλεια πιστώσεων . Βάσει όλων
των ανωτέρω εγγράφων (απογραφή κινητής περιουσίας και έρευνα ακίνητης
περιουσίας)

, ο σύνδικος καταθέτει στον εισηγητή ειδική αναφορά, σχετικά

με την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας και την συνέχιση της
πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 69 ΠτΚ) και παράλληλα, συντάσσει την
έκθεση περιουσιακής κατάστασης του πτωχού, στην οποία περιλαμβάνεται η
έκθεση απογραφής των κινητών, ο κατάλογος των ακινήτων με τα υφιστάμενα
βάρη επ’αυτών το τυχόν ταμείο του πτωχού που βρήκε , καθώς και οι δικαστικά
επιδιώξιμες απαιτήσεις του τελευταίου κατά τρίτων. Επίσης , ο εισηγητής
υπενθυμίζει στον σύνδικο ότι εφόσον, του παραδοθούν εκτελεστοί τίτλοι από
τον οφειλέτη,

πρέπει να φροντίσει να εγγράψει, υπέρ του τελευταίου ,

υποθήκες και προσημειώσεις σε ακίνητα των οφειλετών της πτώχευσης και να
ζητήσει από το Δικαστήριο κάθε αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της
πτωχευτικής περιουσίας. Την ανωτέρω έκθεση περιουσιακής κατάστασης του
πτωχού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πιθανά αίτια της πτώχευσης
και η δυνατότητα βιωσιμότητας της επιχείρησης ή η υπαγωγή της σε σχέδιο
αναδιοργάνωσης (παρ. 1 του άρθρου 70 ΠτΚ), ο σύνδικος την υποβάλλει στον
εισηγητή και την γνωστοποιεί στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε
εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να τοποθετηθούν επ` αυτής,
τουλάχιστον

δέκα

(10) ημέρες πριν την

οριζόμενη συνέλευση των

πιστωτών,ενώ στις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016, η άνω έκθεση του συνδίκου
γνωστοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνέλευση
των πιστωτών, στον εισηγητή, στον οφειλέτη, και σε εκπρόσωπο των
εργαζομένων,

και περίληψή της δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών

Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας
Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) (παράγραφος 2 του άρθρου 70 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.9 ν. 4446/2016). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 48)
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Ο σύνδικος μπορεί επίσης σε αυτό το στάδιο -ήτοι μετά το τέλος της απογραφής
και πριν την ένωση των πιστωτών- να ζητήσει από τον εισηγητή να του
επιτρέψει, εφόσον δεν προβλέπεται ότι η επιχείρηση μπορεί να διατηρηθεί ή να
εκποιηθεί ως σύνολο, την πώληση εμπορευμάτων ή εν γένει κινητών,

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τρέχουσες ανάγκες της πτώχευσης. Εδώ
μπορεί να ενταχθεί περίπτωση κατά την οποία στην πτώχευση, δεν υπάρχουν
χρήματα πέραν του παραβόλου των 500 ευρώ και υπάρχει πτωχευτικό, σε
καλή κατάσταση, ακίνητο που πρέπει να προφυλαχθεί μέχρι την εκποίησή του,
από λεηλασίες και φθορές τρίτων και συνεπώς πρέπει γρήγορα να βρεθούν τα
αναγκαία ,για την φύλαξη και την προστασία του, χρήματα. Πάλι όπως και
στην (άμεση) εκποίηση κινητών που εξαιρούνται της σφράγισης ειδοποιείται ο
οφειλέτης ο οποίος,

μπορεί εντός 3 ημερών, να υποβάλλει αντιρρήσεις

ενώπιον του εισηγητού. Στην πράξη,ο σύνδικος προκειμένου να επιταχυνθεί η
διαδικασία, προσκομίζει , μαζί με την αίτηση

και υπεύθυνη δήλωση του

οφειλέτη ότι συναινεί στην εκποίηση αυτή. Στις πτωχεύσεις, προ του ν.
4446/2016, ειδοποιείται και ακούγεται εάν υπάρχει και η επιτροπή πιστωτών
της πτώχευσης. Στην σχετική πράξη του ο εισηγητής ορίζει την φύση, την
ποσότητα , την εκτίμηση της αξίας των εκποιουμένων κινητών ,

την τιμή

πρώτης προσφοράς των πραγμάτων, εάν αυτά θα πωληθούν ως σύνολο , ή
κατά κατηγορίες ή μεμονωμένα, τον τρόπο, τόπο και χρόνο της εκποίησης και
περίληψη της

πράξης δημοσιεύεται 10 μέρες προ της ημέρας του

πλειστηριασμού στο Δ.Δ.Δ. και τοιχοκολλάται στο γραφείο του εισηγητή. Ο
εισηγητής μπορεί να διατάξει και πρόσθετες δημοσιεύσεις π.χ. σε κάποια
εφημερίδα. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 49). Η πώληση γίνεται από τον σύνδικο ενώπιον του
εισηγητή και οι προσφορές των πλειοδοτών είναι ανοικτές , σε αντίθεση με τις
προσφορές που υποβάλλονται στην εκποίηση των κινητών, μετά την ένωση
των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρου 146 ΠτΚ, που είναι ενσφράγιστες. Η
εκποίηση τελεί, υπό την αίρεση της έγκρισης του εισηγητού , ο οποίος δεν την
επιτρέπει εάν κρίνει ότι η προσφερθείσα από τον πλειοδότη τιμή δεν συμφέρει
την πτώχευση και ότι με την επανάληψη της διαδικασίας, θα επιτευχθεί
μεγαλύτερο τίμημα. Στην τελευταία περίπτωση ,εκδίδει νέα πράξη του, με την
οποία ορίζει νέα ημέρα εκποίησης των πραγμάτων και διατάσσει τις άνω
δημοσιεύσεις και την τοιχοκόλληση της νέας πράξης. Ο εισηγητής επίσης
πρέπει να υπενθυμίσει στον σύνδικο ότι , εφόσον στην πτώχευση υπάρχουν
πτωχευτικά αυτοκίνητα, που δεν προβλέπεται να εκποιηθούν γρήγορα π.χ. με
την άμεση εκποίηση του άρθρου 67 ΠτΚ ή 77 ΠτΚ , πρέπει να καταθέσει τις
πινακίδες κυκλοφορίες αυτών ,στην Δ/νση Συγκοινωνιών, για τα Δημοσίας
χρήσεως οχήματα (ΔΧ) ή στην Εφορία για τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα (ΙΧΕ)

ώστε

η πτώχευση, να μην επιβαρύνεται

με επιπλέον έξοδα

τελών

κυκλοφορίας. Επίσης αν ο σύνδικος κατόπιν έρευνας ανακαλύψει ότι ο πτωχός
είναι κύριος οχήματος που δεν ανεύρε κατά την απογραφή, τότε πρέπει να το
αναζητήσει. Εάν ο πτωχός του δηλώσει ότι, δεν το έχει πλέον στην κατοχή του
,διότι προ πτώχευσης , το είχε δώσει σε τρίτο, π.χ. κάποιο υπάλληλό του,
που έκανε τις μεταφορές των εμπορευμάτων, πρέπει να το αναζητήσει αμέσως
και να το παραλάβει από τον τρίτο καταθέτοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας
του οχήματος , ώστε αφενός να μην επιβαρύνεται η πτώχευση με επιπλέον
τέλη κυκλοφορίας και αφετέρου να αποφευχθούν και τυχόν ποινικές και αστικές
ευθύνες του πτωχού, από τροχαίο ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την
κυκλοφορία του οχήματος από τον τρίτο . Αν ο τελευταίος δεν το παραδίδει
εκουσίως ο σύνδικος προβαίνει στις ενδεδειγμένες δικαστικές ενέργειες. (π.χ.
αίτηση ασφαλιστικών νομής). Ανάλογα πρέπει να ενεργήσει ο σύνδικος και σε
περίπτωση που το όχημα το παρακρατεί και χρησιμοποιεί ο πτωχός
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 50).
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Ο σύνδικος μπορεί επίσης να συμβιβαστεί για κάθε αξίωση του οφειλέτη με
τους όρους του 871 ΑΚ, που έχει αυτός, κατά τρίτων ή τρίτοι έναντι του
οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή , συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του συνδίκου
και του άλλου μέρους με πρακτικό ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύσεων.
Προς τούτο, ειδοποιείται
συμφωνίας, ώστε

ο οφειλέτης, προκειμένου

να λάβει γνώση της

εντός 3 ημερών αν θέλει , να υποβάλλει

ενώπιον του εισηγητού . Στην πράξη

αντιρρήσεις

ο σύνδικος προς επιτάχυνση της

διαδικασίας, μαζί με το πρακτικό, προσκομίζει έκθεση επίδοσης εξωδίκου στον
οφειλέτη , όπου επισυνάπτεται η συμφωνία του

συμβιβασμού. Στις

πτωχεύσεις, προ του ν. 4446/2016, ειδοποιείται και ακούγεται, εάν υπάρχει, και
η επιτροπή πιστωτών της πτώχευσης. Εν συνεχεία το πρακτικό υποβάλλεται
στον εισηγητή προς επικύρωση. Εάν αυτός συμφωνεί και το ποσό του
συμβιβασμού δεν υπερβαίνει το ποσό της αρμοδιότητας του Μονομελούς
πρωτοδικείου (250.000,00 ευρώ), επικυρώνει το πρακτικό των μερών
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 51) , ενώ ,αν δεν συμφωνεί, αρνείται την επικύρωση. Κατά της
απορριπτικής πράξης του, ο σύνδικος, ο αντισυμβαλλόμενος, ο οφειλέτης,
οποιοσδήποτε πιστωτής και

στις ,προ του ν. 4446/2016, πτωχεύσεις η

επιτροπή των πιστωτών, μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στο πτωχευτικό
Δικαστήριο του οποίου η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν το ποσό
του συμβιβασμού υπερβαίνει την αρμοδιότητα του Μονομελούς πρωτοδικείου
(250.000,00 ευρώ), ο εισηγητής, με αιτιολογημένη έκθεσή του, υποβάλλει το
πρακτικό προς επικύρωση ή μη στο πτωχευτικό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτού
προσβάλλεται από τα άνω πρόσωπα με έφεση και το εφετείο αποφαίνεται
αμετάκλητα . Ανάλογη δυνατότητα έχει ο σύνδικος σε πτώχευση με ΕΝ, όμως
η προθεσμία που δίδεται στον πτωχεύσαντα να υποβάλλει αντιρρήσεις – ή
όπως αναφέρει η διάταξη «υπόμνημα» επί του συμβιβασμού -είναι 10 ημέρες
και

το αντικείμενο του συμβιβασμού για το οποίο ο εισηγητής μπορεί να

επικυρώσει ή μη το «προσύμφωνο» , προσδιορίζεται σε 50.000 δρχ. (146,75
ευρώ) και κάτω , άλλως ο εισηγητής, συνυποβάλλοντας και δικό του υπόμνημα
το παραπέμπει για επικύρωση ή μη στο πτωχευτικό δικαστήριο, που το εισάγει
ο σύνδικος , καλώντας πάντα και τον πτωχό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 52).
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
Άλλο ένα καθήκον του Εισηγητού είναι και η σύνταξη εκθέσεως για την
αντιμισθία του συνδίκου κατά το άρθρο 81 ΠτΚ. Η αντιμισθία του συνδίκου
μπορεί να είναι είτε η ,της παραγράφου 1 της διάταξης, οριστική αντιμισθία –
ήτοι μετά την παύση των εργασιών της πτώχευσης και αφού εγκριθεί η
λογοδοσία διαχείρισης του συνδίκου από τη συνέλευση της ένωσης των
πιστωτών του άρθρου 165 ΠτΚ- είτε

η, της παραγράφου 2 της διάταξης

προσωρινή αντιμισθία (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 53). Στις πτωχεύσεις, προ του ν.
4446/2016, σχετική έκθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο περί των κριτηρίων,
βάσει των οποίων προσδιορίζει το Δικαστήριο το ποσό της αντιμισθίας του
συνδίκου (αξία

της πτωχευτικής περιουσίας,

χρόνος απασχόλησης του

συνδίκου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του τελευταίου για
τα συμφέροντα της πτώχευσης) , μπορούσε να καταθέσει και η επιτροπή των
πιστωτών. Στις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016, μετά την αντικατάσταση της
παραγράφου 3 του άρθρου 81 ΠτΚ ,με το άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4446/2016,
για την αμοιβή του συνδίκου ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Η ισχύς
της άνω διάταξης , άρχισε την 25-8-2017, ήτοι από την ενεργοποίηση του
Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Ο εισηγητής έχει ανάλογη

υποχρέωση

υποβολής έκθεσης προς το πτωχευτικό Δικαστήριο και στις

πτωχεύσεις του ΕΝ, σύμφωνα με το άρθρο 551 ΕΝ , που ορίζει ότι ο σύνδικος,
αφού δώσει λόγο της διαχείρισής του, μπορεί να λάβει αντιμισθία . Στο ΕΝ η
διάταξη προέβλεπε μόνο οριστική αντιμισθία για τον σύνδικο αλλά νομολογιακά
δίδεται και προσωρινή αντιμισθία στους συνδίκους πτωχεύσεων με ΕΝ , όπου
πάλι απαιτείται υποβολή σχετικής έκθεσης του εισηγητού προς το Πτωχευτικό
Δικαστήριο.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ο σύνδικος οφείλει, κατ’άρθρο

89 παρ. 2 ΠτΚ, να ενημερώσει αμέσως

εγγράφως (συνήθως με συστημένες επιστολές) όλους, τους γνωστούς σ’αυτόν,
πιστωτές ήτοι α) αυτούς που συμμετείχαν στην πρώτη συνέλευση -εικαζομένων
πιστωτών β) αυτούς που αναφέρονται επιπλέον στο παραδοθέντα, σ’αυτόν
από τον πτωχό, κατάλογο πιστωτών γ) αυτούς που τυχόν αναφέρει η
πτωχευτική απόφαση και δ) τους ενέγγυους που ο σύνδικος διαπίστωσε κατά
την έρευνα της ακίνητης πτωχευτικής περιουσίας. Με την δημοσίευση της
πτωχευτικής απόφασης από τον σύνδικο στο Δ.Δ.Δ. ,αρχίζει και η προθεσμία
των αναγγελιών των πιστωτών της πτώχευσης. Η προθεσμία αναγγελίας για
τις πτωχεύσεις του ν. 3588/2007 είναι

3 μήνες, από την επομένη ημέρα

δημοσίευσης της πτωχευτικής απόφασης στο ΔΔΔ, ενώ για τις πτωχεύσεις
μετά τον ν. 4336/2015, η προθεσμία αναγγελίας είναι 1 μήνας. Επιπλέον για
τις πτωχεύσεις με τον ν. 4446/2016 , με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4446/2016
ορίστηκε ότι η προθεσμία αναγγελίας αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα
από 1η ως 31η Αυγούστου. Δηλαδή αν η δημοσίευση

της πτωχευτικής

απόφασης στο ΔΔΔ γίνει την 15-7-2017, τότε η προθεσμία αναγγελίας αρχίζει
την 16-7-2017 και λήγει την 15-9-2017. Επίσης η προθεσμία είναι καταληκτική
,δηλαδή εάν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η δημοσίευση της
πτωχευτικής απόφασης (π.χ. λόγω διαδοχικών αποποιήσεων συνδίκων), οι
αναγγελίες των απαιτήσεων νόμιμα λαμβάνουν χώρα από την επομένη της
δημοσίευσης της απόφασης , ήτοι και πριν την δημοσίευση αυτής στο ΔΔΔ.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας οι πιστωτές που δεν
αναγγέλθηκαν -είτε διότι δεν κλήθηκαν είτε διότι δεν μπόρεσαν να λάβουν
γνώση της δημοσίευσης ή δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία –
μπορούν να ασκήσουν την πτωχευτική ανακοπή του άρθρου 92 του ΠτΚ. Η

ανακοπή του άρθρου 92 , για τις πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016, ασκείται
μέχρι την σύνταξη του τελικού πίνακα διανομής και για τις πτωχεύσεις του ν.
4446/2016, μέχρι και την τελευταία διανομή, σε καμία όμως περίπτωση πέραν
των έξι (6) μηνών από το πέρας της προθεσμίας αναγγελίας (άρθρο 4 παρ.1
ν.4446/2016). Το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί αναγγέλλονται
απρόθεσμα μέχρι την τελευταία διανομή . Μετά το πέρας των αναγγελιών ο
σύνδικος συντάσσει πίνακα των αναγγελθέντων δανειστών (άρθρο 90 παρ. 3
ΠτΚ) που καταθέτει στον γραμματέα των πτωχεύσεων και αντίγραφο δίδει στον
εισηγητή , κάθε δε, πιστωτής μπορεί να λάβει αντίγραφο, μέχρι την
προηγουμένη της ημέρας που ορίστηκε για την επαλήθευση των πιστωτών.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία των επαληθεύσεων

ξεκινά 3 ημέρες μετά την πάροδο της

προθεσμίας για τις αναγγελίες. Η αρμοδιότητα του εισηγητή σε αυτό στο στάδιο
της πτωχευτικής διαδικασίας είναι να εκδώσει, μετά τις προαναφερόμενες 3
ημέρες, από

την πάροδο της προθεσμίας για τις αναγγελίες,

την πράξη

προσδιορισμού συγκεκριμένων ημερομηνιών και την ώρα έναρξης για τις
επαληθεύσεις των πτωχευτικών απαιτήσεων , που με τον ν. 3588/2007, δεν
μπορεί να ξεπερνά τους 3 μήνες ενώ με τον ν. 4336/2015, τον ένα μήνα.
(άρθρο 93 παρ. 1 ΠτΚ) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 54). Η άνω πράξη δημοσιεύεται στο ΔΔΔ,
10 ημέρες πριν την έναρξη των επαληθεύσεων και υπάρχει δυνατότητα
παράτασης της προθεσμίας επαλήθευσης από τον εισηγητή α) απρόθεσμη για
τις πτωχεύσεις με τον ν. 3588/2007 και β) δύο μηνών με τον ν. 4336/2015.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 55) . Ο σύνδικος οφείλει με το άρθρο 93 παρ. 1 του ΠτΚ , να
ενημερώσει αμέσως εγγράφως όλους τους αναγγελθέντες πιστωτές (συνήθως
με συστημένες επιστολές) για τις ημέρες των επαληθεύσεων. Στην πράξη
συνήθως,

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα της πτώχευσης, ο

σύνδικος προβαίνει σε μία έγγραφη ενημέρωση στην οποία σωρεύει και τις
δύο ως άνω γνωστοποιήσεις ήτοι των άρθρων 89 παρ. 2 και 93 παρ. 1 ΠτΚ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο εισηγητής,ενόψει του ότι οι περισσότεροι εκ των αναγγελθέντων
πτωχευτικών πιστωτών , δεν προσκομίζουν με την αναγγελία τους τα
επικαλούμενα για την απαίτησή τους έγγραφα, υποδεικνύει στον σύνδικο να
έρθει σε επαφή με τους αναγγελθέντες δανειστές και να τους υπενθυμίσει , ότι
κατά την δήλωση της επαλήθευσης της απαίτησής τους, πρέπει να

προσκομίσουν , όλα τα έγγραφα που επικαλούνται στις αναγγελίες των
απαιτήσεών τους. Εν συνεχεία ο σύνδικος οφείλει να προβεί σε έλεγχο των
προσκομιζόμενων εγγράφων,

σε συνδυασμό με τα εμπορικά βιβλία του

πτωχού, ενδεχομένως και με τη συνδρομή λογιστή, ώστε κατά τις ημερομηνίες
των επαληθεύσεων να επαληθευθούν ή όχι οι πτωχευτικές απαιτήσεις. Η
διαδικασία των επαληθεύσεων είναι πάντα έγγραφη, και ο έλεγχος των
απαιτήσεων είναι και τυπικός- ελέγχεται το εμπρόθεσμο της αναγγελίας και το
ορισμένο αυτής και των αιτημάτων της – όσο και ουσιαστικός. ΠΡΟΣΟΧΗ οι
απαιτήσεις

επαληθεύονται

πάντα σύμφωνα,

με την επικαλούμενη στην

αναγγελία, νομική τους βάση. Π.χ. αν ο πιστωτής στην αναγγελία του
επικαλείται ότι, έχει εις βάρος του πτωχού πτωχευτική απαίτηση 10.000,00
ευρώ από δύο επιταγές, για τις οποίες εξέδωσε διαταγή πληρωμής που την
επέδωσε όμως στον πτωχό μία μόνο φορά , τότε η απαίτηση αυτού έχει
υποπέσει στην εξάμηνη παραγραφή και δεν επαληθεύεται. Εάν ο άνω
πιστωτής προς απόκρουση της παραγραφής της απαίτησής του επικαλεστεί,
ότι προέβη σε επίδοση της διαταγής πληρωμής προς τον πτωχό και δεύτερη
φορά τότε ο εισηγητής του δίδει, μέσω του συνδίκου, άδεια να προσκομίσει την
σχετική έκθεση επίδοσης την επόμενη ημέρα. Ο άνω πιστωτής δεν μπορεί
όμως , την στιγμή της δήλωσης των

επαληθεύσεων , να επικαλεστεί

προκειμένου να επαληθευθεί η απαίτησή του που απορρίφθηκε λόγω
παραγραφής, άλλη νομική βάση όπως

π.χ. αυτή της αδικοπραξίας , αν

παράλληλα δεν την επικαλείται επικουρικά στην αναγγελία του. Το ίδιο ισχύει
και ενώπιον του πτωχευτικού Δικαστηρίου κατά το στάδιο των αντιρρήσεων.
Κατά την επαλήθευση των πτωχευτικών απαιτήσεων ,

ο εισηγητής και ο

σύνδικος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες που έχει η κήρυξη της
πτώχευσης στους πιστωτές σύμφωνα με τα άρθρα 21 επ. ΠτΚ. Δηλαδή : α)
ως πτωχευτικός πιστωτής θα επαληθευθεί αυτός που έχει δικαστικά επιδιώξιμη
χρηματική απαίτηση κατά του πτωχού, όχι αυτός που έχει αξίωση δικαιώματος
επί αντικειμένου που έχει περιληφθεί στην απογραφή ως πτωχευτικό. Π.χ. όταν
ένας πτωχευτικός πιστωτής επικαλείται κάποιο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα
επί πτωχευτικού αντικειμένου, ( κυριότητα, δικαίωμα leasing κ.λ.π.), τότε αυτός
προστατεύεται με τις διατάξεις των 37-40 ΠτΚ (αποχωρισμός κ.λ.π.) και η άνω
αξίωσή του δεν του επιτρέπει να συμμετέχει στην διαδικασία των
επαληθεύσεων

β) οι μη ληξιπρόθεσμες πτωχευτικές απαιτήσεις (πλην των

υπέγγυων πιστωτών) με την κήρυξη της πτώχευσης θεωρούνται ότι έληξαν και
παύει η τοκογονία τους. Άρα

η επαλήθευση

της απαίτησης γίνεται

νομιμοτόκως, μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης , στους δε υπέγγυους πιστωτές
μέχρι την εξόφληση της απαίτησής τους ,μόνο όμως όσον αφορά το τίμημα
εκποίησης του βεβαρυμένου αντικειμένου . Σε κάθε άλλη διανομή ενεργητικού
της πτώχευσης , που προέρχεται π.χ. από εκποίηση κινητών, μισθωμάτων, ή
εκποίηση άλλου (έτερου) του υπέγγυου ακινήτου, οι υπέγγυοι πιστωτές θα
συμμετάσχουν στην διανομή, ως ανέγγυοι πιστωτές, και οι τόκοι επί της
απαίτησή τους θα υπολογιστούν ,μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ.
Πτωχευτικός

πιστωτής

δεν

επαληθεύεται

έστω

και

αν

αναγγέλθηκε

εμπρόθεσμα και είχε επισυναπτόμενα στην αναγγελία του ,όλα τα απαιτούμενα
για την απόδειξη της απαίτησής του έγγραφα, εάν δεν προσέλθει προσωπικά
ή δια πληρεξουσίου κατά τις ημέρες των επαληθεύσεων και ζητήσει με σχετική
δήλωση ,την επαλήθευση της απαίτησής του. Μετά την ολοκλήρωση των
επαληθεύσεων ο εισηγητής συντάσσει έκθεση για την επαλήθευση των
απαιτήσεων η οποία υπογράφεται σε κάθε συνεδρίαση από τον ίδιο, τον
σύνδικο και τον γραμματέα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ΠτΚ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 56)
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Αν κάποια απαίτηση δεν επαληθευθεί κατά την διαδικασία των επαληθεύσεων
, ο αναγγελθείς πιστωτής ή ο πληρεξούσιός του, που λαμβάνει γνώση της
απόρριψης ή της μερικής επαλήθευσης της απαίτησής του, δηλώνει αν θα
ασκήσει ή όχι αντιρρήσεις κατά των αμφισβητήσεων του συνδίκου. Αυτές
ασκούνται παραδεκτά σε προθεσμία 10 ημερών -όχι εργασίμων- από την
ολοκλήρωση των επαληθεύσεων ήτοι την υπογραφή της σχετικής έκθεσης
επαληθεύσεων από τον εισηγητή. Στην περίπτωση που ο πιστωτής δηλώσει
ότι θα ασκήσει αντιρρήσεις , μπορεί παράλληλα να υποβάλλει στον εισηγητή
αίτημα , η μη επαληθευθείσα απαίτησή του , να γίνει δεκτή προσωρινά , μέχρι
την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων που θα ασκήσει (άρθρο 94 ΠτΚ).
Ο εισηγητής ή απορρίπτει το σχετικό αίτημα ή δέχεται αυτό σημειώνοντας,
στην σχετική σελίδα της έκθεσης των επαληθεύσεων όπου υπάρχει η
απόρριψη της απαίτησης από τον σύνδικο , ότι η απορριφθείσα απαίτηση
γίνεται «προσωρινά δεκτή» ολικά ή μερικά και κατά ποιο ποσό. Η ανωτέρω

ενέργεια του εισηγητή – δηλαδή ότι έκανε δεκτή προσωρινά την ,μη
επαληθευθείσα απαίτηση έχει ως συνέπεια α) ότι ο πιστωτής αυτός μετέχει
στην συνέλευση του άρθρου 84 ΠτΚ που ακολουθεί για την πορεία των
εργασιών της πτώχευσης και έτσι μπορεί ουσιαστικά -ιδίως αν η απαίτησή του
είναι μεγάλη- να επηρεάσει την πλειοψηφία β) να προβάλλει αντιρρήσεις κατά
επαληθευμένης απαίτησης άλλου πτωχευτικού πιστωτή – στην περίπτωση της
μη επαλήθευσης ολικά της απαίτησής του, αφού στην μερική επαλήθευση έχει
ούτως ή άλλως το δικαίωμα – γ) σε περίπτωση διανομής υπολογίζεται το
μερίδιό του επί όλης της αναγγελθείσας απαίτησής του υπό την αίρεση και μέχρι
την έκδοση απόφασης επί των ασκηθέντων αντιρρήσεών του. Επίσης στο
στάδιο αυτό, ο εισηγητής υπενθυμίζει στον σύνδικο ότι πρέπει να συντάξει ένα
γενικό πίνακα των επαληθευθέντων πιστωτών όπου θα αναφέρεται, το ποσό
της απαίτησης για το οποίο αναγγέλθηκε κάθε πιστωτής , το ποσό της
απαίτησης που

αυτός επαληθεύθηκε ( αναφέρονται και

τα ποσά των

προσωρινά δεκτών απαιτήσεων), τα τυχόν προνόμια εκάστου πιστωτή καθώς
και τα τελικά σύνολα. Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις
του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών. Ο πίνακας αυτός διευκολύνει
στον υπολογισμό της πλειοψηφίας της συνέλευσης του άρθρου 84 ΠτΚ που
ακολουθεί. Ο εισηγητής

σε περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμης ή

ετερόρρυθμης εταιρίας ,υποδεικνύει στον σύνδικο να συντάξει
πίνακα

επαληθευθέντων

ξεχωριστό

πιστωτών αναφορικά με την πτωχή εταιρία και

ξεχωριστό πίνακα επαληθευθέντων πιστωτών για κάθε συμπτωχεύσαντα
ομόρρυθμο εταίρο, όπου θα αναφέρει το ποσό της απαίτησης για το οποίο
αναγγέλθηκε κάθε πιστωτής , το ποσό της απαίτησης που επαληθεύθηκε
(μεταξύ των οποίων θα είναι και οι προσωρινά δεκτές απαιτήσεις) και τα τυχόν
προνόμια εκάστου πιστωτή καθώς και τα τελικά σύνολα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 57) .Ο
εισηγητής στην διαδικασία των αντιρρήσεων ενεργεί βάσει του άρθρου 95 ΠτΚ.
Ήτοι πρέπει να εισάγει με έκθεσή του, από κοινού, όλες τις αντιρρήσεις που
κατατέθηκαν

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση

ενώπιον του πτωχευτικού

Δικαστηρίου. Ο ν. 3588/2007 δεν προέβλεπε συγκεκριμένη προθεσμία, εντός
της οποίας, έπρεπε ο εισηγητής να εισάγει τις ασκηθείσες αντιρρήσεις στο
πτωχευτικό Δικαστήριο, όμως με το ν. 4336/2015, ήτοι για πτωχεύσεις που
κηρύχθηκαν με αίτηση που κατατέθηκε μετά τις 19-8-2015, ορίστηκε προθεσμία
10 ημερών από την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 58, 58α)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 84 ΠτΚ
Μετά την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων κομβικό σημείο της πτώχευσης
συνιστά η συνέλευση του άρθρου 84 ΠτΚ. Πρόκειται για συνέλευση όπου
μετέχουν οι επαληθευθέντες

πτωχευτικοί πιστωτές προκειμένου να

αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξακολουθήσουν οι εργασίες της
πτώχευσης. Η άνω συνέλευση ορίζεται , για τις πτωχεύσεις του ν. 3588/2007
και του ν. 4336/2015 , με πράξη του εισηγητή εντός 20 ημερών από το πέρας
των επαληθεύσεων , η οποία δημοσιεύεται στο ΔΔΔ, ενώ για τις πτωχεύσεις
του ν. 4446/2016 η άνω συνέλευση ορίζεται με πράξη του εισηγητή , εντός 10
ημερών από το πέρας των επαληθεύσεων που επίσης δημοσιεύεται στο ΔΔΔ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 59). Στην συνέλευση αυτή, οι πιστωτές αποφασίζουν

το πώς

θα συνεχιστεί η πτωχευτική διαδικασία και συγκεκριμένα α) αν πρέπει να
συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της
επιχείρησης του οφειλέτη ή ορισμένων κλάδων της για ορισμένο χρονικό
διάστημα, β) αν πρέπει να εκμισθωθεί σε τρίτον η επιχείρηση ως σύνολο ή γ)
αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή κατά επιμέρους λειτουργικά
σύνολα (κλάδους) αυτής ή δ) να γίνει ρευστοποίηση των κατ` ιδίαν στοιχείων
της χωριστά. Η σχετική απόφαση των πιστωτών , για τις πτωχεύσεις του ν.
3588/2007 και του ν. 4336/2015 λαμβάνεται , με διπλή πλειοψηφία ήτοι του
συνόλου των πιστωτών και των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι από τους
πιστωτές ήταν παρόντες, ενώ για τις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016 η απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνόλου μόνο των απαιτήσεων,
ανεξαρτήτως πόσοι πιστωτές είναι παρόντες. Για την άνω συνέλευση
ειδοποιούνται ο οφειλέτης , ο σύνδικος και η επιτροπή πιστωτών , 5 ημέρες
πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης

και δικαιούνται να

προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις τους. Μετά την τροποποίηση της παραγράφου
2 του άρθρου 84, με το άρθρο 3 παρ. 19 του ν. 4446/2016 ,η ειδοποίηση του
οφειλέτη και του συνδίκου γίνεται

3 ημέρες πριν και επίσης δικαιούνται να

προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση
από τους πιστωτές κατά την άνω συνέλευση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 60), ο εισηγητής
την επικυρώνει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 61) και η πράξη του αυτή τοιχοκολλάται στο
γραφείο του και μέσα σε 5 ημέρες από την τοιχοκόλληση μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του πτωχευτικού

Δικαστηρίου. Αν ο εισηγητής δεν επικυρώσει την απόφαση της άνω
συνέλευσης

τότε, η υπόθεση εισάγεται στο πτωχευτικό Δικαστήριο που

αποφαίνεται αμετάκλητα. Σε περίπτωση που η συνέλευση των πιστωτών , δεν
λάβει κάποια ειδική απόφαση για τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της
πτώχευσης , τότε η διαδικασία αυτής συνεχίζεται με την ρευστοποίηση των
κατ’ιδίαν στοιχείων της επιχείρησης

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 62). Σημειώνεται ότι ο

εισηγητής έχει την δυνατότητα κατόπιν σχετικής αιτήσεως αναβολής της
συνέλευσης να αναβάλει αυτή σε άλλη ημερομηνία με έκδοση σχετικής πράξης
του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 63). Με το νόμο 4446/2016, προστέθηκε στο άνω άρθρο 84
,η

παράγραφος 5 , σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ότι, ο σύνδικος ή οι

πιστωτές που εκπροσωπούν το 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη, εφόσον ελήφθη απόφαση από την πλειοψηφία των πιστωτών για
ρευστοποίηση των κατ` ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας χωριστά,
μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο την άδεια για, εκ νέου σύγκληση της
συνέλευσης

των

πιστωτών,

με

αντικείμενο

την

τροποποίηση

της

προηγουμένως ληφθείσας απόφασης. Η άνω παράγραφος 5 του άρθρου 84
ΠτΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4446/2016,
εφαρμόζεται και επί εκκρεμών πτωχευτικών διαδικασιών.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η πτώχευση ενός νομικού προσώπου επιφέρει την λύση του ,όμως τα όργανα
του νομικού προσώπου διατηρούνται για τις ενδοπτωχευτικές εργασίες και
καλούνται όπου ορίζει ο νόμος. (άρθρο 96 ΠτΚ). Σε πτώχευση μπορεί να
κηρυχθεί και το νομικό πρόσωπο που βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Όπως
προαναφέρθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 ΠτΚ σε
περίπτωση 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 χωρίς άλλη διατύπωση.
Για την συμπτώχευση των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρίας ,

δεν χρειάζεται να αναφέρονται στην δικαστική

απόφαση τα ονόματα των ομορρύθμων εταίρων. Όμως υποστηρίζεται και το
αντίθετο δηλαδή ότι χρειάζεται να αναφέρονται και επομένως η δικαστική
απόφαση χρήζει διόρθωσης- συμπλήρωσης. Στην «παράλληλη» πτώχευση
των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, μπορούν

να αναγγελθούν , τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσωπικοί
πιστωτές των ομορρύθμων μελών αυτής. Επίσης 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 ΠτΚ .
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας -πλειστηριασμοί,

κατά κανόνα

εκκινούν μετά την συνέλευση των πιστωτών του άρθρου 84 ΠτΚ. Εξαίρεση
αποτελούν οι προαναφερόμενες εκποιήσεις κινητών των άρθρων 67 και 77 του
ΠτΚ που ως προαναφέρθηκε αφορούν εκποίηση κινητών υποκείμενων σε
φθορά, κλοπή κ.λ.π. ή για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της
πτώχευσης.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρο 146 ΠτΚ)
Η εκποίηση των κινητών γίνεται με πλειστηριασμό ενώπιον του Εισηγητή.
Συγκεκριμένα μετά από αίτηση του συνδίκου ο εισηγητής εκδίδει πράξη
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 64) δυνάμει της οποίας ορίζεται ο τόπος και χρόνος έναρξης των
πλειστηριασμών , η τιμή πρώτης προσφοράς , ο τρόπος εξόφλησης του
τιμήματος καθώς και τυχόν άλλοι όροι που αφορούν την εκποίηση των κινητών
που αναφέρονται στην υποβληθείσα έκθεση απογραφής. Η άνω πράξη του
εισηγητή δημοσιεύεται στο ΔΔΔ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των
πλειστηριασμών των κινητών. Αν υπάρχουν ασφαλισμένοι πιστωτές (π.χ.
ενεχυρούχοι δανειστές),

η πράξη του εισηγητή ορίζει ότι αυτή , πρέπει να

επιδοθεί και σε αυτούς από τον σύνδικο μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Μετά την πάροδο κατά περίπτωση ικανού χρόνου (δεν λαμβάνονται υπόψη
αποχές δικηγόρων , εκλογές ,δικαστικές διακοπές κ.λ.π.) όπου δεν
διενεργούνται πλειστηριασμοί στην ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς

ο

σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή την κλιμακωτή μείωση της τιμής
πρώτης προσφοράς και επαναλαμβάνεται η προαναφερθείσα διαδικασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την διαδικασία των πλειστηριασμών ο εισηγητής ελέγχει ότι

έχουν λάβει χώρα όλες οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις και επιδόσεις της πράξης
του και μετέπειτα προχωρά στην διαδικασία του πλειστηριασμού.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ (άρθρα 135 έως 145 ΠτΚ)
Όπως προαναφέρθηκε, εφόσον η συνέλευση της ένωσης των πιστωτών του
άρθρου 84 ΠτΚ, αποφασίσει

ότι η διαδικασία της πτώχευσης πρέπει να

συνεχίσει με την εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως σύνολο ή κατά τα
επιμέρους λειτουργικά σύνολα αυτής, τότε εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 135 επ. του ΠτΚ , ειδική διαδικασία εκποίησης.
Ειδικότερα , ο σύνδικος ζητά αρχικά , άδεια από τον εισηγητή να του επιτρέψει
με πράξη του να προσλάβει ένα πιστοποιημένο εκτιμητή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 65)
που θα προβεί στην εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης, ως συνόλου και κατά
τα επιμέρους σύνολα αυτής και εν συνεχεία ο σύνδικος, με βάση την απογραφή
του, την έκθεση του άνω εκτιμητή και όλα τα στοιχεία που έχει υπόψη του,
συντάσσει λεπτομερή έκθεση όπου αναφέρει 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. Την έκθεση αυτή ο σύνδικος την απευθύνει
στο πτωχευτικό δικαστήριο, και ζητά να του επιτραπεί, η εκποίηση ,με δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό, της επιχείρησης ως συνόλου, αντί του συνολικού
τιμήματος που εκτιμά αυτός και αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί ότι
προσήκουν στην περίπτωση. Ο εισηγητής εδώ καταθέτει στο δικαστήριο
σχετική έκθεση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 66) και το τελευταίο εκδίδει απόφαση στην
οποία καθορίζει την αξία της της επιχείρησης , την τιμή πρώτης προσφοράς
και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Μέσα σε δέκα
ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής , ο σύνδικος δημοσιεύει
διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που περιέχει
τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 ΠτΚ στοιχεία, ο δε εισηγητής

συντάσσει

έκθεση, στην οποία αναφέρεται το σύνολο της επιχείρησης , που εκποιείται, η
τιμή πρώτης προσφοράς και οι τυχόν όροι που όρισε το πτωχευτικό δικαστήριο,
καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία και ταυτόχρονα, ορίζει τον τόπο και
χρόνο του πλειστηριασμού καθώς και τον τόπο και χρόνο των επαναλήψεων
του. Περίληψη της έκθεσης του εισηγητή δημοσιεύεται στο ΔΔΔ είκοσι ημέρες
πριν τον πλειστηριασμό και από 2 φορές σε δύο ημερήσιες πολιτικές αθηναϊκές

εφημερίδες πανελλήνιας μεγάλης κυκλοφορίας και σε μια οικονομική εφημερίδα
που ορίζει ο εισηγητής επτά ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Αν πρόκειται για
επιχείρηση που έχει την έδρα της ή διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και σε
επαρχιακές πόλεις, ο εισηγητής ορίζει και πρόσθετες δημοσιεύσεις σε μια
τουλάχιστον από τις αντίστοιχες τοπικές εφημερίδες, ενώ αν η αξία της
επιχείρησης έχει καθοριστεί κατά το άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω
των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, ο εισηγητής ορίζει την
δημοσίευση της έκθεσης και σε μια διεθνούς κυκλοφορίας ημερήσια οικονομική
εφημερίδα που κυκλοφορεί και

στην Ελλάδα. Αντίγραφο της διακήρυξης

τοιχοκολλάται στο γραφείο του εισηγητή και επιδίδεται στο Δημόσιο και ΕΦΚΑ
καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές 20 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 67).

Στις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016, η άνω έκθεση του

συνδίκου απευθύνεται όχι στο δικαστήριο αλλά στον εισηγητή ο οποίος, εντός
15 ημερών, πρέπει να εκδώσει αιτιολογημένη διάταξη που δεν υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, στην οποία καθορίζει την
αξία της επιχείρησης, την τιμή πρώτης προσφοράς και τους όρους υπό τους
οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η
προαναφερόμενη διαδικασία με τις σχετικές δημοσιεύσεις στο ΔΔΔ και στις
εφημερίδες και τις επιδόσεις,

με την επιπλέον υποχρέωση του συνδίκου να

δημοσιεύσει την διακήρυξη που συνέταξε, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων
πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ (άρθρο 147 επ. ΠτΚ)
Αν μέχρι τον χρόνο συνέλευσης των επαληθευθέντων πιστωτών του άρθρου
84 ΠτΚ οι ενέγγυοι πιστωτές δεν κίνησαν επί του βεβαρυμένου ακινήτου την
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης , είτε την κίνησαν μεν, με την επιβολή
κατάσχεσης επί του υπέγγυου ακινήτου αλλά η διαδικασία

καθυστερεί (μετά

την άνω συνέλευση) αδικαιολόγητα προς βλάβη των πιστωτών, ο σύνδικος ,
ζητά με αίτησή του στο πτωχευτικό Δικαστήριο, να του δοθεί άδεια εκποίησης
του ακινήτου και να καθοριστεί η τιμή πρώτης προσφοράς αυτού. Άλλως ,εάν
δηλαδή η αρχόμενη προ της ένωσης των πιστωτών, από υπέγγυο πιστωτή
αναγκαστική εκτέλεση συνεχίζει , ο σύνδικος παρακολουθεί αυτή και όταν ο
πλειστηριασμός του πτωχευτικού ακινήτου, λάβει χώρα ενώπιον του

συμβολαιογράφου -υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού, τότε αυτός οφείλει να
αναγγείλει τις απαιτήσεις των επαληθευθέντων πιστωτών της πτώχευσης στο
συμβολαιογράφο και να παρακολουθεί την μετέπειτα διαδικασία και αναλόγως
να ενεργήσει για το συμφέρον της ένωσης των πιστωτών. Δηλαδή όταν ο
σύνδικος θα ειδοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο με πρόσκληση για την
κατάταξη , μπορεί εάν δεν συμφωνεί με αυτήν, να προσβάλει τον πίνακα
κατάταξης. Άλλως μετά την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης , θα κληθεί από
τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, να παραλάβει τα ποσά για τα οποία
κατατάχθηκαν οι επαληθευμένοι πτωχευτικοί πιστωτές. Τα χρήματα που θα
αναλάβει ο σύνδικος από το ΤΠΔ όπου τα κατέθεσε η συμβολαιογράφος,
κατόπιν σχετικής πράξης αδείας του εισηγητή, πρέπει άμεσα να τα καταθέσει
στον πτωχευτικό λογαριασμό και μετέπειτα

να τα

διανείμει στους

πτωχευτικούς πιστωτές πάλι κατόπιν πράξης αδείας ανάληψης και διανομής
του εισηγητού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 68). Στην εκποίηση του πτωχευτικού ακινήτου
από τον σύνδικο , μετά την κατάθεση του οικείου δικογράφου στο πτωχευτικό
δικαστήριο, ο εισηγητής έχει την υποχρέωση να συντάξει έκθεση την οποία
απευθύνει στο τελευταίο και εισηγείται

την τιμή πρώτης προσφοράς του

ακινήτου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 69) . Στην συνέχεια όταν εκδοθεί η απόφαση του
δικαστηρίου ο σύνδικος καταθέτει αίτηση στον εισηγητή περί έκδοσης έκθεσης
– πράξης με την οποία ζητά να οριστεί χρόνος και τόπος ημερομηνίας
πλειστηριασμού του πτωχευτικού ακινήτου. Ο εισηγητής εκδίδει πράξη με την
οποία ορίζει τόπο και χρόνο πλειστηριασμού σύμφωνα με το άρθρο 150 ΠτΚ
δηλαδή ορίζει την αρχική ημερομηνία

του 1ου πλειστηριασμού , τρείς

ημερομηνίες συνεχόμενες ανά εβδομάδα για τον 2ο, 3ο και 4ο πλειστηριασμό
και μία ακόμα ημερομηνία 5ου πλειστηριασμού που πρέπει να απέχει ένα μήνα
από τον 4ο πλειστηριασμό . Η διαφορά της άνω πράξης προσδιορισμού τόπου
και χρόνου με αυτή της πράξης της πτώχευσης με ΕΝ είναι ότι στην τελευταία ,
ως χρόνος πλειστηριασμού ορίζεται μία ημερομηνία , μέχρι τελικής
κατακύρωσης. Επίσης ο εισηγητής στην πράξη του ,ορίζει την δημοσίευση
περίληψης της πράξης του στο Δ.Δ.Δ , εντός προθεσμίας , 20 εργάσιμων
ημερών πριν από την οριζόμενη ημερομηνία πλειστηριασμού για πτωχεύσεις
πριν τον ν. 4446/2016 , ενώ για πτωχεύσεις του ν. 4446/2016, η προθεσμία
αυτή είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Επίσης ο εισηγητής διατάσσει την δημοσίευση
σε μία ή περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες- μία του τόπου κήρυξης της

πτώχευσης και μία του τόπου όπου κείται το ακίνητο αν αυτός διαφέρε - εντός
προθεσμίας 7 τουλάχιστον εργασίμων ημερών προ του οριζόμενου
πλειστηριασμού

και τις κοινοποιήσεις -επιδόσεις που πρέπει να γίνουν σε

Δημόσιο και στο ΕΦΚΑ ,σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 ΚΕΔΕ και στους
ενυπόθηκους δανειστές σε προθεσμία
οριζόμενη

20 εργάσιμων ημερών πριν από την

ημερομηνία πλειστηριασμού για πτωχεύσεις προ του ν.

4446/2016,ενώ για πτωχεύσεις

μετά τον ν. 4446/2016 σε προθεσμία 10

εργασίμων ημερών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 70). Επίσης αν το πτωχευτικό Δικαστήριο
έχει ορίσει ήδη κάποιους όρους διαδικασίας για τον πλειστηριασμό, όπως π.χ.
για τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, τον χρόνο καταβολής του , κ.λ.π., ο
εισηγητής φροντίζει να περιλάβει αυτούς στην πράξη του. Διαφορετικά ο
εισηγητής είναι υποχρεωμένος να ορίσει ο ίδιος όρους διαδικασίας
πλειστηριασμού, όπως π.χ. τον τρόπο νομιμοποίησης του πλειοδότη, τον
χρόνο υποβολής της προσήκουσας προσφοράς, το ποσό της

ελάχιστης

εγγυοδοσίας για την νόμιμη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό, τον τρόπο και
χρόνο καταβολής του υπολοίπου τιμήματος , τον χρόνο σύνταξης του
μεταβιβαστικού συμβολαίου , την επιβάρυνση των απαιτούμενων εξόδων της
διαδικασίας της μεταβίβασης και άλλων τυχόν εξόδων (π.χ. τακτοποίησης
τυχόν αυθαίρετων κατασκευών) , τον όρο ποινικής ρήτρας για το
προκαταβληθέν ποσό, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού με
υπαιτιότητα του υπερθεματιστή, κ.λ.π. Στις πτωχεύσεις μετά τον ν. 4446/2016,
η άνω αρμοδιότητα αδείας εκποίησης ακίνητης περιουσίας στον σύνδικο και ο
ορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς , ανατέθηκε στον εισηγητή ο οποίος
εκδίδει αιτιολογημένη διάταξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 71) με την οποία δίνει στον
σύνδικο άδεια εκποίησης του πτωχευτικού ακινήτου και ορίζει την τιμή πρώτης
προσφοράς αυτού, παράλληλα δε, εκδίδει έκθεση με την οποία ορίζει τόπο και
χρόνο του πλειστηριασμού , τους όρους πλειοδοσίας και τις απαιτούμενες
δημοσιεύσεις και επιδόσεις. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 72). Ο εισηγητής έχει

την

αρμοδιότητα έκδοσης διάταξης και έκθεσης για την εκποίηση πτωχευτικών
ακινήτων και σε εκκρεμείς πτωχεύσεις (άρθρο 15 του ν. 4491/2017) όταν α)
στην πτώχευση δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση άδειας εκποίησης και
ορισμού τιμής πρώτης προσφοράς και β) το ακίνητο δεν είναι κατασχεμένο
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 73) . Επίσης ο εισηγητής κατά τον προσδιορισμό των
ημερομηνιών του πλειστηριασμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός της

αναστολής των πλειστηριασμών, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου
έως 15η Σεπτεμβρίου, λόγω των δικαστικών διακοπών του Δημοσίου και να
το αναφέρει ρητά στις πράξεις εκποίησης ή αντίστοιχα στις εκθέσεις του , ιδίως
δε, όταν μεταξύ του 1ου οριζόμενου πλειστηριασμού και των υπολοίπων 4, ή
μεταξύ των 4 πλειστηριασμών και του καταληκτικού 5ου πλειστηριασμού ,
μεσολαβεί το άνω χρονικό διάστημα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74). Για την διαδικασία του
πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητή ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν
παραπάνω για την εκποίηση πτωχευτικών ακινήτων με ΕΝ και ανάλογα
εκδίδονται από τον εισηγητή έκθεση διενέργειας πλειστηριασμού πτωχευτικού
ακινήτου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74α) και πράξης κατακύρωσης του τελευταίου στον
υπερθεματιστή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74β) .
ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 152 ΠτΚ , 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 (παράγραφος 1) , η οποία
ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
ενέργεια της κάθε πράξης (παράγραφος 2). Η άσκηση της άνω ανακοπής και η
προθεσμία άσκησής της , δεν αναστέλλουν την περαιτέρω διαδικασία της
πτωχευτικής εκκαθάρισης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής, μετά από
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που δικαιολογεί έννομο συμφέρον και αφού
ακουσθεί ο σύνδικος, που προσκαλείται να εκθέσει τις απόψεις του, εγγράφως,
προ τριών (3) ημερών. Στις πτωχεύσεις προ του νόμου 4446/2016, καλείται και
η τυχόν υφιστάμενη επιτροπή των πιστωτών προκειμένου να εκθέσει
εγγράφως τις απόψεις της ,επί της αιτήσεως αναστολής.

Συνεπώς , ο

εισηγητής, αρχικά , καλεί τον σύνδικο (και την επιτροπή πιστωτών αν υπάρχει)
προκειμένου να λάβει γνώση της αιτήσεως αναστολής που κατατέθηκε και του
χορηγεί προθεσμία να καταθέσει τις έγγραφες απόψεις του και σχετικά έγγραφα
και εν συνεχεία ο εισηγητής εκδίδει είτε , πράξη απόρριψης της αναστολής της
προσβαλλόμενης πράξης της πτωχευτικής διαδικασίας, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74γ)
είτε πράξη αναστολής αυτής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74δ).

ΔΙΑΝΟΜΗ
Ο εισηγητής στο στάδιο αυτό της πτωχευτικής διαδικασίας σε πτωχεύσεις ΠτΚ
κηρύσσει εκτελεστό τον πίνακα διανομής που συντάσσει ο σύνδικος και
επομένως πρέπει να ελέγξει ποια προνόμια θα εφαρμοστούν κατά το χρόνο
που θα διανεμηθεί το ενεργητικό της πτώχευσης. Σύμφωνα με την ερμηνευτική
διάταξη του άρθρου 43 ν.4715/2020, και του άρθρου όγδοου του άρθρου 1
του ν. 4335/2015, λύθηκε νομοθετικά το ζήτημα που είχε ανακύψει μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, ως προς το δίκαιο που έπρεπε να εφαρμόζεται
για την κατάταξη των δανειστών στις πτωχεύσεις , ήτοι εάν αυτό θα έπρεπε να
είναι , το δίκαιο του χρόνου σύνταξης του πίνακα κατάταξης ή του χρόνου της
υποβολής της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Συνεπώς , στις
πτωχεύσεις εφαρμόζονται τα προνόμια που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης πτώχευσης και ειδικότερα ,

σε πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν με

αιτήσεις που υποβλήθηκαν προ τις 19-8-2015, στον πίνακα διανομής που
συντάσσει ο σύνδικος , πρέπει , αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της πτωχευτικής
διαδικασίας και τα ομαδικά πιστώματα (άρθρο 154 ΠτΚ) , εν συνεχεία να
καταταγούν -στις περισσότερες των περιπτώσεων- α) οι απαιτήσεις του
Δημοσίου από ΦΠΑ (υπερπρονόμιο) , β) οι απαιτήσεις των εργαζομένων και
του ΕΦΚΑ σύμμετρα και μετά , γ) στο 1/3 του υπόλοιπου διανεμητέου ποσού
να καταταγούν οι απαιτήσεις των
πιστωτών,

επόμενων

γενικών

προνομιούχων

κατά την εκάστοτε ισχύουσα σειρά και στα 2/3 του διανεμητέου

ποσού , οι απαιτήσεις των ειδικών προνομιούχων, κατά την ουσιαστική σειρά
εγγραφής υποθηκών. Τέλος στο τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του διανεμητέου
ποσού , θα καταταχθούν ,οι απαιτήσεις των

ανέγγυων

πιστωτών

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 75). Για τις πτωχεύσεις, που κηρύχθηκαν ,βάσει αιτήσεων που
υποβλήθηκαν μετά τις 19-8-2015, ο σύνδικος

στον πίνακα διανομής που

συντάσσει , πρέπει αφού αφαιρέσει τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας και
τα ομαδικά πιστώματα , εν συνεχεία να κατατάξει , βάσει του άρθρου 156 ΠτΚ,
α) τις απαιτήσεις των γενικών προνομιούχων πιστωτών του άρθρου 154 ΠτΚ
,

στο 25% του ποσού της διανομής , β) τις

απαιτήσεις των

πιστωτών στο 65%

του διανεμητέου ποσού και γ) τις

ανέγγυων πιστωτών

στο 10%.

υπέγγυων

απαιτήσεις των

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 76). Αν υπάρχουν μόνο

υπέγγυοι πιστωτές και ανέγγυοι πιστωτές , οι πρώτοι εξ αυτών ,μετέχουν στο

90% του ποσού της διανομής και οι δεύτεροι στο 10% ενώ αν υπάρχουν μόνο
γενικοί προνομιούχοι πιστωτές και ανέγγυοι πιστωτές , οι πρώτοι εξ αυτών
μετέχουν ,στο 70% του ποσού της διανομής και οι δεύτεροι στο 30% του
διανεμητέου ποσού. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 77).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην νομολογία

αντιμετωπίστηκε το νομικό ζήτημα περί του εάν , στο 10% του διανεμητέου
ποσού, μετέχουν μόνο οι ανέγγυοι πιστωτές ή και οι υπέγγυοι πιστωτές των
οποίων οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διανομή. Μάλλον
επικρατέστερη είναι ή άποψη ότι οι υπέγγυοι πιστωτές θα μετάσχουν στην
διανομή του ποσοστού του 10% μαζί με τους ανέγγυους πιστωτές , μόνο όμως
ως προς τις προνομιούχες απαιτήσεις τους, που ουδόλως ικανοποιήθηκαν .
Έτσι εάν π.χ. η συνολική απαίτηση ενός υπέγγυου πιστωτή προέρχεται από
2 συμβάσεις πίστωσης, ποσού

100.000,00 ευρώ και 50.000,00 ευρώ

αντίστοιχα, και ο υπέγγυος πιστωτής ικανοποιηθεί
διανεμητέου ποσού, αναφορικά με την απαίτηση

από το 65% του

των 100.000,00 ευρώ,

λαμβάνοντας ως μερική εξόφληση το ποσό των 70.000,00 ευρώ, τότε αυτός
θα μετάσχει στο 10% του διανεμητέου ποσού που προορίζεται για τους
ανέγγυους πιστωτές, μόνο όμως με την απαίτηση των 50.000,00 ευρώ και όχι
με την συνολική (ανεξόφλητη) απαίτηση των 80.000,00 ευρώ. ( 50.000,00 ευρώ
το ποσό της μη ικανοποιηθείσας υπέγγυας απαίτησής του συν το ποσό των
30.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο μη ικανοποιηθέν υπόλοιπο της άλλης
υπέγγυας απαίτησης που ικανοποιήθηκε μερικά) . Και εδώ ο σύνδικος
υποβάλλει τον πίνακα κατάταξης στον εισηγητή ο οποίος έχει την ευχέρεια είτε
να τον κηρύξει εκτελεστό εάν συμφωνεί με αυτόν (είτε κατά την νομική του
θεμελίωση είτε την ουσιαστική εφαρμογή του) είτε εάν διαφωνεί να τον
απορρίψει με πράξη του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 78), οπότε ο σύνδικος ή οποιοσδήποτε
θίγεται από την απόρριψή του μπορεί να προσφύγει στο πτωχευτικό δικαστήριο
με το άρθρο 60 ΠτΚ, και ο εισηγητής έχει την υποχρέωση να καταθέσει σχετική
έκθεση στο Δικαστήριο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 79) . Το τελευταίο είτε απορρίπτει την
προσφυγή, χωρίς όμως να συντάξει πίνακα διανομής, και ο σύνδικος πρέπει
να υποβάλει στον εισηγητή , πίνακα διανομής σύμφωνο με την απορριπτική
πράξη του εισηγητού,

είτε δέχεται αυτή, χωρίς πάλι να συντάξει πίνακα

διανομής, και ο σύνδικος επανυποβάλει τον απορριφθέντα πίνακα διανομής
στον εισηγητή ο οποίος πρέπει να τον κηρύξει εκτελεστό , αφού η απόφαση
του πτωχευτικού Δικαστηρίου είναι απρόσβλητη καθόσον

το τελευταίο

λειτουργεί σαν δικαστήριο ενδίκου μέσου. Ο σύνδικος μετά την εκποίηση
κάποιου περιουσιακού στοιχείου της πτώχευσης μπορεί με άδεια του εισηγητή
να προβεί και σε προσωρινή διανομή (άρθρο 153 παρ. 1 εδ. τελευταίο)
Η πράξη του εισηγητού που κηρύσσει τον πίνακα

διανομής εκτελεστό

ταυτόχρονα ορίζει την τοιχοκόλλησή του στο Πρωτοδικείο , την δημοσίευσή
του στο Δ.Δ.Δ. και την επίδοση του στο Δημόσιο και στο ΕΦΚΑ (άρθρο 54 παρ.
2 ΚΕΔΕ) και την επίδοση αυτού, στους καταταγέντες πιστωτές και στους
ενυπόθηκους πιστωτές . Ακόμα εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο εισηγητής
μπορεί να διατάξει δημοσίευση του πίνακα κατάταξης , σε μία ημερήσια
εφημερίδα ή και σε μία οικονομική εφημερίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο πίνακας διανομής
προσβάλλεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 160 ΠτΚ ανακοπή εντός 10
εργασίμων ημερών από την τελευταία χρονολογικά ως άνω δημοσίευση στο
πτωχευτικό Δικαστήριο .ΠΡΟΣΟΧΗ η προθεσμία ανακοπής του Δημοσίου
είναι 30 ημέρες . Ο σύνδικος με πράξη άδειας του εισηγητή , όταν ο πίνακας
καταστεί τελεσίδικος, διανέμει τα ποσά

στους

καταταγέντες πιστωτές,

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 80) ενώ ο εισηγητής μπορεί κατόπιν, αιτήσεως πιστωτή του
οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να του αποδοθεί το ποσό από
τον σύνδικο υπό τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 81).

Ο

εισηγητής προ πάσης σύνταξης πίνακα κατάταξης (οριστική ή προσωρινή
διανομής) , υποδεικνύει στον σύνδικο ότι πρέπει να αφαιρεί από το διανεμητέο
ποσό τα ομαδικά πιστώματα ήτοι, οποιοδήποτε χρέος που δημιουργείται εις
βάρος της πτώχευσης μετά την κήρυξη αυτής, το οποίο εξοφλείται άμεσα από
τα χρήματα του πτωχευτικού λογαριασμού, μόνο μετά από σχετικά άδεια που
παρέχει ο εισηγητής στον σύνδικο με σχετική πράξη. Π.χ. ομαδικά πιστώματα
νοούνται , η αντιμισθία του συνδίκου, το ΕΝΦΙΑ των πτωχευτικών ακινήτων
μετά την κήρυξη της πτώχευσης , η καταβολή του ΦΠΑ που προκύπτει από
τους πραγματοποιηθέντες πλειστηριασμούς

των πτωχευτικών κινητών, οι

αμοιβές των βοηθών συνδίκων, των πραγματογνωμόνων, των λογιστών, των
εταιριών φύλαξης της πτωχευτικής περιουσίας , των λοιπών δαπανών που είναι
αναγκαίες για την διαχείριση της πτώχευσης ακόμα και μελλοντικών εξόδων,
όπως π.χ. μισθώματα χώρου όπου φυλάσσονται τα λογιστικά βιβλία και
φορολογικά έγγραφα του πτωχού , κοινόχρηστα πτωχευτικών ακινήτων ,
λογαριασμοί ΔΕΗ κ.λ.π. Επίσης από το ποσό της διανομής , ο σύνδικος

αφαιρεί και κάποιο ποσό που είναι

απαραίτητο για την συνέχιση της

πτωχευτικής διαδικασίας π.χ. τα απαιτούμενα έξοδα για την προσπάθεια
εκποίησης πτωχευτικού ακινήτου, τα έξοδα εκδίκασης πτωχευτικής δίκης που
εκκρεμεί κ.λ.π.
ΓΕΝΙΚΑ
Στον ΠτΚ, όπου ορίζεται ότι απαιτείται η έκδοση από τον εισηγητή, σχετικής
έκθεσης-πράξης, αυτή πρέπει να εκδίδεται εντός 3 εργασίμων ημερών από την
κατάθεση της σχετικής αίτησης που

υποβάλλει ο σύνδικος και όποιος

δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή κατά το
άρθρο 60 ΠτΚ μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός 20 ημερών από την έκδοσή
της για τις πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 και εντός 10 ημερών από την
έκδοση της διάταξης στις πτωχεύσεις του ν. 4446/2016. Κατά την εκδίκαση της
προσφυγής , απαιτείται για το παραδεκτό της συζήτησης , να καταθέσει ο
εισηγητής σχετική έκθεση στο Δικαστήριο, πάντα όμως μετά από αίτηση του
προσφεύγοντος που τον ενημερώνει για την εκδίκαση της προσφυγής για την
δικάσιμο που ορίστηκε.
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠτΚ
Η περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας υπό τον ΠτΚ επέρχεται : Α) με την
επικύρωση από το πτωχευτικό δικαστήριο του σχεδίου αναδιοργάνωσης
(άρθρα 164 και 125 παρ. 2 ΠτΚ)
Β) με την εκποίηση όλων των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας οπότε ο
σύνδικος 1) υποβάλλει στον εισηγητή , δήλωση εκποίησης όλης της
πτωχευτικής περιουσίας και ο εισηγητής μέσω της γραμματέως γράφει στο
μητρώο των πτωχεύσεων ότι περατώνεται η πτώχευση λόγω εκποίησης όλου
του ενεργητικού και σημειώνει ως ημέρα περάτωσης, την κατάθεση από τον
σύνδικο της δήλωσής του, εκποίησης όλου του ενεργητικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17).
2) ο σύνδικος καταθέτει λογοδοσία για την διαχείρισή του 3) καταθέτει αίτηση
επί της οποίας ο εισηγητής εκδίδει πράξη για ορισμό συνέλευσης πιστωτών για
έγκριση ή μη της λογοδοσίας του συνδίκου η οποία συνέλευση προσδιορίζεται
για μία ημέρα την οποία δημοσιεύει στο ΔΔΔ και αποστέλλονται προσκλήσεις
στους πιστωτές και τον πτωχό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 82) 4) ακολουθεί η συνέλευση

των πιστωτών και 5) δεν εκδίδεται δικαστική απόφαση παύσης αλλά έκθεση
συνέλευσης λογοδοσίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 83, 83α)
Γ) λόγω έλλειψης ενεργητικού δηλαδή είτε, λόγω έλλειψης χρημάτων είτε, λόγω
μη ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, οπότε ο σύνδικος 1) υποβάλλει στον
εισηγητή αίτηση - δήλωση για παύση εργασιών της πτώχευσης και 2) ο
σύνδικος καταθέτει λογοδοσία για την διαχείρισή του και την άποψή του για το
συγγνωστό ή μη του οφειλέτη, Σε αυτήν την χρονική στιγμή ο εισηγητής εφόσον
κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις παύσης των εργασιών της πτώχευσης,
θα συντάξει έκθεση για παύση εργασιών την οποία θα εισάγει στο πτωχευτικό
Δικαστήριο. Πριν την ενέργειά του αυτή ,ενόψει του θεσμού της απαλλαγής,
που βάσει του άρθρου 11 του ν. 4446/2016, αντικατέστησε το ενδέκατο
κεφάλαιο του ΠτΚ περί αποκατάστασης του οφειλέτη (άρθρα 168-170α ΠτΚ) ,
και ισχύει σε όλες τις εκκρεμείς πτωχεύσεις, βάσει της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του άνω νόμου , σε συνδυασμό και με την παράγραφο 2 του άρθρου
167 ΠτΚ,

πρέπει , ο εισηγητής να φροντίσει :

Να αποστείλει σχετική

πρόσκληση στον πτωχό και στους επαληθεύθεντες πιστωτές, προκειμένου εάν
επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, για το συγγνωστό ή μη του πτωχού
(άρθρο 167 παρ. 1 ΠτΚ) . ΠΡΟΣΟΧΗ στην πρόσκληση προς τον πτωχό, ο
εισηγητής τον καλεί , να προσκομίσει , μέσα στην οριζόμενη προθεσμία για τις
απόψεις που τυχόν θα καταθέσει , και τα απαιτούμενα (ποινικά) πιστοποιητικά
, προκειμένου να αποδειχθούν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον νόμο για την κήρυξη του πτωχού , ως συγγνωστού π.χ. περί μη καταδίκης
για δόλια χρεωκοπία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κακουργηματική απάτη
κ.λ.π. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 84, 84α) . Ο εισηγητής ενεργεί αναλόγως

και σε

περίπτωση που ο πτωχός καταθέσει αίτηση απαλλαγής του. Μετά την άνω
διαδικασία , ο εισηγητής εισάγει την έκθεσή παύσης στο δικαστήριο στην οποία
περιλαμβάνεται και αίτημα συγγνωστού ή μη του οφειλέτη, κλητευθέντος του
συνδίκου. Εν συνεχεία μετά την έκδοση της

απόφασης παύσης του

πτωχευτικού δικαστηρίου , ο σύνδικος εντός προθεσμίας ενός μηνός , από την
δημοσίευση αυτής, καταθέτει αίτηση επί της οποίας ο εισηγητής εκδίδει πράξη
για ορισμό συνέλευσης πιστωτών για έγκριση ή μη της λογοδοσίας του
συνδίκου , που

προσδιορίζεται για δύο

ημέρες. Την πράξη αυτή

προσδιορισμού της συνέλευσης λογοδοσίας , ο σύνδικος την δημοσιεύει στο

ΔΔΔ και αποστέλλονται σχετικές προσκλήσεις στους πιστωτές και τον πτωχό.
Τέλος ακολουθεί η συνέλευση των πιστωτών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης
λογοδοσίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 85, 85α)
Δ) με την αυτοδίκαιη περάτωση με την παρέλευση δεκαετίας από την ένωση
πιστωτών ( σύμφωνα

με το άρθρο 132 ΠτΚ, η ένωση των πιστωτών ,

επέρχεται με την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, άρα με την υπογραφή της
έκθεσης των επαληθεύσεων, υπάρχει όμως και η νομική θέση ότι αυτή
επέρχεται με την έκθεση συνέλευσης του άρθρου 84 ΠτΚ) ή την παρέλευση
δεκαπενταετίας από την κήρυξη της πτώχευσης. Η διάταξη είναι ανάλογη όπως
και αυτή της εικοσαετίας για τις πτωχεύσεις του ΕΝ. Και εδώ η αυτοδίκαιη
περάτωση προϋποθέτει την αδράνεια της πτώχευσης έστω και αν ο νόμος δεν
το ανέφερε ρητά στο άρθρο 166 του ΠτΚ , προ της τροποποίησής του . Εν
συνεχεία με το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4869/2020, το ανωτέρω άρθρου
τροποποιήθηκε

και ορίστηκε ότι για την αυτοδίκαιη περάτωση των

πτωχεύσεων του ΠτΚ , αυτή θα επέρχεται στη μακροτέρα προθεσμία των
δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, όταν αποδεικνύεται ότι η
διαδικασία της πτωχεύσεως είναι ενεργή, υπάρχουν ή αναμένονται καρποί
ή/και εκκρεμούν δίκες. Επιπλέον ορίστηκε ότι το πτωχευτικό δικαστήριο θα
μπορεί κατ’εξαίρεση να παρατείνει και, μετά την συμπλήρωση των 15 ετών
από την κήρυξη της πτώχευσης , την πτωχευτική διαδικασία, εφόσον προ της
συμπλήρωσης των 15 ετών, έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου
εκκρεμεί ανακοπή, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, επ’αυτής και
την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής.
Στην αυτοδίκαιη περάτωση των πτωχεύσεων , ο εισηγητής , μέσω της
γραμματέως ελέγχει, ποιών πτωχεύσεων πλησιάζει η δεκαετής περάτωση και
αποστέλλει σχετική επιστολή-πρόσκληση στον σύνδικο για την περάτωση ή μη
της πτώχευσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 86, 86α). Εν συνεχεία, ο σύνδικος καταθέτει
σχετική δήλωση για περάτωση

της πτώχευσης, όταν δεν συντρέχουν οι

προαναφερόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 166 ΠτΚ και ο εισηγητής εφόσον
διαπιστώσει το βάσιμο της δήλωσης περάτωσης, σημειώνει , μέσω της
γραμματέως, στο μητρώο των πτωχεύσεων ότι περατώνεται η πτώχευση λόγω
παρέλευσης δεκαετίας. Άλλως, ο σύνδικος καταθέτει αίτηση συνέχισης της
πτωχευτικής διαδικασίας και ο εισηγητής κατόπιν, ελέγχου του βασίμου της

αίτησης συνέχισης της πτώχευσης , εκδίδει έκθεση για συνέχιση

της

πτωχευτικής διαδικασίας ορίζοντας παράλληλα και το κατά την κρίση του,
απαιτούμενο χρονικό διάστημα συνέχισης , με απώτατο χρονικό σημείο την
δεκαπενταετία από την κήρυξη της πτώχευσης. Η έκθεση παράτασης
κοινοποιείται από τον σύνδικο στη Φορολογική Διοίκηση (Διεύθυνση
Εισπράξεων

της

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Εσόδων)

αμελλητί.

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 87).
ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΠτΚ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ.
Προβλήματα δημιουργούσε στις πτωχεύσεις οι επιδόσεις και εν γένει οι
κοινοποιήσεις, που έπρεπε να γίνουν στον πτωχό ή στον νόμιμο εκπρόσωπο
νομικού προσώπου που κηρύχθηκε σε πτώχευση και οι τελευταίοι δεν είχαν
διορίσει- ως όφειλαν – νόμιμο αντίκλητό τους,

με έγγραφη δήλωση στον

γραμματέα των πτωχεύσεων και δεν μπορούσε ο γραμματέας να τους
ενημερώσει σχετικά, σημειώνοντας αυτή (ενημέρωση) στον πτωχευτικό
φάκελο.

Πρακτικά , ο γραμματέας έπραττε

αυτό, που ορίστηκε στην

παράγραφο 3 του άρθρου 12 ΠτΚ, μετά την αντικατάσταση του τελευταίου, με
το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4446/2016. Δηλαδή, με εντολή του εισηγητή, ο
γραμματέας

σημείωνε στον πτωχευτικό

φάκελο ότι λόγω , μη δήλωσης

αντικλήτου από τον πτωχό και παρά τις προσπάθειες που έγιναν , δεν κατέστη
δυνατή η εύρεση και ειδοποίηση του πτωχού.
ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο εισηγητής

πρέπει να υποδείξει στον σύνδικο να ερευνήσει και να του

καταθέσει αναφορά περί της άσκησης ή μη του δικαιώματος επιλογής
αναφορικά με τις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις της πτώχευσης,
προκειμένου να ελέγξει εάν ο σύνδικος ενεργεί προς το συμφέρον της
πτώχευσης και όχι αυθαίρετα ή παράνομα . Ειδικότερα ο σύνδικος για τις
εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις για τις οποίες έχει γνώση , ιδίως από τον
πτωχό, πρέπει ,αφού σταθμίσει το συμφέρον της πτώχευσης , είτε να απαιτήσει
την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο του πτωχού , οπότε και ο
τελευταίος καθίσταται ομαδικός πιστωτής για την αντιπαροχή του είτε, να
δηλώσει στον αντισυμβαλλόμενο ότι αρνείται την εκπλήρωση. Σε τελευταία

περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει και να απαιτήσει
αποζημίωση από τον σύνδικο για την μη εκπλήρωση για την οποία θα
ικανοποιηθεί ως πτωχευτικός πιστωτής. Ειδικά στην περίπτωση πώλησης με
επιφύλαξη κυριότητας, το άρθρο 35 ΠτΚ προβλέπει ότι, εάν προ πτώχευσης,
ο πτωχός είχε συνάψει πώληση κινητού με παρακράτηση κυριότητας μέχρι
αποπληρωμή τιμήματος και είχε παραδώσει αυτό στον αγοραστή , ο τελευταίος
αποκτά κυριότητα κατά τα συμφωνηθέντα, εφόσον ,από την έρευνα που
πραγματοποιεί ο σύνδικος ,

προκύψει από τα βιβλία και τα στοιχεία της

πτώχευσης που έχει στην διάθεσή του από τον πτωχό, ότι το τίμημα πράγματι
εξοφλήθηκε. Τότε ο σύνδικος πρέπει, χωρίς άδεια του εισηγητού να συμπράξει
στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας του κινητού προς τον
αγοραστή. Εάν ο πτωχός είχε συνάψει αγορά κινητού π.χ. οχήματος , με
παρακράτηση κυριότητας μέχρι αποπληρωμή τιμήματος και του είχε παραδοθεί
αυτό , ο πωλητής, μετά την έκθεση του άρθρου 70 ΠτΚ, μπορεί να τάξει
προθεσμία στον σύνδικο να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής του άρθρου 29 ΠτΚ.
Ο τελευταίος, εάν θεωρεί ότι η εκπλήρωση της σύμβασης συμφέρει την
πτώχευση, ( εδώ ο σύνδικος θα πρέπει να λάβει υπόψη του διάφορα κριτήρια,
όπως την παλαιότητα του οχήματος , την τρέχουσα εμπορική του αξία, σε
σχέση με τα απαιτούμενα έξοδα για την πτωχευτική εκποίηση αυτού κ.λ.π.)
πρέπει , αφού ενημερώσει τον εισηγητή ,να καταβάλει το υπόλοιπο τίμημα στον
πωλητή , λαμβάνοντας σχετική πράξη άδειας ανάληψης του αντίστοιχου ποσού
από τον πτωχευτικό λογαριασμό ,από τον εισηγητή
προχωρήσει

και μετέπειτα να

σε συνεργασία με τον πωλητή, στην άρση παρακράτησης

κυριότητας του οχήματος,

στην έκδοση νέας αδείας κυκλοφορίας αυτού

επ’ονόματι του πτωχού και μετέπειτα στην πτωχευτική εκποίηση του οχήματος.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο σύνδικος θεωρεί ότι, η εκπλήρωση της
άνω σύμβασης δεν συμφέρει την πτώχευση, πρέπει να δηλώσει στον πωλητή
εγγράφως , ότι δεν θα του καταβάλει το υπόλοιπο τίμημα

και ότι του

προσφέρει πίσω το όχημα . Ο πωλητής εδώ χωρίς υπαναχώρηση μπορεί να
ζητήσει αποχωρισμό του κινητού από την πτωχευτική περιουσία ,σύμφωνα με
τα κατωτέρω.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Επίσης ο εισηγητής υπενθυμίζει στον σύνδικο, να καταγγείλει τυχόν
υφιστάμενες ακόμα συμβάσεις εργασίας καθώς και σύμβαση μίσθωσης
ακινήτου, εάν αυτή δεν έχει προ πτωχεύσεως, ήδη

λυθεί από τους

συμβαλλομένους ή δεν έχει εξωθεί προ πτωχεύσεως ο πτωχός από τον
εκμισθωτή. Επιπλέον πάντα εφόσον υπάρχουν οχήματα στην πτώχευση
συμβουλεύουμε τον σύνδικο να παραδώσει πινακίδες για να μην τρέχουν τα
τέλη κυκλοφορίας εις βάρος της πτώχευσης και να τα αναζητήσει από τρίτους
ή τον πτωχό εάν αυτοί τα έχουν ακόμα στην κατοχή τους και να τα διασφαλίσει
με κάποιο τρόπο.
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ άρθρου 36 ΠτΚ.
Ο πτωχευτικός πιστωτής που έχει ανταπαίτηση κατά του πτωχού και πριν την
πτώχευση, είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις

συμψηφισμού – δηλαδή, η

απαίτηση του πιστωτή είναι χρηματική και ομοειδής κατά το αντικείμενο και
ληξιπρόθεσμη - μπορεί να προτείνει συμψηφισμό στον σύνδικο. Ο τελευταίος
αφού ελέγξει και προκύψει από την έρευνα των βιβλίων και των στοιχείων της
πτώχευσης που έχει στην διάθεσή του

ότι συντρέχουν οι ανωτέρω

προϋποθέσεις συμψηφισμού ,ενημερώνει τον εισηγητή και γίνεται ο
συμψηφισμός της τυχόν απαίτησης του πτωχού με την ανταπαίτηση του
πτωχευτικού πιστωτή . Στην περίπτωση αυτή του συμψηφισμού δεν απαιτείται
άδεια του εισηγητή σε αντίθεση με τον συμβιβασμό , που ως προαναφέρθηκε
και αναλύθηκε ανωτέρω, απαιτείται επικύρωση αυτού από τον εισηγητή ή το
πτωχευτικό δικαστήριο.
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν τρίτος επικαλείται εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα) ή ενοχικό δικαίωμα
(leasing) σε αντικείμενο που έχει περιληφθεί στην απογραφή, ως πτωχευτική
περιουσία, τότε αυτός απευθύνει στον σύνδικο

αίτηση αποχωρισμού και

παράδοσης του αντικειμένου. Ο σύνδικος πρέπει να καταθέσει αίτηση στον
εισηγητή στην οποία θα περιλαμβάνεται η άνω αίτηση αποχωρισμού του
τρίτου και η δική του θέση, περί του αποχωρισμού ή μη του αντικειμένου,
βάσει των εγγράφων της πτώχευσης και της πληροφόρησης που έχει από τον
πτωχό. Ο εισηγητής εκδίδει πράξη που είτε, επιτρέπει τον αποχωρισμό από
τον σύνδικο του αντικειμένου από την πτωχευτική περιουσία και την απόδοση

αυτού στον τρίτο είτε, απορρίπτει αυτή. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 88, 89). Τότε ο τρίτος
ακολουθεί την διαδικασία διεκδίκησης ενώπιον δικαστηρίου και δεν μπορεί να
προσβάλλει την απορριπτική πράξη του εισηγητή
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Αν

υπάρχουν στην έδρα του πτωχού εμπορεύματα που, τρίτος, προ

πτώχευσης τα είχε αφήσει στον πτωχό, είτε να τα φυλάει και να του τα δώσει
όταν τα ζητήσει πίσω (παρακαταθήκη) είτε να τα πουλήσει ο πτωχός για
λογαριασμό του, τότε αυτός (τρίτος) θα απευθύνει αίτηση στον σύνδικο προς
παράδοση αυτών , ο δε, τελευταίος (σύνδικος ) με πράξη άδειας του εισηγητή
θα του τα παραδώσει. Άλλως εάν η σχετική πράξη απορριφθεί από τον
εισηγητή τότε για την τύχη των εμπορευμάτων θα αποφασίζει το πτωχευτικό
δικαστήριο μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον βάσει του
άρθρου 60 ΠτΚ, που ασκείται εντός 20 ημερών από την έκδοσή της, για
πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 και εντός σε 10 ημερών , για πτωχεύσεις
μετά τον άνω νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εισηγητής ,μετά από σχετική
αίτηση του προσφεύγοντος, πρέπει

να υποβάλλει για το παραδεκτό της

συζήτησης, σχετική έκθεση ,προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο . (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
90)
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
Ενόψει του άρθρου 51 ΠτΚ (παραγραφή ανακλητικής αξίωσης εντός
προθεσμίας 1 έτους από την γνώση του συνδίκου και σε κάθε περίπτωση μετά
την παρέλευση 2 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης) , ο εισηγητής
,επισημαίνει στον σύνδικο, την υποχρέωσή του, να ερευνήσει, ποιες τυχόν
συμβάσεις που σύναψε ο πτωχός ,κατά την ύποπτη περίοδο, υπόκεινται κατά
την κρίση του, σε ανάκληση και να ενημερώσει με σχετική αναφορά τον
εισηγητή και εν συνεχεία να ασκήσει τις σχετικές αιτήσεις ανάκλησης στο
πτωχευτικό Δικαστήριο.
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ
Ο εισηγητής έχει την αρμοδιότητα με διάταξή του να επιλύει όσες διενέξεις
αναφύονται μεταξύ των μετεχόντων στην πτωχευτική διαδικασία. Έτσι εάν
ανακύψει κάποια διαφωνία μεταξύ συνδίκου με την επιτροπή πιστωτών -για

πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016- , με τους πιστωτές και τους λοιπούς
εμπλεκόμενους στη διαδικασία της πτώχευσης, πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να
εκδώσει (αιτιολογημένη) διάταξή του. Πρακτικά, ο σύνδικος , κάποιος πιστωτής
, ενδιαφερόμενος πλειοδότης , εκμισθωτής μισθίου του πτωχού κ.λ.π.,
καταθέτει στην γραμματεία των πτωχεύσεων αίτηση σχετικά με το ζήτημα της
πτώχευσης για το οποίο διαφωνεί με κάποιον άλλο εμπλεκόμενο, και η
εισηγήτρια , μέσω της γραμματέως ,καλεί αυθημερόν τον άλλο εμπλεκόμενο
προκειμένου , να λάβει γνώση του περιεχομένου της αίτησης και να καταθέσει
εντός προθεσμίας 24 ωρών σχετικό υπόμνημα και έγγραφα. Η ειδοποίηση
αυτή , σημειώνεται από την γραμματέα στην αίτηση , όπως και η χορήγηση
προθεσμίας κατάθεσης του υπομνήματος και μετέπειτα ,εντός 3 εργασίμων
ημερών ο εισηγητής εκδίδει διάταξη.(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 91, 91α). Κατά αυτής
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο πτωχευτικό
δικαστήριο , βάσει του άρθρου 60 ΠτΚ, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την
έκδοσή της, για πτωχεύσεις προ του ν. 4446/2016 και εντός προθεσμίας 10
ημερών , για πτωχεύσεις μετά τον άνω νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση ο
εισηγητής ,μετά από σχετική αίτηση του προσφεύγοντος, πρέπει να υποβάλλει
για το παραδεκτό της συζήτησης, σχετική έκθεση ,προς το Πτωχευτικό
Δικαστήριο .
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο εισηγητής στις αναφερόμενες στο άρθρο 61 ΠτΚ περιπτώσεις έχει και
ανακριτικά καθήκοντα. Εξετάσει ανωμοτί τον πτωχό και ενόρκως, τον
αντιπρόσωπο αυτού και τους υπαλλήλους του και εάν ο πτωχός δεν προσέλθει
στον εισηγητή, του επιβάλλει ποινή τάξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 92). Εάν ξανακληθεί
από τον εισηγητή και πάλι δεν προσέλθει, τότε ο τελευταίος αποστέλλει έκθεση
στον εισαγγελέα για απείθεια (άρθρο 169 ΠΚ). Επίσης ο εισηγητής έχει την
δυνατότητα να αποστείλει στον εισαγγελέα σχετική έκθεση για τον πτωχό,
εφόσον πληροφορηθεί κατόπιν αναφοράς συνδίκου ή με όποιον άλλο τρόπο
ότι υπάρχουν συμπεριφορές του πτωχού , που αφορούν την πτώχευση που
ενέχουν ενδείξεις ποινικής απαξίας αποστέλλοντας και τα σχετικά έγγραφα. Το
ίδιο ισχύει και για ανάλογες συμπεριφορές συνδίκων που υπέπεσαν στην
αντίληψη του εισηγητή π.χ. υπεξαίρεση χρημάτων του ενεργητικού της
πτώχευσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 93). Σε αυτήν την περίπτωση , ο εισηγητής

αποστέλλει σχετική έκθεση στον εισαγγελέα και ταυτόχρονα προβαίνει σε
αυτεπάγγελτη

αντικατάσταση

του

συνδίκου

με

έκθεση

ενώπιον

του

πτωχευτικού Δικαστηρίου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Από το άρθρο 14 του π.δ 133/2016 προκύπτει η υποχρέωση περιοδικής
(εξάμηνης) ενημέρωσης του διαχειριστή αφερεγγυότητας-συνδίκου

με

κατάθεση στον εισηγητή, έκθεσης, σχετικά με την πορεία και τους τρόπους
συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η έκθεση αυτή
υποβάλλει στον εισηγητή εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου
που αρχίζει από την ημέρα του διορισμού του συνδίκου. Αν ο σύνδικος δεν
καταθέσει εμπροθέσμως την άνω έκθεση ή δεν παράσχει

σχετικές

διευκρινίσεις επ’αυτής, που του ζητεί εγγράφως ο εισηγητής ή ο σύνδικος
καταθέτει στην έκθεση, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, τότε ο εισηγητής
οφείλει να γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στην αρμόδια αρχή (ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ) για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του διαχειριστή.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ νΠτΚ (ν. 4738/2020)
Α) Στις πτωχεύσεις, πλην αυτές του μικρού αντικειμένου-μικρής οντότητας
στις οποίες όπως

αναφέρεται κατωτέρω ,η πτωχευτική διαδικασία , ως

ελάσσονος οικονομικής σημασίας, διεξάγεται αρχικά, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 172 έως 188 νΠτΚ

με μία απλοποιημένη διαδικασία σε

συνδυασμό όμως και με τις λοιπές γενικές διατάξεις του νΠτΚ, η πτωχευτική
διαδικασία σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εισηγητή έχει ως
εξής :
Ως προαναφέρθηκε τα καθήκοντα του εισηγητού δεν αρχίζουν από την κήρυξη
της πτώχευσης όπως παλιά, αλλά ο εισηγητής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 133 του νΠτΚ , έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εισήγηση προς
το πτωχευτικό δικαστήριο, περί της αποδοχής ή μη, της αίτησης πτώχευσης
μετά την συζήτηση της κρινομένης αίτησης.
Επίσης ο εισηγητής σε περίπτωση που το πτωχευτικό Δικαστήριο απορρίψει
την αίτηση κήρυξης πτώχευσης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 νΠτΚ ,

δηλαδή επειδή σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται ενώπιόν του
δεν πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη επαρκούν για
την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, έχει το καθήκον να δημοσιεύσει αυτή
στο ΗΜΦ εφόσον τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 84 (σύνδικος,
οφειλέτης, αιτών) αδρανούν.
Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση περιέχει
σύμφωνα με το άρθρο 81 του νΠτΚ, α) τον εισηγητή δικαστή β) τον σύνδικο
της πτώχευσης και γ) την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Εάν στην
αίτηση πτώχευσης υπάρχει αίτημα, της παραγράφου 2 του άρθρου 79, περί
εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων της, με την διαδικασία των άρθρων 157 επ. τότε, το
Δικαστήριο πιθανολογώντας ότι, θα βελτιωθεί η θέση των πιστωτών στις
διανομές, περιλαμβάνει στο διατακτικό του διάταξη που διατάσσει είτε την
αιτηθείσα εκποίηση -ως συνόλου ενεργητικού ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων- άλλως σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, διάταξη με την
οποία διατάσσεται η εκποίηση των κατ’ιδίαν περιουσιακών στοιχείων. Μόλις
η πτωχευτική απόφαση διαβιβαστεί στον γραμματέα των πτωχεύσεων , ο
τελευταίος θα καταχωρήσει την πτώχευση στο μητρώο των πτωχεύσεων ,
σημειώνοντας το όνομα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία
αυτού, που κηρύχθηκε σε πτώχευση. Στον νΠτΚ , η πτώχευση ομόρρυθμης
ή ετερόρρυθμης εταιρίας,

δεν επιφέρει αυτόματα και την συμπτώχευση των

ομόρρυθμων μελών τους και συνεπώς

ο γραμματέας δεν καταχωρεί πλέον

στο ίδιο αριθμό μητρώου της πτωχής (ΟΕ ή ΕΕ) εταιρίας και τα στοιχεία των
ομόρρυθμων μελών αυτής ως αυτομάτως συμπτωχεύσαντες. Με τον νΠτΚ η
πτώχευση εκάστου εξετάζεται χωριστά από το Δικαστήριο και δημιουργούνται
αυτοτελείς πτωχευτικές διαδικασίες. Άρα το πτωχευτικό δικαστήριο με την ίδια
απόφαση μπορεί να κηρύξει την πτώχευση της ΟΕ ή της ΕΕ και ταυτόχρονα
(εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις) και την αυτοτελή ,διακριτή
πτώχευση είτε όλων των ομόρρυθμων μελών είτε μερικών εξ αυτών. Στις
περιπτώσεις αυτές οι πτωχευτικές διαδικασίες των διαφορετικών πτωχεύσεων
μπορεί να τρέχουν παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα μεταξύ τους και σε σχέση με
την πτώχευση της εταιρίας. Έτσι στα βιβλία των πτωχευτικών μητρώων η
γραμματέας θα καταγράψει τα στοιχεία για την πτώχευση του ομόρρυθμου

μέλους της εταιρίας , σε διαφορετικό της τελευταίας , αριθμό μητρώου όπου εκεί
θα καταγράφεται πλέον, όλη η μετέπειτα πτωχευτική διαδικασία αναφορικά με
το πτωχό μέλος. Ανάλογα

η γραμματέας

θα δημιουργήσει

διάφορο

πτωχευτικό φάκελο για κάθε πτώχευση - ξεχωριστά για ΟΕ ή ΕΕ και για τα
ομόρρυθμα μέλη που πτώχευσαν διακριτά με την απόφαση-, όπου εκεί θα
φυλάσσονται όλα τα έγγραφα της πτωχευτικής διαδικασίας εκάστης
πτώχευσης μέχρι την περάτωση αυτής. Από τον πτωχευτικό φάκελο μπορεί
να ενημερωθεί και να ζητήσει αντίγραφα

όχι μόνο οι μετέχοντες στην

πτώχευση- πτωχός , πιστωτές κ.λ.π.- αλλά και καθένας που θεμελιώνει έννομο
συμφέρον κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του και αδείας του εισηγητού. Επίσης
συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του γραμματέα των πτωχεύσεων να
αποστείλει αντίγραφο της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση σύμφωνα
με το άρθρο 62 παρ.1 εδ. δ του ΚΕΔΕ, στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στο ΙΚΑ (τώρα
πλέον ΕΦΚΑ) καθώς και

η υποχρέωση του γραμματέα

να αποστείλει

αντίγραφα των αιτήσεων πτώχευσης, των αποφάσεων που κηρύσσουν ή
ανακαλούν την πτώχευση ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καθώς και
κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, στο
ΓΕΜΗ – εφόσον αυτές αφορούν εμπόρους (άρθρο 95 περ. ε και στ του ν.
4635/2019).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Στον νέο νόμο η ρύθμιση περί των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι όμοια με
αυτή του παλιού ΠτΚ. Το σχετικό άρθρο 90 νΠτΚ είναι όμοιο με, αυτό του
άρθρου 14 ΠτΚ και συνεπώς και στον νέο νόμο , οι προθεσμίες που ορίζονται
σε μέρες , είναι εργάσιμες εκτός των προθεσμιών των ενδίκων μέσων και
βοηθημάτων.
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .
Και με τον νΠτΚ, υπάρχει η υποχρέωση του οφειλέτη που κηρύχθηκε σε
πτώχευση να δηλώσει, εγγράφως, στον

γραμματέα των πτωχεύσεων ότι,

ορίζει, ως αντίκλητό του, πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού
δικαστηρίου, στον οποίο και θα γίνονται όλες οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις,
γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που προβλέπει ο νΠτΚ. Αν ο οφειλέτης δεν

πράξει τούτο και επιπρόσθετα, δεν υπάρχει η νόμιμη εκπροσώπηση των
νομικών προσώπων που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, τότε οι

σχετικές

ειδοποιήσεις θα γίνουν αποκλειστικά με δημοσίευση στο ΗΜΦ. Δεν
προβλέπεται πλέον η υποχρέωση του γραμματέως να προσπαθήσει να
ειδοποιήσει τον πτωχό με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και τηλεφωνικώς και
να βεβαιώσει τούτο ενυπογράφως πάνω στο φάκελο της πτώχευσης ή
αντίστοιχα να βεβαιώσει το άκαρπο των προσπαθειών του.
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Η πτωχευτική απόφαση συνεχίζει και είναι άμεσα εκτελεστή, μπορεί δε, να
προσβληθεί με έφεση, με αναίρεση (με ορισμένους λόγους αναίρεσης) και
αναψηλάφηση. Επιπλέον η πτωχευτική απόφαση, υπόκειται σε πτωχευτική
ανακοπή, (άρθρο 82 ) και σε αίτηση ανάκλησης (άρθρο 83). Ο εισηγητής μόνο
στην ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης του άρθρου 83 έχει υποχρέωση
να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δικαστήριο.
ΣΥΝΔΙΚΟΣ
Ο εισηγητής, βάσει του άρθρου 133 παρ. 2 νΠτΚ ,ενημερώνει αμέσως τον
σύνδικο για τον διορισμό του . Ο παλιός ΠτΚ όριζε ότι ο σύνδικος ειδοποιείται
για τον διορισμό του από τον γραμματέα των πτωχεύσεων με κάθε μέσο έστω
και τηλεφωνικά ο δε, τελευταίος σημείωνε την ειδοποίηση του συνδίκου στον
φάκελο της πτώχευσης . Τώρα, λόγω μη σχετικής πρόβλεψης, η ειδοποίηση
του συνδίκου από τον εισηγητή πρέπει να γίνει εγγράφως. Αν λάβουμε όμως
υπόψη, το άρθρο 87 που ορίζει ότι, η σφράγιση της περιουσίας από τον
σύνδικο πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών - προθεσμία που

αποσκοπεί στην

άμεση διασφάλιση και προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και της αξίας
αυτής από τον οφειλέτη ή τρίτους - πρέπει παράλληλα με την άνω έγγραφη
ειδοποίηση του εισηγητή προς τον σύνδικο ,

να γίνεται και τηλεφωνική

ειδοποίηση από τον γραμματέα, όπως παλιά, και να σημειώνεται αυτή (η
ειδοποίηση περί διορισμού προς τον σύνδικο) στον φάκελο της πτώχευσης .
Αν η ειδοποίηση του εισηγητή προς τον σύνδικο για τον διορισμό του , γίνει
μόνο εγγράφως τότε αναπόφευκτα θα υπάρξει χρονική καθυστέρηση στις
ενέργειες του συνδίκου για την σφράγιση με πιθανή ζημία της πτωχευτικής
περιουσίας . Με τον νΠτΚ , ως σύνδικος διορίζεται αυτός που διαθέτει άδεια

διαχειριστή αφερεγγυότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται το τέταρτο βιβλίο του
νΠτΚ . Ειδικά για τον σύνδικο ισχύουν τα άρθρα 137 έως 149 αλλά και τα
γενικά άρθρα που ισχύουν για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας ήτοι, τα 227
έως 262 που ουσιαστικά αντικατέστησαν τις διατάξεις του π.δ. 133/2016. Με
την δικαστική απόφαση διορίζεται ως σύνδικος , ο προτεινόμενος από τον
αιτούντα την πτώχευση στην αίτησή του, εκτός της περίπτωσης της
παραγράφου 4 εδ. β του άρθρου 79 νΠτΚ (δηλαδή όταν την αίτηση πτώχευσης
την υποβάλλει ο οφειλέτης και περιέχει δήλωση αυτού , ότι δεν κατέστη δυνατή
η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να αποδεχθεί τον διορισμό), οπότε τον
σύνδικο τον

διορίζει

το Δικαστήριο από το Μητρώο Διαχειριστών

Αφερεγγυότητας και από τις δύο βαθμίδες Α και Β. Ο σύνδικος έχει δικαίωμα
αποποίησης του διορισμού του , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
238 , εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση για τον διορισμό του, με
έγγραφη δήλωση

προς τον εισηγητή περί υπάρξεως κωλύματος .

Στην

περίπτωση αυτή ο εισηγητής – όπως και στην περίπτωση που ενώ αρχικά
διορίστηκε ο σύνδικος και ανέλαβε καθήκοντα και μετέπειτα παραιτείται αυτών
για σπουδαίο λόγο , με έγγραφη δήλωση προς τον εισηγητή - οφείλει βάσει του
άρθρου 138

να απευθυνθεί, με σχετική εισήγησή του, στο Πολυμελές

Πρωτοδικείο προκειμένου το τελευταίο να ορίσει νέο σύνδικο στην θέση αυτού
που αποποιήθηκε ή παραιτήθηκε. Τώρα η αρμοδιότητα του εισηγητή δεν είναι
καθαρά διεκπεραιωτική, όπως με τον ΠτΚ , που ο εισηγητής είχε απλώς την
υποχρέωση να εισάγει με έκθεσή του στο Πτωχευτικό Δικαστήριο , την αίτηση
αποποίησης ή παραίτησης του συνδίκου. Με τον νέο νόμο , στην έκθεση του
εισηγητή , περιέχεται και κρίση αυτού περί του , εάν η παραίτηση του συνδίκου
είναι καταχρηστική ή εάν συντρέχει ή όχι , ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο
αυτός παραιτήθηκε.

Σημειώνεται ότι ισχύει

η

προαναφερόμενη διαφορά

της αντικατάστασης του συνδίκου λόγω αποποίησης και λόγω παραίτησης.
Δηλαδή,

μέχρι την αντικατάσταση του συνδίκου ,

με την απόφαση του

πτωχευτικού δικαστηρίου , που αποποιήθηκε τον διορισμό του, η πτωχευτική
διαδικασία στερείται συνδίκου, ενώ μέχρι την αντικατάσταση του συνδίκου
λόγω παραίτησής του, αυτός συνεχίζει και διατηρεί την ιδιότητα του συνδίκου
μέχρι να αντικατασταθεί από άλλον σύνδικο και συνεπώς αφού συνεχίζει και
εκπροσωπεί τον οφειλέτη, πρέπει να ενεργεί για θέματα της πτώχευσης που
χαρακτηρίζονται επείγοντα.

Επίσης ισχύει και το ότι μετά από κάθε

αντικατάσταση του συνδίκου, ο τελευταίος οφείλει να καταθέσει λογοδοσία
στον επόμενο σύνδικο ο οποίος, εκπροσωπώντας την ομάδα των πιστωτών ,
με την σειρά του ελέγχει εάν, από τις ενέργειες του προηγούμενου συνδίκου
υπάρχει τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη αλλιώς ,είναι ο ίδιος υπόλογος στην
ομάδα των πιστωτών για πλημμελή εκπλήρωση καθηκόντων. Σε λογοδοσία
υπόκειται ο τελευταίος σύνδικος κατά την περάτωση της πτώχευσης όπως
αναφέρεται κατωτέρω . Επιπλέον στον νΠτΚ στην περ. γ της παραγράφου 1
του άρθρου 138 , προβλέπεται περίπτωση

αντικατάστασης συνδίκου για

σπουδαίο λόγο – κυρίως σοβαρή παράβαση κατά την εκπλήρωση των
καθηκόντων του ή μη εκπλήρωση αυτών- κατόπιν υποβολής αίτησης του
οφειλέτη ή πιστωτή προς το πτωχευτικό Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή ο
εισηγητής θα έχει υποχρέωση υποβολής σχετικής έκθεσης. Αν και ο νέος
νόμος δεν το αναφέρει ρητά,

ο εισηγητής στα πλαίσια της γενικότερης

εποπτείας του έργου του συνδίκου, έχει και αυτός το δικαίωμα να υποβάλλει
στο Δικαστήριο αίτηση αντικατάστασής του συνδίκου για σπουδαίο λόγο, όπως
σοβαρή παράβαση κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή μη εκπλήρωση
αυτών. Περίπτωση διορισμού νέου συνδίκου από τον εισηγητή προβλέπεται
από

την

παράγραφο 2 του άρθρου 138. Ειδικότερα

εκπροσωπούν τουλάχιστον

πιστωτές

που

το 10% των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη

υποβάλλουν αίτηση αντικατάστασης του συνδίκου προς τον εισηγητή όπου
αναφέρουν και τους λόγους αντικατάστασης αυτού. Ο εισηγητής , οφείλει εντός
15 ημερών από την κατάθεση της αίτησης , να συγκαλέσει με πράξη του,
συνέλευση των πτωχευτικών πιστωτών, περίληψη δε αυτής, που περιλαμβάνει
τον τόπο και χρόνο της συνέλευσης , καθώς και το θέμα της αντικατάστασης
του συνδίκου που θα συζητηθεί, δημοσιοποιείται στο ΗΜΦ πέντε (5) ημέρες
πριν την ημέρα της σύγκλησης. Στην

άνω συνέλευση των πιστωτών εάν

υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία ( ήτοι το 50% των συνολικών απαιτήσεων των
πιστωτών) και

ληφθεί απόφαση αντικατάστασης του συνδίκου (με απλή

πλειοψηφία της άνω απαρτίας) , ο εισηγητής αντικαθιστά τον σύνδικο με πράξη
του και ορίζει

ως σύνδικο

αυτόν

που πρότειναν οι πιστωτές ,αφού

προηγουμένως ελέγξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 238 κωλύματα, άλλως, αν δηλαδή συντρέχουν
κωλύματα στο πρόσωπο του προτεινόμενου συνδίκου

ή οι πιστωτές δεν

πρότειναν νέο σύνδικο, σε αντικατάσταση του παλιού, ο εισηγητής διορίζει

μόνος του τον νέο σύνδικο από το μητρώο . Κατά της πράξης αυτής ,μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο , σύμφωνα με το άρθρο 134,
εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση αυτής. Παρατηρείται ότι ο νέος
νόμος δεν απαιτεί για το παραδεκτό της συζήτησης της προσφυγής, κατά της
πράξης του εισηγητού ,υποβολή από τον τελευταίο σχετικής έκθεσης προς το
Πτωχευτικό Δικαστήριο.
Μετά τον διορισμό του συνδίκου ο εισηγητής του υποδεικνύει άμεσα να προβεί
στις κατωτέρω ενέργειες : α) να προβεί αμέσως σε δημοσίευση περίληψης
της πτωχευτικής απόφασης στο ΗΜΦ . Εάν υπάρξει αποποίηση του συνδίκου
που διορίστηκε με την απόφαση τότε ο (δεύτερος) σύνδικος που διορίζεται
πρέπει να

προβεί σε δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης

και της

απόφασης διορισμού του σε αντικατάσταση του προηγούμενου συνδίκου. β)
να καταθέσει στον εισηγητή αίτηση

περί απόδοσης του πρωτοτύπου του

γραμματίου ΤΠΔ για να εισπράξει τα 500,00 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων
εξόδων της διαδικασίας . Εδώ στην αρμοδιότητα του εισηγητή εμπίπτει- αν και
ο νόμος δεν το ορίζει ρητά- και η περίπτωση όπου απορρίπτεται αίτηση
πτώχευσης ή ο αιτών παραιτείται του δικογράφου αυτής. Τότε προκειμένου
να μπορέσει ο αιτών να αναλάβει το πρωτότυπο γραμμάτιο ΤΠΔ πρέπει να
καταθέσει σχετική αίτηση στον εισηγητή ο οποίος θα εκδώσει πράξη με την
οποία θα του δίδει άδεια να παραλάβει το γραμμάτιο ΤΠΔ και να πάρει πίσω
τα χρήματα που κατέβαλε (άρθρο 79 παρ. 8 εδ.τελευταίο) γ) να προβεί στην
σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας εντός 24 ωρών από την ενημέρωσή του.
Το έργο αυτό της σφράγισης και στον νΠτΚ έχει αποκλειστικά ο σύνδικος
σύμφωνα με το άρθρο 87 και όχι ο ειρηνοδίκης . Πρακτικά ο σύνδικος ενεργεί
αναφορικά με την σφράγιση της περιουσίας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στον
ΠτΚ. Δηλαδή :

α) Την ίδια ημέρα της ενημέρωσής του από το γραμματέα ή

τον εισηγητή -ή και πριν, αν πληροφορήθηκε τον διορισμό του μόνος του με
την δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης - , τηλεφωνεί στον οφειλέτη ή αν
δεν τον βρίσκει στον συνήγορο που υπέγραψε την αίτηση πτώχευσης και ζητά
να βρεθούνε στην αναφερόμενη, στην

πτωχευτική απόφαση, έδρα της

επιχείρησης ή της εταιρίας ή στην κατοικία του οφειλέτη. Εκεί ζητά όλα τα
κλειδιά της έδρας και προβαίνει παρουσία του οφειλέτη ή του συνηγόρου του
ή κάποιου υπαλλήλου του στην σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Εν

συνεχεία ο σύνδικος συντάσσει σχετική έκθεση σφράγισης που περιλαμβάνει
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άνω άρθρου, έκθεση την οποία
δημοσιεύει στο ΗΜΦ. Χρήσιμο είναι ο εισηγητής να υποδείξει στον σύνδικο να
στείλει προ της σφράγισης έγγραφη ειδοποίηση (εξώδικο , ηλεκτρονικό μήνυμα
,επιστολή) στο οφειλέτη με την οποία να του ζητά να του παραδώσει κατά την
σφράγιση ,εφόσον ασκεί δραστηριότητα για την οποία τηρεί λογιστικά αρχεία
και στοιχεία υποχρεωτικά ή μη,

(πάγιο καθολικό, ισοζύγιο, ισολογισμούς,

καρτέλες πελατών κλειδάριθμους πρόσβαση στο server της επιχείρησης ,
μισθοδοσίες , τιμολόγια αξιόγραφα κ.λ.π.) τα οποία θα καταγραφούν στην
έκθεση σφράγισης . Στην έκθεση τώρα ο σύνδικος θα συμπεριλάβει και την
προθεσμία των έξι μηνών που δίδεται στον οφειλέτη προκειμένου να αποδώσει
την κατοχή της κατοικίας του (παράγραφος 5).

Η εξάμηνη αυτή προθεσμία

άρχεται όχι από την σύνταξη της έκθεσης αλλά από την δημοσίευση αυτής στο
ΗΜΦ. Ο σύνδικος αν ο οφειλέτης δεν παραδίδει τα κλειδιά μπορεί με την
απόφαση του διορισμού του να καλέσει κλειδαρά για να ανοίξει την έδρα, και
να αλλάξει κλειδαριά, γεγονός όμως που επιβαρύνει με έξοδα την πτωχευτική
διαδικασία αφού ως ομαδικό πίστωμα σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 4 νΠτΚ ,
η αμοιβή του κλειδαρά πρέπει να καταβληθεί άμεσα.
Μοναδική περίπτωση που παραλείπεται το στάδιο της σφράγισης α) είναι με
άδεια του εισηγητού (άρθρο 87 παρ. 2 ΠτΚ) όταν κατά την κρίση του η
απογραφή μπορεί να περαιωθεί σε μία ημέρα οπότε αναθέτει αυτή (απογραφή)
άμεσα στον σύνδικο , ο οποίος πρέπει να την εκτελέσει αυθημερόν .
Επίσης ο εισηγητής είναι αρμόδιος να εκδώσει πράξη με την οποία χορηγεί
στον σύνδικο , κατόπιν αίτησής του, άδεια εκποίησης για τα πτωχευτικά
πράγματα που υπόκεινται σε άμεση φθορά, όπως ψάρια, φρούτα, λουλούδια ,
κ.λ.π. ή υποτίμηση της αξίας τους, π.χ. παλιά μηχανήματα που δεν μπορούν
να φυλαχθούν ή συντηρηθούν , ή η συντήρησή τους είναι δαπανηρή π.χ. παλιό
αυτοκίνητο που δεν φυλάσσεται και είναι εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες ή σε
κλοπή. Τα άνω κινητά απογράφονται και εκτιμώνται αμέσως από τον σύνδικο
με έκθεση

και ειδοποιείται ο οφειλέτης, ακόμα και τηλεφωνικά, για το άνω

αίτημα του συνδίκου προκειμένου να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του στον
εισηγητή , εντός της επόμενης ημέρας. Περίληψη της πράξης του εισηγητή που
περιέχει τον τόπο και χρόνο της πώλησης γνωστοποιείται με δημοσίευση στο

ΗΜΦ και τα κινητά εκποιούνται-σύμφωνα με το άρθρο 165- ως ομάδα ή
περισσότερες ομάδες πραγμάτων . Εδώ αρκεί η εκτίμηση του συνδίκου για την
αξία των πραγμάτων και δεν απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης από 2
πιστοποιημένους εκτιμητές της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Η κατοικία του οφειλέτη δεν σφραγίζεται όπως και

τα κινητά που είναι

ακατάσχετα με το άρθρο 953 παρ. 3 ΚΠολΔ τα οποία καταγράφονται σε
κατάλογο που αντίγραφό του, δίνει ο σύνδικος στον οφειλέτη. Ο εισηγητής είναι
αρμόδιος να επιλύσει με διάταξή του , όποιες διαφορές θα ανακύψουν κατά
την σφράγιση κατά το άρθρο 133 παρ. 4. Εάν το κατάστημα ήταν μισθωμένο
και υπάρχει δικαστική απόφαση ή και διαταγή πληρωμής που διατάσσει την
απόδοση του μισθίου ,δεν εμποδίζεται η εκτέλεση αυτής. Για τα, εντός του
μισθίου, κινητά πτωχευτικά πράγματα ορίζεται μεσεγγυούχος ο εκμισθωτής
μέχρι παραλαβής τους από τον συνδίκο , εφαρμοζομένης της παραγράφου 4
του άρθρου 956 ΚΠολΔ δηλαδή, ο εκμισθωτής φυλάει τα πτωχευτικά κινητά
πράγματα

και δεν έχει εξουσία να τα χρησιμοποιεί, αν δε, η φύση των

πραγμάτων το επιβάλλει, μετά από άδεια του ειρηνοδικείου της περιφερείας
του τόπου όπου

έγινε η κατάσχεση, που δικάζει κατά τη διαδικασία των

άρθρων 686 επ., ο τελευταίος ενεργεί και διαχειριστικές πράξεις, έχει όμως
υποχρέωση να λογοδοτήσει για αυτές και να παραδώσει στον σύνδικο το
προϊόν της διαχείρισης.
Πρέπει επίσης σ’αυτό το στάδιο ο εισηγητής να υπενθυμίσει στον σύνδικο να
ζητήσει εγγράφως από τον οφειλέτη α) κατάλογο εργαζομένων προκειμένου
να ασκήσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 103 επ. δικαιώματά του, όπως
αναφέρονται κατωτέρω, β) κατάλογο οφειλετών του πτωχού καθώς και τυχόν
αξιόγραφα τρίτων που έχει ως κομιστής και γ) χρήματα του ταμείου . Ο
οφειλέτης βάσει του άρθρου 95 ΠτΚ έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με
τον σύνδικο όπως έχουν και οι πληρεξούσιοί του για χρονικό διάστημα 2 ετών
προ πτώχευσης και οι συνήγοροί του εφόσον ο πτωχός συναινεί. Επίσης ο
πτωχός

υποχρεούται εφόσον ασκεί δραστηριότητα για την οποία τηρεί

λογιστικά αρχεία και στοιχεία υποχρεωτικά ή μη, να τα παραδώσει στον σύνδικο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Ο σύνδικος εντός 3 ημερών από τον διορισμό του και αφού ολοκλήρωσε την
σφράγιση κατά τα ανωτέρω, ζητεί με αίτησή του προς τον εισηγητή να εκδοθεί
πράξη με την οποία θα του χορηγείται η άδεια να προβεί στην αποσφράγιση
της πτωχευτικής περιουσίας προκειμένου να συντάξει την απογραφή αυτής.
Πρέπει να έχει ειδοποιήσει δύο ημέρες πριν την αποσφράγιση τον οφειλέτη ή
σε περίπτωση θανάτου του τους κληρονόμους του προκειμένου να παραστούν
στην αποσφράγιση και την απογραφή. Ο σύνδικος -χωρίς πλέον παρουσία
ειρηνοδίκη- παρουσία

όλων των ανωτέρω προσώπων αποσφραγίζει και

διενεργεί την απογραφή συντάσσοντας σχετική έκθεση, όπου προβαίνει στην
κατά προσέγγιση εκτίμηση της αξίας της κινητής πτωχευτικής περιουσίας βάσει
της πραγματικής της κατάστασης (παλαιότητα, μόδα ,μοντέλο κ.λ.π) και εν
συνεχεία η έκθεση υπογράφεται από αυτόν και τα άλλα παρόντα πρόσωπα (
πτωχός , αντιπρόσωπός του, κληρονόμοι του). Εάν διαπιστώσει παραβίαση
της σφράγισης, το αναφέρει στην έκθεσή του και το δηλώνει και στο αρμόδιο
αστυνομικό τμήμα. Ο σύνδικος μπορεί να προσλάβει βοηθό της εκλογής του
για τη σύνταξη της απογραφής και την εκτίμηση των πραγμάτων (άρθρο 141
παρ.2), αν πρόκειται για μεγάλες πτωχεύσεις (π.χ. με υποκαταστήματα ανά
την επικράτεια ή με μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις) ή αν απαιτούνται ειδικές
γνώσεις για τη εκτίμηση των κινητών (π.χ. γραμμές παραγωγής, εξειδικευμένα
μηχανήματα). Εδώ παρατηρούμε ότι ο νέος ΠτΚ ,

δεν απαιτεί για την, υπό

του συνδίκου, πρόσληψη βοηθού απογραφής , την άδεια του εισηγητή. Το
πρόβλημα που ανακύπτει είναι η αμοιβή του βοηθού. Αυτός θα αμειφθεί με
διάταξη του εισηγητού, αναλογικά εφαρμοζόμενου του άρθρου 146; Στην
περίπτωση όμως του άρθρου 146 ο σύνδικος, προκειμένου να προσλάβει για
την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης

με οποιαδήποτε συμβατική

σχέση (όπως εργασίας ή έργου), τα απαιτούμενα, προς υποβοήθηση του έργου
του, τρίτα πρόσωπα ή

ακόμα και τον οφειλέτη, διότι απαιτούνται ειδικές

γνώσεις που δεν διαθέτει ό ίδιος, λαμβάνει προηγουμένως , την σύμφωνη
γνώμη του εισηγητού ο οποίος και μετά θα καθορίσει κατ’εύλογη κρίση του, την
αμοιβή των προσώπων αυτών , εκδίδοντας αιτιολογημένη διάταξή του. Στην
άνω περίπτωση του βοηθού απογραφής από ποιον και πώς θα ελεγχθεί εάν η
πρόσληψη του βοηθού είναι απαραίτητη και πως θα καθορισθεί η ενδεδειγμένη
αμοιβή του ; Μήπως η αμοιβή θα καταβληθεί απευθείας από τον σύνδικο και

θα αναζητηθεί το ποσό μετέπειτα από αυτόν , ως πτωχευτικά έξοδα , από το
πτωχευτικό δικαστήριο βάσει του άρθρου 241 του νΠτΚ ;
Εάν

η απογραφή από τον σύνδικο της πτωχευτικής περιουσίας δεν είναι

δυνατόν να περατωθεί σε μία ημέρα και πρόκειται να γίνει διακοπή αυτής και
συνέχιση αυτής την επομένη ημέρα , αυτό καταγράφεται στην έκθεση και
υπογράφεται από όλα τα παρόντα πρόσωπα (σύνδικο, πτωχό, αντιπρόσωπό
του, πληρεξούσιο, κληρονόμοι). Μόλις περατωθεί η απογραφή και η εκτίμηση
των πραγμάτων , ο σύνδικος συντάσσει σχετική έκθεση του συνόλου του
ενεργητικού του οφειλέτη την οποία δημοσιεύει αμελλητί στο ΗΜΦ και την
καταθέτει την επόμενη ημέρα στον εισηγητή. Επιπλέον στην περίπτωση που τα
κινητά που ανεύρε ο σύνδικος είναι μηδενικής αξίας , τότε τα απογράφει ως
τέτοια και ζητεί από την εισηγητή άδεια απομάκρυνσης και καταστροφής τους ,
ο δε τελευταίος εκδίδει σχετική πράξη, που δημοσιεύεται στο ΗΜΦ.
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Παράλληλα

ο σύνδικος προβαίνει σε έλεγχο και καταγραφή της ακίνητης

πτωχευτικής περιουσίας. Για αυτό φροντίσει να ενημερωθεί με σχετική έρευνα
από το κτηματολογικό γραφείο της έδρας της πτωχής εταιρίας ή κατοικίας του
οφειλέτη . Επίσης μπορεί να λάβει αντίγραφο του Ε9 του οφειλέτη από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. με άδεια που του δίνει ο εισηγητής κατόπιν αίτησής του. Μόλις
ο σύνδικός ενημερωθεί για τα ακίνητα της πτώχευσης πρέπει να φροντίσει να
υποβάλλει βάσει του άρθρου 142 ειδική αναφορά στον εισηγητή για την
κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας. Αυτή η ειδική αναφορά διαφέρει από
την κατάθεση στον εισηγητή της έκθεσης απογραφής του άρθρου 141 παρ. 2
αφού στην αναφορά του άρθρου 142 , περιέχεται πλην της κινητής πτωχευτικής
περιουσίας και η αναφορά της ακίνητης περιουσίας , με τα υφιστάμενα βάρη
επ’αυτής, το τυχόν ταμείο που βρήκε ο σύνδικος , καθώς και οι, δικαστικά
επιδιώξιμες, απαιτήσεις του πτωχού κατά τρίτων. Για τις τελευταίες ο σύνδικος
έχει υποχρέωση να προβαίνει σε
απαιτήσεων του πτωχού καθώς και

ενέργειες διακοπής παραγραφής των
να ασκεί ανακοπές κατά διαταγών

πληρωμής που εκδόθηκαν κατά του τελευταίου, να εγγράψει υποθήκες υπέρ
του οφειλέτη σε ακίνητα των οφειλετών του, εφόσον υπάρχουν εκτελεστοί τίτλοι
και ο οφειλέτης αδράνησε κ.λ.π.(άρθρο 139 παρ. 1) και γενικά να λαμβάνει

κάθε αναγκαίο μέτρο προς διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας. Επίσης ο
σύνδικος πρέπει να εγγράψει, 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 ως σύνδικο
. Η ανωτέρω εγγραφή πρέπει να συνοδεύεται , από έκθεση του συνδίκου , όπου
θα περιγράφονται τα ακίνητα επί των οποίων ζητεί ο σύνδικος την εγγραφή
υποθήκης και θα αναφέρει το, κατά την κρίση του, εικαζόμενο συνολικό ύψος
των προς ασφάλεια πτωχευτικών πιστώσεων. (άρθρο 139 παρ. 2 ΠτΚ). Αν ο
σύνδικος αδρανεί για τα ανωτέρω τότε μπορεί με το άρθρο 93 παρ. 3 εδ. β να
ενεργήσει ο οφειλέτης και οποιοσδήποτε πιστωτής .
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (άρθρο 144)
Ο πτωχευτικός λογαριασμός (ειδικός έντοκος) όπου ο σύνδικος καταθέτει το
ενεργητικό της πτώχευσης

ανοίγεται σε πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα του

πτωχού, με την προσκόμιση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του
οφειλέτη και διορίζει τον σύνδικο, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο άδεια
του εισηγητή, με ειδική και ρητή αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε πτώχευση.
Στον λογαριασμό αυτό ο σύνδικος καταθέτει το ενεργητικό της πτώχευσης
δηλαδή ό,τι χρήματα εισπράττει είτε από
περιουσίας

(κινητών

την εκποίηση της πτωχευτικής

και ακινήτων), είτε από είσπραξη απαιτήσεων του

οφειλέτη, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο σύνδικος οφείλει να συναινέσει
στην εξάλειψη των υφιστάμενων προς εξασφάλιση των εισπραττόμενων
απαιτήσεων , ασφαλειών υπέρ του πτωχού, χωρίς να απαιτείται προς τούτο
ειδική άδεια με πράξη του εισηγητή , είτε τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο
του πτωχού είτε, τα ποσά των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του
πτωχού που ανεύρε , οπότε για την μεταφορά αυτών
λογαριασμό απαιτείται,

στον πτωχευτικό

πράξη του εισηγητού, που δίνει στον σύνδικο την

σχετική άδεια. Επίσης στον ανωτέρω λογαριασμό ο σύνδικος θα καταθέσει το
ποσό της χρηματοδότησης που θα λάβει, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου
144 νΠτΚ. Την άνω χρηματοδότηση λαμβάνει ο σύνδικος , αφού κριθεί ότι
αυτή ,είναι απαραίτητη για την κάλυψη των, πάσης φύσεως δαπανών και
εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας , κατόπιν αδείας της συνέλευσης των
πιστωτών , για την σύγκληση της οποίας , δεν απαιτείται έκδοση σχετικής
πράξης του εισηγητού και συμμετοχή αυτού, στην συνέλευση. Κάθε απαίτηση

δημιουργούμενη από την λήψη της άνω χρηματοδότησης είναι ομαδική
απαίτηση . Σημειώνεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού της
πτώχευσης από τον σύνδικο, σε ατομικό του λογαριασμό ή σε λογαριασμό
τρίτου, συνιστά υπεξαίρεση (άρθρα 375, 377 ΠΚ), σύμφωνα με άρθρο 144 παρ.
3 νΠτΚ . Το βιβλιάριο της τραπέζης του πτωχευτικού λογαριασμού, τηρείται και
φυλάσσεται στην γραμματεία των πτωχεύσεων ,αφού , σύμφωνα με το άρθρο
144 παρ. 1 εδ. τελευταίο , τα στοιχεία της κίνησης του λογαριασμού πρέπει να
τηρούνται στην διάθεση του εισηγητή και των πιστωτών. Συνεπώς ο εισηγητής
μπορεί και πρέπει να ελέγχει, ανά πάσα στιγμή, τις τραπεζικές κινήσεις που
κάνει ο σύνδικος, το ίδιο δε, δικαίωμα έχει και κάθε πιστωτής,κατόπιν αιτήσεως
προς τον εισηγητή και αδείας του τελευταίου . Για τις αναλήψεις που γίνονται
από τον πτωχευτικό λογαριασμό, ο σύνδικος οφείλει να ζητεί την άδεια του
εισηγητή που του χορηγείται με πράξη του τελευταίου , προς ανάληψη
χρηματικού ποσού για συγκεκριμένο λόγο, π.χ. ποσού που αιτείται ο σύνδικος
να αναλάβει από τον πτωχευτικό λογαριασμό είτε , για τα έξοδα που έκανε για
την πτωχευτική διαδικασία ,

είτε να πληρώσει ομαδικό πίστωμα, είτε να

αποδώσει στους καταταγέντες πιστωτές τα ποσά για τα οποία κατετάγησαν
κ.λ.π. Βέβαια στην τελευταία περίπτωση ήτοι , όταν ο εισηγητής κηρύσσει τον
προσκομισθέντα από τον σύνδικο πίνακα διανομής, εκτελεστό, μπορεί με την
σχετική πράξη του ,να διατάξει , τα χρήματα να αποδοθούν απευθείας στους
δικαιούχους (άρθρο 144 παρ. 2 εδ. β) από την τράπεζα χωρίς την μεσολάβηση
του συνδίκου. Ο τελευταίος στην περίπτωση αυτή,

θα προσκομίσει στην

τράπεζα όπου τηρείται ο πτωχευτικός λογαριασμός , την πράξη του εισηγητή
που κηρύσσει τον πίνακα διανομής εκτελεστό και μετέπειτα θα πρέπει να
φροντίσει να προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις καταβολής σε κάθε
καταταγέντα πιστωτή στον εισηγητή, για να επισυναφθούν στον πτωχευτικό
φάκελο.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τις εκκρεμείς συμβάσεις και ειδικά, προκειμένου να ασκήσει ο σύνδικος το
δικαίωμα επιλογής του άρθρου 104 ν ΠτΚ , δεν εμπλέκεται ο εισηγητής άμεσα,
όμως αυτός πρέπει να ζητήσει από τον σύνδικο να τον ενημερώνει σχετικά για
τις ενέργειές του , με έγγραφη αναφορά, για να ελέγχει, ενόψει της εποπτείας
που ασκεί στην πτώχευση,

αν η άσκηση του δικαιώματος επιλογής του

συνδίκου ασκείται με κριτήριο το εύλογο και αληθές συμφέρον της ομάδας των
πιστωτών και όχι αυθαίρετα και αντίθετα με αυτό.
Ειδικότερα ο νέος ΠτΚ στο άρθρο 103 παρ. 1 ορίζει ότι την 60 ημέρα από την
κήρυξη της πτώχευσης ,όλες οι εκκρεμείς (ανεκπλήρωτες ) διαρκείς συμβάσεις
του οφειλέτη λύονται αυτόματα και αζήμια , εκτός αν ο σύνδικος δηλώσει
εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη πριν την παρέλευση της
άνω προθεσμίας, ότι επιθυμεί την άμεση λύση τους ή τη συνέχισή τους εφόσον,
αυτές εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης ή τη
βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού. Στην
περίπτωση, που η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση προβλέπει την
εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής, έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις των άρθρων 104
έως και 108 νΠτΚ και όχι η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 103. Συνεπώς , δεν
ισχύει η ,μετά την παρέλευση των εξήντα ημερών, αυτόματη και αζήμια λύση
αλλά μπορεί

να ασκηθεί από τον σύνδικο το δικαίωμα επιλογής ΧΩΡΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.

Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν οι συμβάσεις

με ιδιαίτερο προσωπικό (εμπιστευτικό) χαρακτήρα π..χ σύμβαση εταιρίας,
τραπεζική σύμβαση πιστώσεως κ.λ.π. , οι οποίες λύονται με την κήρυξη της
πτώχευσης (άρθρο 106 παρ. 2 ) .Οι

χρηματοοικονομικές συμβάσεις

διατηρούνται εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην νομοθεσία τους.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
Προϋποθέσεις για να ασκήσει ο σύνδικος το δικαίωμα επιλογής του άρθρου
104 είναι να υπάρχει, αμφοτεροβαρής, παροδική ή διαρκής, σύμβαση που δεν
έχει αρχίσει ακόμα η εκπλήρωσή της εκατέρωθεν και ο σύνδικος να ασκήσει το
δικαίωμα επιλογής με κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ομάδας
των πιστωτών, με έγγραφη απευθυντέα δήλωση προς τον αντισυμβαλλόμενο
περί εκπλήρωσης ή μη της σύμβασης εντός των 60 ημερών από την πτώχευση
ή εντός της προθεσμίας που θα του τάξει ο αντισυμβαλλόμενος εντός 30
ημερών από την κήρυξη της πτώχευσης. Αν ο σύνδικος δηλώσει στον
αντισυμβαλλόμενο ότι επιθυμεί την λύση της σύμβασης αυτή θεωρείται οριστικά
ανενεργή και ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπαναχωρήσει και να ζητήσει
αποζημίωση συμμετέχοντας στην διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής. Αν ο

σύνδικος δηλώσει ότι θα εκπληρώσει την σύμβαση, τότε στην θέση του
οφειλέτη μπαίνει η ομάδα των πιστωτών, και ο σύνδικος έχει υποχρέωση να
την εκτελέσει με ακρίβεια
αντισυμβαλλόμενος είναι

και να αξιώσει και την αντιπαροχή. Ο

τώρα πιστωτής της ομάδας και η απαίτησή του

ομαδική.
ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στις ετεροβαρείς συμβάσεις, αν προ της κήρυξης της πτώχευσης, ο
αντισυμβαλλόμενος του πτωχού έχει εκπληρώσει καθ’ολοκληρίαν την
υποχρέωσή του τότε η σύμβαση δεν επηρεάζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
σύνδικος οφείλει να ασκήσει τα συμβατικά δικαιώματα του πτωχού εις βάρος
του αντισυμβαλλόμενου. Αν ο πτωχός ήταν αυτός που είχε υποχρέωση να
εκπληρώσει και το έπραξε προ πτώχευσης ο σύνδικος ελέγχει αν πρέπει να
ανακληθεί η σύμβαση αυτή εφόσον, έγινε εντός υπόπτου περιόδου και είναι
επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών. Αν δεν εκπλήρωσε ο πτωχός , ο
αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση για την απαίτησή
του ως πτωχευτικός πιστωτής.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σύμβαση εργασίας ως διαρκής σύμβαση δεν λύεται με την κήρυξη της
πτώχευσης του εργοδότη. Ο σύνδικος μπορεί όμως είτε, να ζητήσει την άμεση
λύση της, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, δηλώνοντας τούτο στον
εργαζόμενο εγγράφως , χωρίς να απαιτείται για το έγκυρο της καταγγελίας
αυτής,

σε καταβολή αποζημίωσης (άρθρο 109 παρ. 1) είτε, να αφήσει να

παρέλθει η άνω προθεσμία οπότε επέρχεται αυτόματα και αζήμια η λύση της
εργασιακής σχέσεως. Αν τώρα ο σύνδικος επιλέξει, εντός της άνω προθεσμίας,
τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας κατά το άρθρο 104 , αυτό δεν θα σημαίνει
ότι συνεχίζεται η ίδια συμβατική σχέση αλλά ότι καταρτίζεται μία νέα σύμβαση
εργασίας με τους ίδιους όρους η οποία μάλιστα τελεί υπό ,την αίρεση εγκρίσεως
από τον εισηγητή και την συνέλευση των πιστωτών (άρθρο 103 παρ. 2 εδ.β ).
Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος θα καταθέσει σχετική αίτηση στον εισηγητή,
ο οποίος θα εκδώσει πράξη σύγκλησης συνέλευσης των πιστωτών , περίληψη
δε αυτής , θα δημοσιευθεί στο ΗΜΦ όπου θα αναφέρονται ο τόπος, χρόνος
και τα θέματα που θα συζητηθούν που, εν προκειμένω θα είναι η έγκριση ή μη

των συμβάσεων εργασίας που σύναψε ο σύνδικος , πέντε ημέρες προ της
οριζομένης ημερομηνίας συνέλευσης (άρθρο 150). Σημειώνεται ότι, οι αξιώσεις
του εργαζόμενου που προέρχονται από την νέα αυτή σύμβαση εργασίας που
σύναψε με τον σύνδικο και εγκρίθηκε από τον εισηγητή και την συνέλευση των
πιστωτών, αντιμετωπίζονται ως ομαδικά πιστώματα όπως και οι αξιώσεις του
εργαζομένου που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την
κήρυξη της πτώχευσης (άρθρο 109 παρ. 3) ΠΡΟΣΟΧΗ Οι αξιώσεις από
επίσχεση εργασίας από την παλιά σύμβαση εργασίας δεν εντάσσονται εδώ,
είναι πτωχευτικές απαιτήσεις .
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Και στον νέο νόμο ρυθμίζεται ειδικά η σύμβαση πώλησης με επιφύλαξη
κυριότητας . Στο άρθρο 110 νΠτΚ προβλέπεται ότι εάν, προ πτώχευσης, ο
πτωχός είχε συνάψει σύμβαση πώλησης κινητού με παρακράτηση κυριότητας
μέχρι την αποπληρωμή τιμήματος και είχε παραδώσει αυτό στον αγοραστή , ο
τελευταίος αποκτά κυριότητα, κατά τα συμφωνηθέντα, με την επιφύλαξη βέβαια
των διατάξεων περί ανακλήσεων πράξεων που έγιναν εντός υπόπτου
περιόδου. Ο σύνδικος, αν ο αγοραστής δεν καταβάλει το τίμημα μπορεί να
ζητήσει αυτό , ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, απαιτώντας το πράγμα,
με αδικαιολόγητο πλουτισμό ή και με άσκηση διεκδικητικής αγωγής. Εάν ο
πτωχός είχε συνάψει σύμβαση αγοράα]ς κινητού,
παρακράτηση κυριότητας μέχρι αποπληρωμή

π.χ. οχήματος

με

του τιμήματος και του είχε

παραδοθεί αυτό , ο πωλητής , μπορεί να τάξει προθεσμία στον σύνδικο να
ασκήσει το δικαίωμα επιλογής του άρθρου 104 ΠτΚ οπότε ο σύνδικος , εάν
θεωρεί ότι η εκπλήρωση της σύμβασης είναι προς το συμφέρον της ομάδας
πιστωτών πρέπει, αφού ενημερώσει με έγγραφη αναφορά τον εισηγητή , να
δηλώσει στον πωλητή ότι θα εκπληρώσει την σύμβαση και να του καταβάλει
το υπόλοιπο τίμημα, αφού λάβει σχετική άδεια ανάληψης από τον πτωχευτικό
λογαριασμό με πράξη του εισηγητή και εν συνεχεία να ζητήσει από τον
πωλητή, να προχωρήσει η άρση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος και
η έκδοση, επ’ ονόματι του πτωχού, της αδείας κυκλοφορίας αυτού , ώστε εν
συνεχεία να προβεί στην
αντικειμένου. Αντίθετα , εάν

εκποίησή του οχήματος ως πτωχευτικού
ο

σύνδικος

θεωρεί ότι, η εκπλήρωση της

σύμβασης δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας πιστωτών πρέπει, αφού

ενημερώσει τον εισηγητή , με έγγραφη αναφορά, να δηλώσει στον πωλητή ότι
δεν θα καταβάλει το υπόλοιπο τίμημα

και να προσφέρει πίσω το όχημα στον

τελευταίο. Στη περίπτωση αυτή, ο πωλητής χωρίς υπαναχώρηση μπορεί να
ζητήσει αποχωρισμό του κινητού σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα
(άρθρο 112) , ο δε σύνδικος, σε περίπτωση μερικής καταβολής τιμήματος, να
αναζητήσει αυτό , με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επίσης
στις συμβάσεις έργου η πτώχευση του εργολάβου δεν επιφέρει αυτόματα την
λύση της σύμβασης. Η σύμβαση λύεται μόνο εάν, μέσα σε 60 ημέρες, ο
σύνδικος δεν δηλώσει ότι θα εκπληρώσει την σύμβαση με το άρθρο 104. Σε
περίπτωση δε, που

μετά την κήρυξη της πτώχευσης οφείλεται

από τον

εργοδότη στον πτωχό αντιπαροχή, ο σύνδικος οφείλει να την διεκδικήσει αφού
αποτελεί τμήμα της πτωχευτικής περιουσίας.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ (άρθρο 105)
Ο σύνδικος, στο πλαίσιο των καθηκόντων του και προς εξυπηρέτηση των
σκοπών της πτωχευτικής διαδικασίας, μπορεί να συνάψει διάφορες συμβάσεις
π.χ σύμβαση φύλαξης πτωχευτικού ακινήτου προς διαφύλαξη της αξίας του
μέχρι την εκποίησή του.

Οι άνω συμβάσεις που καταρτίζει ο σύνδικος

δημοσιεύονται αμελλητί στο ΗΜΦ, επιμελεία του και ισχύουν εφόσον, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση, η
συνέλευση των πιστωτών δεν αποφασίσει να καταγγείλει τη σύμβαση.
Συνεπώς κάθε πιστωτής που διαφωνεί

μπορεί, μετά την δημοσίευση, να

καταθέσει αίτηση στον εισηγητή προκειμένου

αυτός να εκδώσει πράξη

σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών, περίληψη της οποίας θα
δημοσιευθεί στο ΗΜΦ 5 ημέρες προ της οριζομένης ημερομηνίας της
συνέλευσης. Απαιτήσεις από τις συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
ικανοποιούνται ως ομαδικές, εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και η
σύμβαση δεν καταγγελθεί από την συνέλευση των πιστωτών (άρθρο 105). Στις
άνω συμβάσεις υπάγονται και αυτές που τυχόν θα συνάψει ο σύνδικος, κατά
την προσπάθειά του, να

διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης

σε

περίπτωση εκποίησης συνόλου της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών
συνόλων , για αποφυγή τυχόν κινδύνου μείωσης της αξίας της είτε, με τον
πτωχό βάσει του άρθρου 94 , είτε με τρίτο πρόσωπο που θα προσλάβει προς
τούτο

με άδεια του εισηγητή. Τα τυχόν δημιουργούμενα ,από τις άνω

συμβάσεις, χρέη είναι ομαδικά και τα κέρδη τους, αυξάνουν το ενεργητικό της
πτώχευσης.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 108 νΠτΚ, ο σύνδικος μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτο
τη συμβατική σχέση, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο οφειλέτης. Η
μεταβίβαση αφορά τις εκατέρωθεν ανεκπλήρωτες αμφοτεροβαρείς συμβάσεις,
πρόσκαιρες και διαρκείς, και μεταβιβάζεται όλη η έννομη σχέση, πλην των
πτωχευτικών πιστωμάτων, που βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία και
εξοφλούνται από το τίμημα που θα εισπραχθεί από τον τρίτο. Επιπλέον πρέπει
να επιτρέπεται η μεταβίβαση από την ίδια την σύμβαση που κατήρτισε ο
πτωχός με τον αντισυμβαλλόμενό του ,άλλως πρέπει να συναινεί ο τελευταίος.
Φυσικά αυτονόητο είναι ότι πρέπει ο σύνδικος να θεωρεί ότι η μεταβίβαση αυτή
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πιστωτών. Αν ο αντισυμβαλλόμενος του
πτωχού δεν συναινεί τότε ο σύνδικος απευθύνει στο πτωχευτικό δικαστήριο
αίτηση με την οποία είτε ζητεί την έγκριση της σύμβασης μεταβίβασης , αν αυτή
ήδη καταρτίστηκε με τον τρίτο, είτε την άδεια να προβεί στην κατάρτιση της
σύμβασης μεταβίβασης

με συγκεκριμένο τρίτο , αναφέροντας ότι ο

αντισυμβαλλόμενος του πτωχού δεν συναινεί. Με την έκδοση της δικαστικής
απόφασης που εγκρίνει την μεταβίβαση και την δημοσίευσή της ,

ο τρίτος

υποκαθίσταται στα, εκ της συμβάσεως, δικαιώματα και υποχρεώσεις του
πτωχού. Όταν η απόφαση δεν εγκρίνει την μεταβίβαση αλλά χορηγεί την άδεια
να συναφθεί η σύμβαση μεταβίβασης της συμβατικής σχέσης τότε, προφανώς
η υποκατάσταση του τρίτου δεν επέρχεται με την έκδοση και δημοσίευση της
δικαστικής

απόφασης αλλά, προηγείται η κατάρτιση της σύμβασης

μεταβίβασης και μετά επέρχεται η υποκατάστασή του, στα, εκ της συμβάσεως,
δικαιώματα και υποχρεώσεις του πτωχού.
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Εξαίρεση

από

την

αναστολή

των

ατομικών

διώξεων

αποτελεί

το

προβλεπόμενο, στο άρθρου 111 νΠτΚ , δικαίωμα συμψηφισμού του
πτωχευτικού πιστωτή με ανταπαίτηση του πτωχού εναντίον του, εφόσον ,πριν
την πτώχευση ,είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις

συμψηφισμού δηλαδή,

πρέπει η απαίτηση του πιστωτή να είναι χρηματική , ομοειδής κατά το

αντικείμενο και ληξιπρόθεσμη. Ο πιστωτής μπορεί να προτείνει συμψηφισμό
στον σύνδικο και αυτός ενημερώνει (εγγράφως) τον εισηγητή, και προχωρεί ,
χωρίς την άδεια του τελευταίου, στον νόμιμο αυτό συμψηφισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ ο
συμβατικός συμψηφισμός δεν υπάγεται εδώ. Έτσι εάν ο πτωχός σύναψε
σύμβαση συμψηφισμού εντός της υπόπτου περιόδου θα ελεγχθεί από τον
σύνδικο για τυχόν ανάκληση. Φυσικά εάν, ο πτωχός προχώρησε σε σύμβαση
συμψηφισμού με πιστωτή του , μετά την κήρυξη της πτώχευσης,

αυτή είναι

ανενεργής.
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν τρίτος επικαλείται εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα) ή ενοχικό δικαίωμα
(leasing) σε αντικείμενο, που έχει περιληφθεί στην απογραφή, ως πτωχευτική
περιουσία, απευθύνει στον σύνδικο

αίτηση αποχωρισμού και παράδοσης

αυτού. Ο τελευταίος καταθέτει αίτηση στον εισηγητή όπου περιλαμβάνει την
αίτηση του τρίτου και την δική του θέση περί ,του αποχωρισμού ή μη του
αντικειμένου, βάσει των εγγράφων της πτώχευσης και της πληροφόρησης που
έχει από τον πτωχό. Ο εισηγητής εκδίδει πράξη που είτε, επιτρέπει , από τον
σύνδικο τον αποχωρισμό του αντικειμένου από την πτωχευτική περιουσία και
την απόδοσή του στον αιτούντα-τρίτο είτε, απορρίπτει αυτή . Στην τελευταία
περίπτωση , ο αιτών τον αποχωρισμό ασκεί, κατά του συνδίκου, αγωγή ή
αίτηση κ.λ.π., σύμφωνα με τις γενικές ισχύουσες, ανάλογα με την φύση του
αντικειμένου, διατάξεις (άρθρο 112 παρ. 1) . Στον νέο νόμο βλέπουμε ότι στην
διάταξη

του

αποχωρισμού

υπάρχει

και

η

προσθήκη

δικαιώματος

αποχωρισμού, από τον εκδοχέα ,απαίτησης τιμήματος κινητών που του είχε
εκχωρηθεί πριν την πτώχευση. Αν η εκχωρηθείσα απαίτηση τιμήματος έγινε
από τον πωλητή- πτωχό και είχε συμφωνηθεί με τον αγοραστή αυτή (απαίτηση)
, να καταστεί ληξιπρόθεσμη, μετά την μεταβίβαση του κινητού, στο διάστημα
δε, αυτό πτώχευσε ο πωλητής-πτωχός– εκχωρητής τότε, ο εκδοχέας θα
καταθέσει αίτηση προς τον σύνδικο με την οποία θα ζητεί, τον αποχωρισμό
της εκχωρηθείσας απαίτησης από την πτωχευτική περιουσία , αντίθετα με τα
γενικά ισχύοντα στην εκχώρηση.

Αν όμως , η

εκχωρηθείσα απαίτηση

τιμήματος, έγινε από τον πωλητή, ο οποίος πώλησε και παρέδωσε στον πτωχό
το κινητό και ο τελευταίος καθυστερεί να καταβάλει το (μη πιστωθέν) τίμημα ,
τότε ο εκδοχέας

μπορεί είτε να ζητήσει αυτό (τίμημα) , ως πτωχευτικός

πιστωτής ή να ζητήσει τον αποχωρισμό του πωληθέντος πράγματος με
υπαναχώρηση που θα ασκήσει αυτός προς τον σύνδικο, σε αντίθεση με ότι
ισχύει γενικά για τις εκχωρήσεις , όπου ο εκδοχέας σύμφωνα με το άρθρο 458
ΑΚ, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την πώληση χωρίς την σύμπραξη του
πωλητή.
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ (άρθρο 113)
Αν υπάρχουν στην έδρα του πτωχού εμπορεύματα καθώς και κάθε άλλου
είδους κινητά,

που προ πτώχευσης, είχαν παραδοθεί στο πτωχό με την

συμφωνία να τα πουλήσει στο όνομά του αλλά για λογαριασμού αυτού που τα
παρέδωσε (σύμβαση παραγγελίας) ή με την συμφωνία να τα φυλάει
προσωρινά και να τα πουλάει τμηματικά ή περιοδικά ή στο σύνολο τους όταν
βρεθεί αγοραστής στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παρακαταθέτη,
τότε αυτός απευθύνει αίτηση στον σύνδικο προς παράδοση και ο τελευταίος με
άδεια του εισηγητή τα παραδίδει εφόσον βρίσκονται στην πτωχευτική
περιουσία αναλλοίωτα . Εάν αυτά πωλήθηκαν, προ πτώχευσης, αλλά το
τίμημα οφείλεται τότε, ο παραγγελέας μπορεί να το διεκδικήσει απευθείας από
τον αγοραστή χωρίς να μετάσχει στην πτωχευτική διαδικασία. Αν, πριν την
κήρυξη της πτώχευσης, ο δικαιούχος είχε παραδώσει στον οφειλέτη αξιόγραφα
για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για καθορισμένες πληρωμές μπορεί να τα
διεκδικήσει εφόσον, κατά τον χρόνο της κήρυξης της πτώχευσης, βρίσκονται
στα χέρια του πτωχού αυτούσια με αίτηση προς τον σύνδικο και με άδεια του
εισηγητή ενώ εάν αυτά εισπράχθηκαν από τον σύνδικο ο δικαιούχος είναι
ομαδικός πιστωτής.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ (άρθρο 114)
Αν ,πριν την πτώχευση, είχε συναφθεί πώληση εμπορευμάτων με τον πτωχό
και αυτός κατά την κήρυξη της πτώχευσης οφείλει ολικά ή μερικά το τίμημα
αυτών και παράλληλα, τα πωληθέντα, δεν είναι στην κατοχή του αγοραστήπτωχού ή τρίτου, που ενεργεί για λογαριασμό του πτωχού, τότε ο πωλητής
μπορεί να τα διεκδικήσει εφόσον, βέβαια ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα
επιλογής του άρθρου 104 νΠτΚ και συνεπώς , αρνηθεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του πτωχού από την πώληση αυτή. Επίσης ο πωλητής, εάν έχει
αυτός στην κατοχή του ακόμα ,τα πωληθέντα και ο οφειλέτης οφείλει ολικά ή

μερικά το τίμημα, μπορεί να ασκήσει επίσχεση επ’αυτών, με δήλωση που
απευθύνει προς τον σύνδικο. Ο τελευταίος αν επιλέξει την μη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του πτωχού από την σύμβαση πώλησης τότε ο πωλητής,
μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση για μη
εκπλήρωση και να μετάσχει στην πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός
πιστωτής . Επίσης ο πωλητής μπορεί να μην ασκήσει το άνω δικαίωμα
επίσχεσης αλλά να παραδώσει τα εμπορεύματα στον σύνδικο και να καταστεί
πτωχευτικός πιστωτής του τιμήματος αυτών. Για όλες τις προαναφερόμενες
διεκδικήσεις ο δικαιούχος, υποβάλλει αίτηση στον σύνδικο ,ο οποίος με την
σειρά του , την υποβάλλει στον εισηγητή συνοδευόμενη , με δική του πρόταση
περί του σχετικού αιτήματος. Ο εισηγητής, εκδίδει αιτιολογημένη διάταξη, την
οποία δημοσιεύει ο σύνδικος στο ΗΜΦ και είναι άμεσα εκτελεστή εκτός, αν
ασκηθεί κατά αυτής προσφυγή ,εντός 10 ημέρων από την έκδοσή της και
ζητηθεί αναστολή από τον Πρόεδρο του πτωχευτικού Δικαστηρίου με την
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
Ενόψει του άρθρου 126 νΠτΚ, περί παραγραφής της ανακλητικής αξίωσης, ο
εισηγητής επισημαίνει στον σύνδικο να ερευνήσει και να καταθέσει έγγραφη
αναφορά , περί του , ποιες από τις συμβάσεις που σύναψε ο πτωχός,
υπόκεινται , κατά την κρίση του, σε ανάκληση.
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ
Ο

εισηγητής έχει την αρμοδιότητα,

με αιτιολογημένη διάταξή του, να

αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που θα ανακύψουν κατά την πτωχευτική
διαδικασία.

Πρακτικά ο σύνδικος , κάποιος πιστωτής , ενδιαφερόμενος

πλειοδότης , εκμισθωτής μισθίου του πτωχού κ.λ.π. καταθέτει στην γραμματεία
των πτωχεύσεων αίτηση, σχετικά με το θέμα της πτώχευσης που διαφωνεί με
κάποιον άλλο εμπλεκόμενο στην διαδικασία αυτής και ο εισηγητής , μέσω της
γραμματέως, αυθημερόν καλεί τον άλλο εμπλεκόμενο, να λάβει γνώσει του
περιεχομένου της αίτησης και να καταθέσει εντός προθεσμίας 24 ωρών σχετικό
υπόμνημα και σχετικά έγγραφα. Η σχετική ειδοποίηση και η

χορήγηση

προθεσμίας σημειώνεται επί της αιτήσεως και εντός 3 εργασίμων ημερών ο
εισηγητής εκδίδει διάταξη. Κατά αυτής όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί

να ασκήσει προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο σε 10 ημέρες από την
έκδοσή της.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 240)
Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης που έχει ο σύνδικος προς τον
εισηγητή, ως εποπτεύων αυτού όργανο , έχει την υποχρέωση να συντάσσει
κάθε εξάμηνο, από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική
έκθεση σχετικά με την πορεία και τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της
πτώχευσης και τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί. Την έκθεση αυτή την
υποβάλλει στον εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου
εξαμήνου. Επίσης, από την παράγραφο 2 του άρθρου 240 νΠτΚ, προκύπτει
το καθήκον του εισηγητού και η υποχρέωση του διαχειριστή , εφόσον του
ζητηθεί εγγράφως, να παράσχει διευκρινίσεις επί της ως άνω εκθέσεώς του.
Εάν ο σύνδικος δεν συμμορφώνεται προς το ως άνω καθήκον περιοδικής
ενημέρωσης,
παραπλανητικά

ή παράσχει, κατά την κρίση του εισηγητή, ανακριβή ή
στοιχεία ή καθυστερεί να παράσχει στον εισηγητή τις

ζητούμενες διευκρινίσεις επί της εκθέσεώς του,

ο εισηγητής οφείλει να

γνωστοποιήσει αυτά , στην αρμόδια αρχή για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
του σύμφωνα με τα άρθρα 242 κ.επ.
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (άρθρο 135)
Ο εισηγητής έχει την ανακριτική αρμοδιότητα να εξετάζει ανωμοτί τον πτωχό
και ενόρκως τους

αντιπροσώπους και υπαλλήλους του, σχετικά με

οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του προκειμένου να διαπιστώσει εάν
τελέστηκε ποινικά κολάσιμη πράξη. Αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης
διαβιβάζει αντίγραφα των καταθέσεων προς τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επίσης
ο εισηγητής μπορεί να αναθέτει σε ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ή σε άλλα ελεγκτικά όργανα
της Διοίκησης, τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, όπως
έλεγχο και σύνταξη σχετικής έκθεσης ή λήψη αντιγράφων από τα φορολογικά
και λοιπά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, με σκοπό τη διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής
κατάστασης και της περιουσίας του τελευταίου, ιδίως εάν, προκύπτουν

υπόνοιες για τον πτωχό, μεθοδευμένων ενεργειών που επηρέασαν την
πτωχευτική περιουσία.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Εάν ο οφειλέτης μετά από, νόμιμη κλήτευσή του προ 2 ημερών , αρνείται ή
αναιτιολόγητα δεν προσέρχεται στον εισηγητή για να παρουσιάσει και

να

παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα αναγκαία για την πτωχευτική διαδικασία
ο τελευταίος του

επιβάλλει από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες

(2.000,00) ευρώ υπέρ, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) που εισπράττεται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ. Μετά τη δεύτερη, χωρίς αποτέλεσμα, ειδοποίηση εμφάνισης του
οφειλέτη, ο εισηγητής μπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτού για
απείθεια, κατά τη διάταξη του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα, στον αρμόδιο
εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Εννοείται βέβαια ότι, δεν απαιτείται να επιβληθεί
η άνω ποινή τάξης που προφανώς θα μείνει και ανεκτέλεστη λόγω της
αδυναμίας πληρωμών του πτωχού, προκειμένου να αποσταλεί από τον
εισηγητή για απείθεια κατά του πτωχού, η σχετική έκθεση στον εισαγγελέα.
Επίσης, κατά του πτωχού, ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά
την κρίση του μέτρα, προς εξασφάλιση της παρουσίας του οφειλέτη και
σύμπραξης

του,

όπου

απαιτείται,

κατά

την

πτωχευτική

διαδικασία,

συμπεριλαμβανομένης και της βίαιης προσαγωγής του, κατά το άρθρο 231 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εάν,

τρίτα πρόσωπα έχουν αντίγραφα ή

πρόσβαση σε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πτωχευτική διαδικασία

ο

εισηγητής τους καλεί εγγράφως, εντός 2 ημερών να τα παραδώσουν , αν δε
αυτοί δεν εμφανίζονται ή αρνούνται να εμφανιστούν αδικαιολόγητα ο εισηγητής
μπορεί να προβεί στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτών στον αρμόδιο εισαγγελέα
πλημμελειοδικών για υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ).
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ (άρθρο 145)
Ο σύνδικος μπορεί επίσης ,για κάθε αξίωση του οφειλέτη που έχει αυτός,
κατά τρίτων ή τρίτοι έναντι του οφειλέτη να συμβιβαστεί με τους όρους του 871
ΑΚ. Για τον συμβιβασμό ,συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του συνδίκου και του
άλλου μέρους, με πρακτικό, ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύσεων. Επίσης
ειδοποιείται

ο οφειλέτης από τον εισηγητή προκειμένου, να λάβει γνώση της

συμφωνίας, ώστε εάν επιθυμεί ,εντός 3 ημερών, να υποβάλλει αντιρρήσεις
ενώπιόν του. Στην πράξη, μαζί με το πρακτικό συμβιβασμού μπορεί ο σύνδικος
να προσκομίσει έκθεση επίδοσης εξωδίκου

στον οφειλέτη , στην οποία

επισυνάπτεται η συμφωνία συμβιβασμού και ενημερώνεται ο τελευταίος , για
την δυνατότητά του να προσκομίζει εντός 3 ημερών αντιρρήσεις . Το πρακτικό
υποβάλλεται στον εισηγητή προς επικύρωση και εάν αυτός το επικυρώσει έχει
ισχύ δικαστικής απόφασης και δημοσιεύεται στο ΗΜΦ. Κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισηγητή, ο σύνδικος, ο αντισυμβαλλόμενος, ο οφειλέτης ή ο
οποιοσδήποτε πιστωτής ,

μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο πτωχευτικό

Δικαστήριο ,εντός προθεσμίας 10 ημερών, αρχομένης αυτής ,

από την

δημοσίευση της απορριπτικής πράξης του εισηγητή, στο ΗΜΦ και όχι από την
έκδοσή της, όπως ορίζει το άρθρο 134 νΠτΚ, στις άλλες περιπτώσεις . Για
πρώτη φορά ο νΠτΚ αναφέρει ρητά ότι, η επικύρωση από τον εισηγητή έχει
ισχύ δικαστικής απόφασης. Επομένως μπορεί εφόσον ζητηθεί από τα μέρη και
γίνει δεκτό από τον εισηγητή, ο γενόμενος συμβιβασμός

να είναι άμεσα

εκτελεστός.
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
Η αντιμισθία του συνδίκου ορίζεται στο άρθρο 149 νΠτΚ. Σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άνω άρθρου, αυτή ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 241, περί της αμοιβής γενικά του
διαχειριστή αφερεγγυότητας και απαιτείται έστω και

εάν ο νόμος δεν το

αναφέρει ρητά έκθεση του εισηγητή σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 4,
κατ’αναλογία και του παλιού ΠτΚ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ νΠτΚ (στην αντιμισθία) .
Ο σύνδικος μπορεί ,βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές, να λάβει και πρόσθετη
αμοιβή , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 241. Στην συμφωνία αυτή δεν
προβλέπεται

συμμετοχή του εισηγητή παρά μόνο, κατά το

στάδιο της

εισαγωγής της συμφωνίας προς επικύρωση στο πτωχευτικό δικαστήριο ,οπότε
ο εισηγητής θα υποβάλει σχετική έκθεση προς αυτό. Περαιτέρω , εάν δεν
υπάρξει η προαναφερόμενη,

μεταξύ του συνδίκου και των πιστωτών,

συμφωνία του άρθρου 241 παρ. 2 , τότε ο σύνδικος μπορεί να λάβει πρόσθετη
αμοιβή , με την συμμετοχή του εισηγητού στην σχετική διαδικασία , ως εξής :

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 149 , ο σύνδικος θα υποβάλει προς
τη συνέλευση των πιστωτών, πρόταση παροχής πρόσθετης αμοιβής, το ύψος
και το είδος της οποίας εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένου
αποτελέσματος, όπως ιδίως, το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή
ρευστοποίησης και τον χρόνο περάτωσής τους. Ο χρόνος καταβολής της τυχόν
πρόσθετης αμοιβής , που μπορεί επίσης να προβλεφθεί ότι θα
σταδιακά,

θα αποφασιστεί

γίνεται

στη σχετική απόφαση της συνέλευσης των

πιστωτών. Ο εισηγητής ,κατόπιν αίτησης του συνδίκου , θα εκδώσει πράξη
σύγκλησης συνέλευσης που θα δημοσιευτεί στο ΗΜΦ (άρθρου 150 παρ. 2) και
μετέπειτα αυτός (εισηγητής) θα επικυρώσει τη συμφωνία ,της συνέλευσης των
πιστωτών για την παροχή πρόσθετης αμοιβής

στον σύνδικο, εφόσον

διαπιστώσει ότι αυτή ελήφθη, σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 2 εδ. β, δηλαδή
με

την απλή πλειοψηφία

τουλάχιστον το

50%

των πιστωτών που οι απαιτήσεις τους είναι

των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Αυτονόητο είναι ότι, ο σύνδικος έχει δικαίωμα και σε προσωρινή αμοιβή για την
οποία πάλι ο εισηγητής θα χρειαστεί να υποβάλλει εισήγηση στο πτωχευτικό
Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση αμοιβής του συνδίκου, κύριας (οριστικής ή
προσωρινής) ή πρόσθετης ,η ανάληψη των χρημάτων από τον πτωχευτικό
λογαριασμό , γίνεται από τον σύνδικο, κατόπιν πράξης αδείας του εισηγητή
(άρθρο 144 παρ. 4).
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ νΠτΚ.
Τα έξοδα του συνδίκου αποδίδονται πλέον με την δικαστική απόφαση της
αντιμισθίας, βάσει της έκθεσης του άρθρου 240 νΠτΚ,

που υποβάλλει ο

σύνδικος στον εισηγητή κάθε εξάμηνο και όχι όπως με τον ΠτΚ,

με πράξη

ορισμού από τον εισηγητή, των αποδοτέων στον σύνδικο εξόδων, μετά από
έλεγχο των προσκομιζομένων, από τον τελευταίο , σχετικών παραστατικών.
Συνεπώς στην έκθεση που θα υποβάλλει ο εισηγητής στο Δικαστήριο για την
αντιμισθία του συνδίκου θα πρέπει πλέον να εισηγείται και για τα έξοδα που
πρέπει να καταβληθούν στον σύνδικο. Προ της απόδοσης , προς τον σύνδικο
των εξόδων ,με την απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου περί
αντιμισθίας του ,

ο

τηε

εισηγητής θα μπορεί μετά, από σχετική αίτηση του

συνδίκου, να του δώσει άδεια να αναλάβει από τον πτωχευτικό λογαριασμό ,
προκαταβολικά, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, προς αντιμετώπιση των

εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Εν συνεχεία ο σύνδικος , εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος , θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά
των εξόδων που πραγματοποίησε και ο εισηγητής θα διενεργεί εκκαθάριση του,
προκαταβληθέντος στον σύνδικο , ποσού. Τα ανωτέρω, ήτοι τις τυχόν
προκαταβολές εξόδων που έλαβε ο σύνδικος , ο εισηγητής θα τις αναφέρει
στην έκθεσή του προς το Δικαστήριο προκειμένου αυτό , να τις λάβει υπόψη
του, κατά την απόδοση των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας προς τον
σύνδικο .
ΕΓΚΛΗΣΗ
Επίσης ο σύνδικος , εφόσον θεωρεί ότι προέκυψαν ενδείξεις ότι , παράνομες
πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες

προσώπων , εις βάρος του οφειλέτη ,

επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή κατάσταση του τελευταίου , κατά τη
χρονική περίοδο που προηγήθηκε της κήρυξης της πτώχευσής του, έχει την
υποχρέωση, να το αναφέρει στον εισηγητή και να λάβει από τον τελευταίο
,άδεια με πράξη του, ώστε εν συνεχεία , να υποβάλλει έγκληση κατά των
υπευθύνων προσώπων, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη
της κατηγορίας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
(άρθρο 148 νΠτΚ)
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Στο στάδιο αυτό της πτώχευσης ο εισηγητής δεν έχει καθήκοντα, εκτός από
την περίπτωση της πτώχευσης οφειλέτη- φυσικού προσώπου, κατά την οποία
ο σύνδικος οφείλει , να υποβάλει στον εισηγητή, εντός προθεσμίας 30 ημερών,
από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων,
κοινοποίηση στον οφειλέτη, το σχέδιο των

με

περιοδικών πληρωμών που

συνέταξε (άρθρο 92 παρ.2). Ο τελευταίος αφού λάβει υπόψη του, τις τυχόν
απόψεις του οφειλέτη που κατέθεσε εγγράφως εκδίδει αιτιολογημένη διάταξή
του, με την οποία αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του
σχεδίου τωνπεριοδικών πληρωμών. Το εγκεκριμένο, από τον εισηγητή, σχέδιο
πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης. Το σχέδιο αυτό, αν το εισόδημα του οφειλέτη φυσικού προσώπου
μεταβληθεί ουσιωδώς , μπορεί κατόπιν αίτησης του συνδίκου ή του οφειλέτη
προς τον εισηγητή να μεταβληθεί με διάταξη του εισηγητή .

Ουσιώδης

τεκμαίρεται ότι είναι η μεταβολή που υπερβαίνει το ποσοστό τριάντα πέντε τοις
εκατό (35%) του εισοδήματος. Κατά τα λοιπά ο σύνδικος στο στάδιο των
αναγγελιών πρέπει πρώτα να αναζητήσει τους «εικαζόμενους» πιστωτές οι
οποίοι προκύπτουν α) αρχικά από τον κατάλογο των πιστωτών που κατατέθηκε
στην αίτηση πτώχευσης β) από τον κατάλογο που αυτός ζητά (καλύτερα
εγγράφως εξώδικος – ηλεκτρονικό μήνυμα ) να του παραδώσει ο πτωχός και
γ) από τα στοιχεία βιβλία ισολογισμού που του παρέδωσε ο πτωχός (παρ. 1
του άρθρου 152) . Μετέπειτα ο σύνδικος οφείλει, κατ’άρθρο 152 παρ. 2 ΠτΚ,
να ενημερώσει αμέσως εγγράφως (συνήθως με συστημένες επιστολές) όλους
τους ως άνω γνωστούς σ’αυτόν πιστωτές -,ήτοι ως προαναφέρθηκε α) αυτούς
που περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη του
τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού ή της καταστάσεως των πιστωτών
στην οποία βασίστηκε η απόφαση για την κήρυξη της πτωχεύσεως και η οποία
επισυνάπτεται στην απόφαση για την κήρυξη του οφειλέτη β) αυτούς που
αναφέρονται επιπλέον στο παραδοθέντα σ’αυτόν, από τον οφειλέτη, κατάλογο
πιστωτών και επιπλέον γ) τους ενέγγυους ,που ο σύνδικος διαπίστωσε κατά
την έρευνα της ακίνητης πτωχευτικής περιουσίας, που είναι γνωστής διαμονής
κατοικίας ή έδρας . Εν συνεχεία ο σύνδικος, καλεί τους ανωτέρω πτωχευτικούς
πιστωτές , με σχετική πρόσκληση που δημοσιεύει στο ΗΜΦ να αναγγείλουν
την απαίτησή τους και να καταχωρήσουν τα σχετικά έγγραφα στο ΗΜΦ,
επισημαίνοντας τις προθεσμίες εντός των οποίων αυτοί , υποχρεούνται σε
αναγγελία

των απαιτήσεών τους

και επαλήθευση αυτών καθώς και τις

συνέπειες από την παράλειψη της αναγγελίας ή το εκπρόθεσμο αυτής και της
επαλήθευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ ο εισηγητής πρέπει να επισημάνει στον σύνδικο ότι
εάν πρόκειται για πτώχευση ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης
εταιρίας ο σύνδικος,
απευθύνει

την

εκτός από τους προσωπικούς πιστωτές , πρέπει να

πρόσκληση

και

στους

πιστωτές

της

ομόρρυθμης

ή

ετερόρρυθμης εταιρίας, λόγω της προσωπικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον
ευθύνης του ομορρύθμου μέλους για τα χρέη της εταιρίας
4072/2012).
στο ΗΜΦ

(άρθρο 249 ν.

Με την δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης από τον σύνδικο
,αρχίζει και η προθεσμία των αναγγελιών των πιστωτών της

πτώχευσης, που είναι 3 μήνες. Η προθεσμία αναγγελίας , αναστέλλεται , για το
χρονικό διάστημα από 1η ως 31η Αυγούστου (άρθρο 153) . Επίσης η άνω
προθεσμία είναι καταληκτική ,δηλαδή, εάν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει

η δημοσίευση της πτωχευτικής απόφασης στο ΗΜΦ (π.χ. λόγω διαδοχικών
αποποιήσεων συνδίκων), οι αναγγελίες των απαιτήσεων νόμιμα λαμβάνουν
χώρα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης , ήτοι και πριν την
δημοσίευση αυτής στο ΗΜΦ. Το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1
μπορεί, δια του Διευθυντού του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, να αναγγείλει τις
απαιτήσεις του και στον

σύνδικο και στο γραμματέα του αρμοδίου

Δικαστηρίου,αποστέλλοντας , πίνακα των βεβαιωμένων ,εις βάρος του πτωχού
οφειλέτη, απαιτήσεων του Δημοσίου και πέραν της άνω 3μηνης προθεσμίας,
και μέχρι την σύνταξη του πίνακα της τελευταίας διανομής. Επίσης , οι
απαιτήσεις του Δημοσίου δεν υπόκεινται στην διαδικασία της επαλήθευσης και
κατατάσσονται αμέσως στον πίνακα των επαληθευθεισών απαιτήσεων, του
άρθρου 156 παρ. 1 νΠτΚ . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο νΠτΚ, στην παρ. 2 του άρθρου
96 αναφέρει ρητά ότι, «Πτωχευτικά χρέη προς το Δημόσιο είναι οι απαιτήσεις
του Δημοσίου κατά του οφειλέτη, οι οποίες γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους» .
Η ανωτέρω διάταξη επιλύει , πολλά προβλήματα που δημιουργούνταν
παλιότερα, στις πτωχεύσεις , αναφορικά με το ποια χρέη του οφειλέτη είναι
πτωχευτικά και ποια ομαδικά, καθόσον η αρμόδια Δ.Ο.Υ., πολλές φορές για
χρέη του πτωχού, προ της πτώχευσης, εξέδιδε την σχετική βεβαίωση , μετά
την πτώχευση με αποτέλεσμα να μην τα συμπεριλαμβάνει στην αναγγελία της
, θεωρώντας αυτά , ότι είναι ομαδικά χρέη και χρήζουν άμεσης καταβολής.
Επίσης η απρόθεσμη αναγγελία και η μη υποβολή των απαιτήσεων στην
διαδικασία επαλήθευσης συνεχίσει να ισχύει και για τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς.
Ως προειπώθηκε όταν πρόκειται για πτώχευση οφειλέτη φυσικού προσώπου,
ο σύνδικος, εντός προθεσμίας , 30 ημερών, από την παρέλευση της
προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων του άρθρου 153 , υποβάλλει στον
εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών και ο
οφειλέτης , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, μπορεί
να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών,
καταθέτοντας σημείωμα στον εισηγητή. Εν συνεχεία ο εισηγητής θα εκδώσει
αιτιολογημένη διάταξή του, με την οποία θα αποφασίσει περί της αποδοχής ή
μη, εν όλω ή εν μέρει, του υποβληθέντος σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Το

εγκεκριμένο από τον εισηγητή σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από
την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Αν το εισόδημα του οφειλέτη φυσικού
προσώπου μεταβληθεί ουσιωδώς , με αίτηση συνδίκου ή δική του ο εισηγητής
με διάταξή του μπορεί να μεταβάλει τους όρους του σχεδίου περιοδικών
πληρωμών για να ληφθούν υπόψη οι ουσιώδεις μεταβολές του εισοδήματος.
Ουσιώδης τεκμαίρεται ότι είναι η μεταβολή που υπερβαίνει το ποσοστό τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) του εισοδήματος.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων, οι πιστωτές
που δεν αναγγέλθηκαν -είτε διότι δεν κλήθηκαν ή δεν μπόρεσαν να λάβουν
γνώση της δημοσίευσης ή δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία –
μπορούν να ασκήσουν , με δικά τους έξοδα, την προβλεπόμενη στο άρθρο
153 παρ. 3 νΠτΚ ,πτωχευτική ανακοπή και να ζητήσουν την επαλήθευση της
πτωχευτικής απαίτησής του,

από το πτωχευτικό δικαστήριο.

Η ανακοπή

στρέφεται κατά του συνδίκου και μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία
διανομή που δεν πρέπει, όμως , να έχει περατωθεί. Καταληκτική προθεσμία
άσκησης πτωχευτικής ανακοπής ο νόμος ορίζει τους έξι (6) μηνών από το
πέρας της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων . Η άσκηση της ανακοπής
δεν αναστέλλει τις διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί. Εάν διαταχθούν νέες
διανομές, πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο
ανακόπτων μετέχει σε 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
ασκηθείσας πτωχευτικής ανακοπής. Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής σε διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το άρθρο 155 ορίζει την

διαδικασία της επαλήθευσης των απαιτήσεων. Ο

νΠτΚ ορίζει ότι, η επαλήθευση των πτωχευτικών απαιτήσεων γίνεται από τον
σύνδικο, χωρίς την

παρουσία του πιστωτή ή του πληρεξουσίου του και

επομένως χωρίς πλέον να απαιτείται ,όπως παλιά, δήλωση αυτών
επαλήθευσης της απαίτησης. Η

προθεσμία των επαληθεύσεων των

απαιτήσεων είναι, 3 μήνες από την λήξη της προθεσμίας των αναγγελιών και

στο έργο του αυτό ο σύνδικος εποπτεύεται από τον εισηγητή ο οποίος μπορεί,
είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου να ζητήσει
από τον πιστωτή την προσκόμιση των βιβλίων ή αποσπάσματος αυτών .
Επομένως εφόσον ο εισηγητής, εποπτεύει τον σύνδικο κατά την διαδικασία
των επαληθεύσεων των πτωχευτικών απαιτήσεων , πρέπει ο σύνδικος να
καταθέσει αίτηση , με την οποία θα ζητεί να ορίσει ο εισηγητής , συγκεκριμένες
ημέρες και συγκεκριμένο τόπο, επαλήθευσης των πτωχευτικών απαιτήσεων,
όπου θα διενεργηθεί, παρουσία του εισηγητή η σχετική διαδικασία της
επαλήθευσης. ΕΔΩ ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα : Με ποιο τρόπο , θα
αποδεικνύονται οι αναγγελθείσες απαιτήσεις ,κατά πτωχών - προσώπων που
δεν τηρούν βιβλία ή γενικά έγγραφα για τις συναλλαγές τους; Θα μπορεί ο
σύνδικος, σε αντίθεση με την διαδικασία που τηρείτο με τον παλιό ΠτΚ που
βασίζονταν , αποκλειστικά σε έγγραφα, να δέχεται προς απόδειξη των
απαιτήσεων και ένορκες βεβαιώσεις ; Ο εισηγητής θα έχει άλλη δυνατότητα,
προκειμένου να επαληθευθεί μία πτωχευτική απαίτηση ή, η αρμοδιότητά του
,

εξαντλείται στο, να ζητήσει

αυτεπάγγελτα από κάποιον πιστωτή προς

απόδειξη της αναγγελθείσας απαίτησής του, την προσκόμιση των βιβλίων του
ή αποσπάσματος αυτών; ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της

προθεσμίας

επαλήθευσης από τον εισηγητή δεν υπάρχει πλέον. Ο σύνδικος και κατά
συνέπεια και ο εισηγητής, που εποπτεύει την διαδικασία, ελέγχει τις απαιτήσεις
τόσο από τυπική άποψη - εμπρόθεσμο αναγγελίας και ορισμένο αυτής και των
αιτημάτων της – όσο και ουσιαστική. Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και ανωτέρω
κατά τις επαληθεύσεις ήτοι : Π.χ. αν ο πιστωτής στην αναγγελία του, επικαλείται
ότι, έχει εις βάρος του πτωχού ,πτωχευτική απαίτηση ποσού, 10.000,00 ευρώ
προερχόμενη, από δύο επιταγές για τις οποίες εξέδωσε διαταγή πληρωμής που
επέδωσε, στον πτωχό μία μόνο φορά και όχι και δεύτερη, τότε η απαίτησή του
έχει υποπέσει στην εξάμηνη παραγραφή και δεν επαληθεύεται. Δεν μπορεί ο
πιστωτής, αν κληθεί, προκειμένου να προσκομίσει έκθεση επίδοσης της
διαταγής πληρωμής στον πτωχό για δεύτερη φορά , να επικαλεστεί τώρα , αν
δεν το έχει κάνει ήδη επικουρικά στην αναγγελία του, π.χ. την νομική βάση της
αδικοπραξίας. Το ίδιο ισχύει και ,κατά το στάδιο της ανακοπής κατά του πίνακα
κατά το άρθρο 168 νΠτΚ ενώπιον του πτωχευτικού Δικαστηριου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

Το άρθρο 156 στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι « Μετά την παρέλευση της
προθεσμίας αναγγελίας απαιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των
επαληθευθεισών απαιτήσεων, τον οποίο δημοσιεύει ως πίνακα πτωχευτικών
πιστωμάτων». Παράλληλα η παράγραφος 2 του άνω άρθρου ορίζει ότι, στον
άνω πίνακα πρέπει να περιλαμβάνονται και τυχόν μεταβολές που επιφέρουν
αποφάσεις επί ανακοπών της παρ. 3 του άρθρου 153 ήτοι , η πτωχευτική
ανακοπή που ασκείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την κήρυξη τη
πτώχευσης

και της παρ. 1 του άρθρου 168 ήτοι. η ανακοπή κατά πίνακα

κατάταξης που ασκεί ο οφειλέτης και οι αναγγελθέντες πιστωτές, τόσο ως προς
την επαλήθευση των απαιτήσεων , κατά του περιεχόμενου του πίνακα
πτωχευτικών πιστωμάτων του άρθρου 156, όσο και ως προς την κατάταξη των
απαιτήσεων. Συνεπώς

βάσει των ανωτέρω,

ο σχετικός πίνακας θα

συντάσσεται μετά τις επαληθεύσεις των απαιτήσεων

και όχι μετά την

παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας αυτών. Στον ως άνω πίνακα των
πτωχευτικών πιστωμάτων, ο σύνδικος πρέπει να αναφέρει την ταυτότητα των
πιστωτών, το είδος της απαίτησης, το ύψος της, καθώς και το αν αυτή, έχει
προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια. Επίσης πρέπει να κάνει
σύντομη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, καθώς και να
αναφέρει τις τυχόν μεταβολές που θα επιφέρουν , οι αποφάσεις που θα
εκδοθούν επί ανακοπών που θα ασκηθούν βάσει της παρ. 3 του άρθρου 153
και της παρ. 1 του άρθρου 168. Ο πίνακας των «πτωχευτικών πιστωμάτων»,
δημοσιεύεται

στο ΗΜΦ και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρει η

παράγραφος 2 του άρθρου 155. Φυσικό είναι ότι αν κατά την διαδικασία των
επαληθεύσεων επαληθευθεί μόνο ένας πιστωτής , τότε η απόφαση κήρυξης
της πτώχευσης ανακαλείται, είτε

με αίτηση του συνδίκου είτε και

αυτεπαγγέλτως με αίτηση του εισηγητή.

Σε κάθε πάντως περίπτωση

ανάκλησης , ο εισηγητής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο πτωχευτικό
Δικαστήριο σχετική έκθεσή του.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΜΑΤΩΝ
Βάσει του ανωτέρω πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων, ο σύνδικος θα συντάξει
πίνακα κατάταξης των πιστωτών για διανομή του συνολικού ενεργητικού που
θα επιτευχθεί από την ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Φυσικά,

υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης από τον σύνδικο και πινάκων προσωρινών
διανομών, κατόπιν αδείας του εισηγητή. Ο (οριστικός ή προσωρινός) πίνακας
κατάταξης πιστωτών, υποβάλλεται στον εισηγητή ο οποίος τον κηρύσσει
εκτελεστό, εφόσον συμφωνεί με αυτόν είτε, κατά την νομική του θεμελίωση είτε
την ουσιαστική εφαρμογή του. Αν ο εισηγητής, διαφωνεί με τον υποβληθέντα,
προς κήρυξη ως εκτελεστού , πίνακα διανομής τότε μπορεί να τον απορρίψει
με πράξη του, οπότε ο σύνδικος ή οποιοσδήποτε θίγεται από την απόρριψη
του πίνακα διανομής ως εκτελεστού, μπορεί να προσφύγει στο πτωχευτικό
δικαστήριο με το άρθρο 134 . Το τελευταίο, είτε απορρίπτει την προσφυγή
χωρίς όμως να συντάξει σχετικό πίνακα διανομής , οπότε ο σύνδικος πρέπει
να υποβάλει τον πίνακα διανομής, σύμφωνα με την απορριπτική πράξη του
εισηγητού, είτε δέχεται την ασκηθείσα προσφυγή, χωρίς όμως πάλι να συντάξει
σχετικό πίνακα διανομής και ο σύνδικος επανυποβάλει τον απορριφθέντα
πίνακα , τον οποίο ο εισηγητής πρέπει να κηρύξει εκτελεστό.

Η πράξη του

εισηγητού που κηρύσσει τον πίνακα διανομής δημοσιεύεται στο ΗΜΦ . Ο άνω
πίνακας κατάταξης προσβάλλεται με την, προβλεπόμενη στο άρθρο 168 νΠτΚ,
ανακοπή εντός 10 ημερών από την δημοσίευσή του. ΠΡΟΣΟΧΗ και εδώ η
προθεσμία ανακοπής Δημοσίου είναι 30 ημέρες . Την άνω ανακοπή ασκούν ο
οφειλέτης, καθώς και οι αναγγελθέντες πιστωτές, και μπορεί να στρέφεται κατά
του πίνακα των πτωχευτικών πιστωμάτων του άρθρου 156 , με λόγους που
αφορούν την επαλήθευση των πτωχευτικών απαιτήσεων , καθώς και κατά του
πίνακα κατάταξης των πτωχευτικών πιστωτών. Η ανακοπή κατατίθεται στον
εισηγητή και αυτός την εισάγει ή εφόσον υπάρχουν περισσότερες ανακοπές
τις εισάγει, από κοινού στο πτωχευτικό Δικαστήριο, με έκθεσή του, εντός
προθεσμίας 20 ημερών από την δημοσίευση του πίνακα. Στην συζήτηση της
ανακοπής, κλητεύονται, επιμελεία του συνδίκου, ο οφειλέτης και οι πιστωτές
που αμφισβητούνται οι απαιτήσεις τους. Αν τυχόν μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση
της άνω ανακοπής, ακολουθήσει διανομή με πίνακα κατάταξης, ο πιστωτής
που αμφισβητείται η απαίτησή του , κατατάσσεται, ως προσωρινά δεκτή, ήτοι
υπό τον όρο τελεσιδίκου περί αυτής κρίσεως . Ο σύνδικος, όταν ο πίνακας
καταστεί τελεσίδικος διανέμει, με άδεια του εισηγητή, τα ποσά

στους

καταταγέντες πιστωτές,ενώ αν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα , ο
εισηγητής δίνει άδεια στον σύνδικο, να αποδώσει τα ποσά ,στους πιστωτές
των οποίων η κατάταξη δεν προσβλήθηκε. Το ποσό της κατάταξης του

αμφισβητούμενου πιστωτή διατηρείται, μέχρι η κατάταξη να γίνει τελεσίδικη, ο
δε, εισηγητής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως πιστωτή του οποίου προσβλήθηκε η
κατάταξη να διατάξει, να του αποδοθεί το ποσό από τον σύνδικο, υπό τον όρο
καταβολής εγγυοδοσίας. Κατά την σύνταξη του πίνακα κατάταξης ο εισηγητής
υπενθυμίζει στον σύνδικο ότι προτού προβεί σε διανομή (οριστική ή
προσωρινή) πρέπει να αφαιρέσει από το υπάρχον ενεργητικό , τα ποσά που
απαιτούνται (κατά προσέγγιση ) για δικαστικά έξοδα,

ομαδικά πιστώματα

,έξοδα διοίκησης πτωχευτικής περιουσίας όπως, τα απαιτούμενα έξοδα του
συνδίκου για την ενέργεια διάφορων μελλοντικών ενεργειών (π.χ. διενέργεια
πλειστηριασμού ετέρου πτωχευτικού ακινήτου) , την (προσωρινή) αντιμισθία
του συνδίκου , τον ΕΝΦΙΑ των πτωχευτικών ακινήτων μετά την κήρυξη της
πτώχευσης ,

την

καταβολή ΦΠΑ από τους πραγματοποιηθέντες

πλειστηριασμούς πτωχευτικών κινητών, διάφορες αμοιβές βοηθών συνδίκων
ή πραγματογνωμόνων ή λογιστών ή εταιριών φύλαξης της πτωχευτικής
περιουσίας, καθώς και λοιπές δαπάνες αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων
ακόμα και άμεσα μελλοντικών, (μισθώματα , κοινόχρηστα , λογαριασμοί ΔΕΗ
κ.λ.π.).
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
¨Όπως προαναφέρθηκε στον νέο ΠτΚ δεν υπάρχει πλέον το στάδιο κατά το
οποίο οι επαληθευμένοι πτωχευτικοί πιστωτές θα συνέλθουν σε συνέλευση
προκειμένου να αποφασίσουν για τον τρόπο εξακολούθησης της πτωχευτικής
διαδικασίας, δηλαδή δεν υπάρχει , η παλιά συνέλευση των πιστωτών του
άρθρου 84 ΠτΚ. Τώρα ο μοναδικός τρόπος συνέχισης των εργασιών της
πτώχευσης είναι η ρευστοποίηση από τον σύνδικο του ενεργητικού της, με
εκποίηση δια πλειστηριασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 157νΠτΚ , ο σύνδικος
πρέπει να ενεργήσει αμελλητί , και να προχωρήσει, μετά την απογραφή, στην
εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας είτε, ως συνόλου της επιχείρησης του
οφειλέτη ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής είτε,

των κατ’ιδίαν

στοιχείων αυτής . Ο σύνδικος οφείλει να ενεργήσει κατά τον τρόπο που διέταξε
η πτωχευτική απόφαση (άρθρο 79 και 81) δηλαδή, εφόσον η απόφαση διέταξε
την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ,ως συνόλου ενεργητικού ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής , θα ακολουθήσει την διαδικασία των
άρθρων 158 έως 161 ενώ αν η δικαστική απόφαση, διέταξε την εκποίηση των

κατ’ιδίαν περιουσιακών στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος θα
ακολουθήσει την διαδικασία των άρθρων 162 έως 166. Αν η δικαστική
απόφαση της κήρυξης της πτώχευσης, δεν έχει διάταξη περί τον τρόπο
εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος θα προβεί , σε κατ’ιδίαν
εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων εκτός, εάν ο τελευταίος , θεωρεί ως
προσφορότερο τρόπο εκποίησης ,αυτόν του συνόλου του ενεργητικού ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων της πτωχευτικής περιουσίας , οπότε πρέπει
να φροντίσει να συγκληθεί η

συνέλευση των πιστωτών προκειμένου να

αποφασίσει σχετικά με την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων της πτωχευτικής περιουσίας. Συνεπώς ο
σύνδικος θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στον εισηγητή

περί

σύγκλησης συνέλευσης πιστωτών και ο τελευταίος θα εκδώσει πράξη που θα
δημοσιευθεί περίληψή της στο ΗΜΦ με το άρθρο 150 νΠτΚ.
ΥΠΕΓΓΥΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
Στην εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας δεν μπορεί να προβεί ο σύνδικος
αναφορικά, με τα υπέγγυα αντικείμενα αυτής, εφόσον οι υπέγγυοι πιστωτές
ασκώντας την εμπράγματη αγωγή τους ,εντός προθεσμίας 9 μηνών από την
κήρυξη της πτώχευσης,

επιδιώκουν την ικανοποίησή τους από το υπέγγυο

πράγμα. (άρθρο 162 παρ. 2 α). Αυτό σημαίνει, ότι ο υπέγγυος πιστωτής πρέπει,
εντός 9 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης να έχει αποκτήσει εκτελεστό
τίτλο και να έχει επιβάλλει κατάσχεση , στο υπέγγυο πράγμα και να συνεχίζει,
την διαδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Δεν σημαίνει ότι εντός της προθεσμίας των 9 μηνών ο υπέγγυος πιστωτής
πρέπει να έχει φροντίσει να

εκπλειστηριασθεί το υπέγγυο πράγμα.

Η

ολοκλήρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να γίνει και εκτός του
χρονικού διαστήματος των 9 μηνών, εφόσον όμως , ο υπέγγυος πιστωτής έχει
φροντίσει, στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, να
καθυστέρηση προς βλάβη των πτωχευτικών πιστωτών ,

ενεργεί χωρίς

διότι τότε,τόσο ο

σύνδικος, όσο και κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον , θα μπορεί να
απευθυνθεί στον εισηγητή, ο οποίος με πράξη του

θα δώσει άδεια στον

σύνδικο να εκποιήσει το πράγμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 162-166. Η
άνω πράξη του εισηγητή δημοσιεύεται στο ΗΜΦ. Κατ’ εξαίρεση, αναστέλλονται
οι ατομικές διώξεις και των ενέγγυων πιστωτών στην περίπτωση που στην

δικαστική απόφαση του άρθρου 81, προβλέπεται η εκποίηση του ενεργητικού
της επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων αυτής και το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου έχει παραχωρηθεί
η εμπράγματη ασφάλεια, αποτελεί μέρος του υπό εκποίηση περιουσιακού
συνόλου. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον αποτύχει η διαδικασία εκποίησης
του ενεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή των επιμέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής, ήτοι στην περίπτωση που παρέλθουν δεκαοκτώ
(18) μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης και δεν εκκρεμεί πλειοδοτική
διαδικασία για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή
επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων
(άρθρο 161 παρ. 1 ) ,οι ενέγγυοι πιστωτές ανακτούν τις ατομικές τους διώξεις
για

χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την, κατά τα ως άνω περάτωση

της διαδικασίας εκποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού
συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, εκτός εάν

η

συνέλευση των πιστωτών αποφασίσει μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα των 18 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, την διαδικασία νέου
πλειστηριασμού

με την διαδικασία της εκποίησης του ενεργητικού της

επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων
αυτής. Η άνω απόφαση της

συνέλευσης των πιστωτών, απαιτεί την

πλειοψηφία επί του συνόλου των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση
απαιτήσεων και αποφασίζει την παράταση της εκποίησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί της εκποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού
συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής και την διενέργεια
νέων διαγωνισμών για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο στην απόφαση της
συνέλευσης, το οποίο δύναται να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της
συνέλευσης (άρθρο 161 παρ. 2).Αν από την ως άνω περάτωση της διαδικασίας
εκποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου ή των
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, παρέλθει , το χρονικό διάστημα των 9
μηνών, άπρακτο, τότε η αναστολή επεκτείνεται και στις ατομικές διώξεις των
υπέγγυων πιστωτών.
Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 ορίζεται ότι οι ενέγγυοι πιστωτές
ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, μόνο σε
περίπτωση που το προνόμιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη

ικανοποίηση τους. Αυτό σημαίνει ότι εάν ικανοποιηθούν εν όλω

από το

υπέγγυο πράγμα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην πτωχευτική διαδικασία,
ενώ αν ικανοποιηθούν εν μέρει, θα συμμετάσχουν σ’αυτήν για το υπόλοιπο
της απαίτησής τους ως ανέγγυοι και αντίθετα.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ (άρθρα 158 έως 161 ΠτΚ)
Εφόσον λοιπόν η πτωχευτική απόφαση διέταξε την εκποίηση του συνόλου της
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ο
σύνδικος εγκαθίσταται στην διοίκηση της επιχείρησης και συντάσσει αμελλητί
την απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 141. Εν
συνεχεία , καταρτίζει με βάση την άνω απογραφή , υπόμνημα προσφοράς, στο
οποίο, αναφέρει τα απογραφέντα (διακριτά) στοιχεία της επιχείρησης, καθώς
και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού αυτής. Όπως
προειπώθηκε,

στον νΠτΚ δεν προβλέπεται συνέχιση της επιχειρηματικής

δραστηριότητας, όμως ο σύνδικος μπορεί , προκειμένου να διατηρήσει τη
λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της εκκαθάρισης,
συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών του, να λάβει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκποίησης , διάφορες χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή
υπηρεσιών. Η ανωτέρω δραστηριότητα του συνδίκου

προϋποθέτει μία

προσωρινή συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτή την συνέχιση της
λειτουργίας της επιχείρησης , μπορεί να την αναλάβει είτε ο σύνδικος , είτε ο
πτωχός είτε και τρίτος που θα προσληφθεί από τον σύνδικο με το άρθρο 146,
δηλαδή κατόπιν αδείας του εισηγητού. Για τα ανωτέρω πρέπει επίσης , να
ενημερωθεί η συνέλευση των πιστωτών προκειμένου αυτή να εγκρίνει την
ανωτέρω ενέργεια του συνδίκου σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 150.
Δηλαδή, κατόπιν σχετικής αίτησης του συνδίκου, ο εισηγητής θα εκδώσει
πράξη σύγκλησης συνέλευσης των πιστωτών και περίληψη αυτής θα
δημοσιευθεί στο ΗΜΦ. Εδώ τίθεται, το ερώτημα σχετικά με την αμοιβή των
ανωτέρω, προσληφθέντων από τον σύνδικο ,προσώπων που αποτελεί
ομαδικό πίστωμα, από ποιο πρόσωπο και με ποιο τρόπο θα ορισθεί και
ελεγχθεί . Μήπως από τον εισηγητή, με έκδοση αιτιολογημένης διάταξής του
κατά το άρθρο 146 ή μήπως από τον σύνδικο και η σχετική απόφασή του , θα
υποβάλλεται στην έγκριση ή μη, της συνέλευσης των πιστωτών; Ο σύνδικος
εφόσον , κατά την διαδικασία αυτή της εκποίησης, ανακύψει θέμα επιλογής ,

ως προς την εκποίηση του ενεργητικού, ενός ή περισσότερων κλάδων ή και
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτού, θα πρέπει ομοίως , να λάβει για
κάθε σχετική απόφασή του , την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών ως
ανωτέρω ευθυνόμενος , έναντι των πιστωτών, μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
Εν συνεχεία ο σύνδικος θα διενεργήσει , δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό,
απευθυνόμενος σε συμβολαιογράφο που τον διενεργεί μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας των πλειστηριασμών (e-auction). Πριν από τον πλειστηριασμό ,
ο σύνδικος συντάσσει πρόσκληση, όπου ορίζει την ημερομηνία του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, που πρέπει να

απέχει είκοσι (20), κατ’

ελάχιστον , εργάσιμες ημέρες έως σαράντα (40), κατά το μέγιστο, εργάσιμες
ημέρες από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης στο ΗΜΦ. Ο σύνδικος για να
εξασφαλίσει μεγαλύτερη δημοσιότητα μπορεί να κάνει και άλλες δημοσιεύσεις
για τον διενεργούμενο πλειστηριασμό π..χ δημοσίευση της πρόσκλησης σε
εφημερίδες. Στον συμβολαιογράφο κατατίθενται και οι λοιποί όροι του σχετικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων περιέχεται η δέσμευση ότι, με
την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης, το σύνολο του τιμήματος
καταβάλλεται τοις μετρητοίς , όπως και το κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης
για τη σκοπούμενη σύμβαση- μεταβίβαση. Στην άνω πρόσκληση δεν
προσδιορίζεται τιμή πρώτης προσφοράς, κάθε δε,
απευθύνεται στον σύνδικο για

πληροφορίες

ενδιαφερόμενος

σχετικά με τα στοιχεία της

επιχείρησης, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις εκκρεμείς συμβάσεις και τα
εργασιακά θέματα και τις σχέσεις του οφειλέτη που αφορούν το διατιθέμενο
λειτουργικό σύνολο, και ο τελευταίος του χορηγεί πρόσβαση στα στοιχεία της
εταιρείας. Η παροχή σύμμετρης πληροφορήσεως προς

όλους τους

ενδιαφερομένους γίνεται με ευθύνη του συνδίκου. Ο εισηγητής σε περίπτωση
διένεξης επιλαμβάνεται της διαφοράς με έκδοση διάταξης όπως πράττει σε
κάθε διαφωνία που αναφύεται κατά την πτωχευτική διαδικασία. Εν συνεχεία
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της

άνω διαδικασίας,

σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, η
οποία αναφέρει τον πλειοδότη και την έκθεση αυτή δημοσιοποιεί στο ΗΜΦ .
Επίσης ο σύνδικος φροντίζει μέσα σε έναν (1) μήνα από τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό να συνέλθει η συνέλευση των πιστωτών, η οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει τη συναλλαγή, η σύγκληση δε ,της συνέλευσης αυτής, θα γίνει με
αίτηση του συνδίκου, έκδοση σχετικής πράξης σύγκλησης συνέλευσης των

πιστωτών από τον εισηγητή και δημοσίευσης περίληψη αυτής, στο ΗΜΦ. Η
άνω συνέλευση των πιστωτών μπορεί να εγκρίνει τη συναλλαγή, υπό τον όρο
βελτίωσης της προσφοράς, ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος,
οπότε ο πλειοδότης υποχρεούται να υποβάλλει τη νέα βελτιωμένη προσφορά
εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση του συνδίκου που δημοσιεύεται
στο ΗΜΦ. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης ή υποβολής βελτιωμένης
προσφοράς με το τίμημα που αποφασίστηκε από τη συνέλευση των πιστωτών,
ο σύνδικος μεταβιβάζει το εκπλειστηριαζόμενο λειτουργικό σύνολο στον
πλειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης της συνέλευσης
των πιστωτών.
Η άνω διαδικασία εκποίησης λήγει και ο σύνδικος προχωρά σε εκποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων
162-166 (κατ’ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη),
εφόσον για τον διαγωνισμό που αφορούσε το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης ή τα λειτουργικά σύνολα και τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία,
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή οι κατατεθείσες προσφορές δεν έγιναν
δεκτές στο σύνολό τους, εκτός εάν, όπως προειπώθηκε,

η συνέλευση των

πιστωτών αποφασίσει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού με τον ίδιο τρόπο (ως
συνόλου του

ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών

συνόλων αυτής), εντός προθεσμίας 18 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 161. Σε περίπτωση τώρα που δεν
κατατέθηκε ή δεν έγινε δεκτή προσφορά για ορισμένα μόνο από τα λειτουργικά
σύνολα ή τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, ο σύνδικος δεν διενεργεί νέο
διαγωνισμό ως προς αυτά και περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία
ελήφθησαν και έγιναν δεκτές προσφορές, εφαρμόζοντας αναλογικά την
διαδικασία του άρθρου 160, εκτός αν και πάλι η συνέλευση των πιστωτών
αποφασίσει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού εντός προθεσμίας 18 μηνών από
την κήρυξης της πτώχευσης (άρθρο 161 παρ.2). Τέλος τα περιουσιακά
στοιχεία, για τα οποία δεν κατατέθηκε ή δεν έγινε δεκτή προσφορά, εκποιούνται
με τη διαδικασία των άρθρων 162-166 (κατ’ιδίαν εκποίηση). Προφανώς σε όλες
τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει ο σύνδικος να μεριμνήσει για σύγκληση
συνέλευσης πιστωτών προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με την διενέργεια
ή όχι νέου πλειστηριασμού με το άρθρο 161 παρ. 1 νΠτΚ (αίτηση συνδίκου-

έκδοση πράξη σύγκλησης συνέλευσης των πιστωτών από τον εισηγητή δημοσίευση περίληψης αυτής στο ΗΜΦ).
Αν τώρα υπάρξει έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών ο σύνδικος απευθύνει
εγγράφως προς τον αγοραστή ή τους αγοραστές σχετική πρόσκληση για
υπογραφή

της

σύμβασης

μεταβίβασης

(που

θα

συναφθεί

ενώπιον

συμβολαιογράφου με συμβολαιογραφικό έγγραφο) που περιλήφθηκε στην
πρόσκληση και

την καταβολή του τιμήματος εντός πέντε (5) εργασίμων

ημερών. Η παραπάνω σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των
άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εφόσον το τίμημα
καταβληθεί εμπροθέσμως, ο σύνδικος συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης.
Η πράξη αυτή προσαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης, επέχει δε, θέση
περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, εφαρμοζομένων ως προς αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της
τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη
συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον
υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό γραφείο κατά τα οριζόμενα για την πράξη
μεταγραφής ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των, υπέρ τρίτων, βαρών.
Αντιστοίχως, η πράξη εξόφλησης έχει ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος στον υπεύθυνο για την τήρηση του δημοσίου
βιβλίου ενεχύρων κινητών, την εξάλειψη και διαγραφή των, υπέρ τρίτων, βαρών
επί του μεταβιβαζομένου κινητού. Επίσης, στο άρθρο 160 παρ. 2 εδ. β νΠτΚ,
ορίζεται ότι ,αν υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα ή άλλα προνόμια επί
ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων ειδικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, αυτά πρέπει να αναφέρονται και να καθορίζεται στο συμβόλαιο
ποιο ποσό από το συνολικό τίμημα αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρο 162-166 νΠτΚ)
Ο σύνδικος διενεργεί την εκποίηση των πτωχευτικών αντικειμένων με την
ανωτέρω διαδικασία

εφόσον, α) η πτωχευτική απόφαση δεν διέταξε,

απορρίπτοντας το αίτημα, την εκποίηση του συνόλου της ενεργητικού της
επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, αλλά την εκποίηση
με άνω τρόπο

β) αν η απόφαση δεν περιέχει διάταξη περί του τρόπου

εκποίησης, και γ) αν απέτυχε η διαδικασία εκποίησης του συνόλου και η

συνέλευση των πιστωτών δεν αποφάσισε τη διενέργεια νέου διαγωνισμού
συνόλου, εντός προθεσμίας 18 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης(άρθρο
161 παρ. 2) . Η διαδικασία που ορίζει ο νόμος στα άνω άρθρα γίνεται ανάλογα
με κατηγορίες πτωχευτικών πραγμάτων. Ακολουθείται λοιπόν : 1) Για την
εκποίηση των ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών του οφειλέτη, ανεξαρτήτως
αξίας καθώς και για την εκποίηση κινητών ή ομάδων κινητών του οφειλέτη, η
αξία καθενός από τα οποία είναι τουλάχιστον ίση με πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, σύμφωνα με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των

2 πιστοποιημένων

εκτιμητών της παραγράφου 4 του άρθρου 162. Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση
θα ακολουθηθεί και σε περίπτωση εκποίησης συνόλου του ενεργητικού , που
τώρα εκποιείται με την παρούσα διαδικασία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Σε περίπτωση πτωχευτικών ακινήτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί
βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες
παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό
σύνολο, τα ακίνητα μπορούν να εκποιούνται μαζί με τα παραρτήματά τους. Αν
περισσότερα ακίνητα παρουσιάζουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση
της επιχείρησης ή της παραγωγικής μονάδας που έχει εγκατασταθεί σε ένα από
αυτά, μπορούν να εκποιούνται από κοινού 2) Για την εκποίηση κινητών μικρής
αξίας άρα, κάτω των 50.000,00 ευρώ σύμφωνα με την μέση τιμή, των
εκτιμήσεων των 2 πιστοποιημένων εκτιμητών της παραγράφου 4 του άρθρου
162, τα οποία εκποιούνται ως μία ομάδα ή περισσότερες ομάδες πραγμάτων
(άρθρο 165). 3) Για την εκποίηση βεβαρυμένων πραγμάτων εφόσον, δεν έχει
εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης μέσα σε εννέα (9) μήνες από την κήρυξη της
πτώχευσης, από τους υπέγγυους πιστωτές ως ανωτέρω αναφέρθηκε . Την ίδια
διαδικασία εκποίησης ακολουθεί και ο σύνδικος για την εκποίηση των σημάτων
της επιχείρηση ή του νομικού προσώπου,

ήτοι ως κινητά (ΑΠ 4/2018 ,

Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Προκειμένου να προσδιορισθεί η τιμή πρώτης προσφοράς των ακινήτων ,
πλοίων

ή αεροσκαφών ή να επιλεγεί ο τρόπος εκποίησης των κινητών

πτωχευτικών πραγμάτων , ανάλογα με την αξία τους (άνω ή κάτω των
50.000,00 ευρώ), ο σύνδικος προσλαμβάνει δύο πιστοποιημένους εκτιμητές
της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 . Η πρόσληψη αυτών των
εκτιμητών πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 146 νΠτΚ , δηλαδή με αίτηση

που θα καταθέσει ο σύνδικος στον εισηγητή και με έκδοση πράξης αδείας από
τον τελευταίο όπου θα επιλεγεί η καταλληλότερη εκ των υποβαλλόμενων
προσφορών. Συνήθως

ως

καταλληλότερη προσφορά επιλέγεται η

οικονομικότερη εκ των προσφορών , αλλά σε μικρές οικονομικές διαφορές
μεταξύ των προσφορών , ο εισηγητής μπορεί να λάβει υπόψη του

και άλλα

κριτήρια π.χ. τον συντομότερο χρόνο παράδοσης της έκθεσης εκτίμησης . Την
αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών , θα προσδιορίσει ο εισηγητής μετά την
παράδοση της έκθεσης εκτίμησης , εκδίδοντας, σχετική αιτιολογημένη διάταξη.
Η

άνω αμοιβή των εκτιμητών ,

αποτελεί ομαδικό πίστωμα και θα τους

καταβληθεί, ανάλογα με το υπάρχον ενεργητικό στην πτώχευση ήτοι, άμα τη
εκτελέσει του έργου τους ή μετά τον πλειστηριασμό

των πτωχευτικών

πραγμάτων , με έκδοση πράξης άδειας ανάληψης από τον εισηγητή προς τον
σύνδικο που θα τους καταβάλει την αμοιβή τους . Ο σύνδικος για κάθε
εκποιούμενο πράγμα ή κατηγορία πραγμάτων, συντάσσει διακήρυξη, περί
διενέργειας πλειστηριασμού, που δημοσιεύει στο ΗΜΦ , σ’αυτήν δε, περιέχεται,
η σύντομη περιγραφή του πράγματος, η τιμή πρώτης προσφοράς του , που
είναι η μέση τιμή των εκτιμήσεων των 2 πιστοποιημένων εκτιμητών ,η ημέρα
του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα της δημοσιοποίησης της διακήρυξης στο ΗΜΦ και όχι πάντως μετά
την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα αυτή, το όνομα του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού (του συμβολαιογράφου που πρέπει να είναι
διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου
όπου βρίσκεται το πράγμα ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους ) , καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 162 ,

κατά της

οριζόμενης στην διακήρυξη , τιμής πρώτης προσφοράς, δεν επιτρέπεται
ανακοπή ή άλλο ένδικο βοήθημα ή μέσο. Από την ημέρα της διακήρυξης ( ήτοι
την ημέρα δημοσίευσης αυτής στο ΗΜΦ) και μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ο
σύνδικος καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αντίγραφο αυτής. Ο
τελευταίος διεξάγει τον πλειστηριασμό , με ηλεκτρονικά μέσα και σε αυτόν
συμμετέχουν πλειοδότες σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου
163. ( πιστοποιημένοι στα ηλεκτρονικά συστήματα , με καταβολή εγγυοδοσίας
του 30% της τιμής πρώτης προσφοράς , με κατάθεση πληρεξούσιου, εάν
πλειοδοτούν για τρίτους , με διορισμό αντικλήτου , με καταβολή τέλους χρήσης

κ.λ.π.). Πλειοδοσία περισσοτέρων από κοινού δεν επιτρέπεται. Η διαδικασία
διενεργείται βάσει των παραγράφων 6 έως 11 του άρθρου 163 νΠτΚ και μετά
την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του
πλειστηριασμό

και

ο

συμβολαιογράφος,

με

έκθεση

που

συντάσσει,

κατακυρώνει το πράγμα στον πλειοδότη με το μεγαλύτερο τίμημα. Ο
πλειοδότης, σε 3 εργάσιμες ημέρες, καταθέτει το εκπλειστηρίασμα σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό της συμβολαιογράφου η οποία, την 5η εργάσιμη, από
την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, ημέρα, πρέπει

να το μεταφέρει στον

πτωχευτικό λογαριασμό. ΠΡΟΣΟΧΗ συμβόλαιο συντάσσεται μόνο όταν
πρόκειται για εκποίηση συνόλου κ.λ.π. ως αναφέρθηκε

ανωτέρω. Στην

περίπτωση εκποίησης κινητών , αυτά ,μετά την κατακύρωση , παραδίδονται
αμέσως

από τον σύνδικο στον υπερθεματιστή

ενώ

στα ακίνητα ο

συμβολιαογράφος , του παραδίδει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης με την
μεταγραφή της οποίας, ο υπερθεματιστής καθίσταται κύριος του πτωχευτικού
ακινήτου, πλοίου, αεροσκάφους. Αν ο πλειοδότης, δεν καταβάλει εμπρόθεσμα
το πλειστηρίασμα καθώς και το τέλος χρήσης (ήτοι εντός των 3 εργασίμων
ημερών από την κατακύρωση, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού- συμβολαιογράφου),

ο υπάλληλος του

πλειστηριασμού οφείλει, μέσα στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες, να τον
οχλήσει με εξώδικη πρόσκληση που του επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Αν
ο υπερθεματιστής, δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες, από
την άνω όχληση, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση σε αυτόν
ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει, και καλούνται οι
επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων, αθροιζομένη με το ποσό της
εγγυοδοσίας που κατέπεσε, είναι ίση με το πλειστηρίασμα, να καταβάλουν σε
τακτή ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση, το ποσό που είχαν προσφέρει. Η
πρόσκληση προς αυτούς επιδίδεται , ομοίως, με δικαστικό επιμελητή. Αν
εμφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες, συντάσσεται σχετική
έκθεση από τον συμβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που είχε
προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτερο ποσό. Το πλειστηρίασμα
συνίσταται στο άθροισμα, του ποσού που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας,
του αρχικού υπερθεματιστή, που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η, κατά τα προηγούμενα εδάφια, πρόσκληση
των επόμενων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής, για λόγους που

εκτίθενται σε σχετική έκθεση, ή,

η σχετική διαδικασία πρόσκλησης των

πλειοδοτών δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηριασμός. Η επίσπευση του
αναπλειστηριασμού

γίνεται,

είτε

με

επιμέλεια

του

υπαλλήλου

του

πλειστηριασμού, είτε από τον σύνδικο, είτε από οποιονδήποτε από τους
αναγγελθέντες πιστωτές. Ο αναπλειστηριασμός επισπεύδεται με πράξη του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού, με δήλωση προς τον τελευταίο είτε του
συνδίκου είτε του αναγγελθέντος πιστωτή , για την οποία (δήλωση)
,συντάσσεται πράξη που περιέχει τα στοιχεία της διακήρυξης. Η πράξη
δημοσιοποιείται με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 959
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως και η σχετική
προθεσμία

υπολογίζεται

αφότου

συνταχθεί

η

πράξη.

Ο

αρχικός

υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα, δεν μπορεί να
πλειοδοτήσει, δικαιούται όμως, έως ότου αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το
οφειλόμενο πλειστηρίασμα, με τον τόκο υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα του
αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγμα. Αν κατά
τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρίασμα, ο πρώτος
υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, με το
επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους
της, καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν απομένει επιπλέον
διαφορά, η έκθεση του αναπλειστηριασμού αποτελεί τίτλο εκτελεστό εναντίον
του , για τη συμπλήρωση του ποσού του πλειστηριάσματος. Αν έγιναν
περισσότεροι

αναπλειστηριασμοί,

όλοι

οι

προηγούμενοι

διαδοχικοί

υπερθεματιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται, εις
ολόκληρον, για την τυχόν διαφορά μεταξύ του αρχικού πλειστηριάσματος και
του πλειστηριάσματος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε, χωρίς όμως η
ευθύνη του καθενός να υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του
οφειλή. Οι εγγυοδοσίες που είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους
διαδοχικούς υπερθεματιστές δεν επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το
πλειστηρίασμα από τον τελικό υπερθεματιστή, ώστε να μπορέσει να γίνει ο ως
άνω

καταλογισμός

υπερθεματιστής

που

στην
δεν

τυχόν

διαφορά

κατέβαλε,

δεν

του

πλειστηριάσματος.

δικαιούται,

αν

κατά

Ο
τον

αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το
επιπλέον ποσό. Επίσης, αν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κρίνει ότι

υπάρχει ανάγκη, μπορεί να ζητήσει , κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού,
την επιβαλλόμενη, από τις περιστάσεις, συνδρομή και προστασία αστυνομικού
οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτήματα για
την τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση της ομαλής διενέργειας και
συνέχισης του πλειστηριασμού.
Αν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
164 . Δηλαδή ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζεται
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες,
από την ημέρα που ο πλειστηριασμός κηρύχθηκε άγονος, η δε, ημερομηνία του
νέου πλειστηριασμού,

δημοσιοποιείται, με επιμέλεια του υπαλλήλου του

πλειστηριασμού στο ΗΜΦ. Η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται στα 3/4 της
μέσης τιμής των εκτιμήσεων, των 2

πιστοποιημένων εκτιμητών

και σε

περίπτωση που ξαναεπαναληφθεί ο πλειστηριασμός, λόγω άγονου του
πρώτου επαναληπτικού πλειστηριασμού, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς
ορίζεται στο 1/2 της μέσης τιμής των 2 εκτιμήσεων των πιστοποιημένων
εκτιμητών. Εάν και ο 2ος επαναληπτικός πλειστηριασμός αποβεί άγονος, ο
σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής
πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση
του πράγματος. Ο εισηγητής θα εκδώσει ,εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την αίτηση του συνδίκου, αιτιολογημένη διάταξη ,που δεν προσβάλλεται, η
οποία θα δημοσιευθεί στο ΗΜΦ. Αν , δεν ευδοκιμήσει ο ανωτέρω ,με την τιμή
ή τους όρους που όρισε ο εισηγητής, πλειστηριασμός τότε ο σύνδικος,
υποβάλλει αίτηση στον τελευταίο για ελεύθερη εκποίηση με συγκεκριμένο
τίμημα ή

αίτηση περί διενέργειας ελέγχου της νομικής ή πραγματικής

κατάστασης του εκποιουμένου. Π.χ. όταν εκποιείται ένα αγροτεμάχιο μεγάλης
έκτασης να διερευνηθεί , εάν είναι νομικά δυνατό, αυτό να κατατμηθεί σε μέρη
που να είναι επίσης οικοδομήσιμα ώστε να διευκολυνθεί η εκποίηση δια
πλειστηριασμού σε τμήματα. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της άνω αίτησης του
συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται η άσκηση
οποιουδήποτε ένδικου μέσου, η οποία εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου. Αν και οι ανωτέρω προσπάθειες
δεν ευοδώσουν μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την έκδοση της άνω
διάταξης του εισηγητή, ο σύνδικος επαναλαμβάνει τον πλειστηριασμό, χωρίς

τιμή πρώτης προσφοράς. Σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασμός
αποβεί άγονος, η κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο με
απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου, εφόσον ο οφειλέτης
είναι νομικό πρόσωπο ενώ εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο , το πράγμα
περιέρχεται στον τελευταίο , με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του
συνδίκου με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλές του προς το Δημόσιο
ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, η
κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή
κατόπιν εισήγησης του συνδίκου. Η άνω απόφαση μεταγράφεται, με επιμέλεια
του συνδίκου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νηολόγιο
ή εφόσον απαιτείται , σε άλλο δημόσιο μητρώο. Πριν την ανωτέρω διαδικασία,
ο σύνδικος δημοσιεύει ανακοίνωση στο ΗΜΦ ότι πρόκειται το πράγμα να
μεταβιβαστεί στο Δημόσιο ή στον οφειλέτη και εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων
στον σύνδικο. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός χωρίς
τιμή πρώτης προσφοράς και αν και αυτός ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος,
το πράγμα περιέρχεται οριστικά στο Δημόσιο ή στον οφειλέτη κατά περίπτωση.
Αναφορικά με την εκποίηση κινητών που είναι βεβαρημένα με ενέχυρο ο
σύνδικος μπορεί ασκώντας το δικαίωμα επιλογής του άρθρου 104 νΠτΚ, να
ικανοποιήσει τον ενεχυρούχο δανειστή και να παραλάβει από αυτόν τα κινητά,
εφόσον αυτά δεν παρέμεναν στην κατοχή του συνδίκου

και εν συνεχεία να

προβεί στην εκποίησή τους με την ανωτέρω διαδικασία του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Άλλως ο ενεχυρούχος πιστωτής, μπορεί να αρχίσει
αναγκαστική, επί του βεβαρημένου κινητού, εκτέλεση όπως και ο υπέγγυος
πιστωτής στο βεβαρημένο ακίνητο.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μεγάλο νομικό πρόβλημα δημιουργεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 263
για τις εκκρεμείς πτωχεύσεις του παλιού ΠτΚ αναφορικά με την διαδικασία του
πλειστηριασμού που πρέπει να ακολουθηθεί . Η παράγραφος 2 του άνω
άρθρου ορίζει ότι,

οι διατάξεις των άρθρων 162 έως και 166, εφαρμόζονται

αναλόγως σε πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου ή κηρύσσονται βάσει αίτησης ,που έχει υποβληθεί πριν από

αυτήν, εφόσον α) δεν έχει αρχίσει η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη
σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις ή β) όταν κηρύσσεται άγονος
προκηρυχθείς πλειστηριασμός. Συνεπώς προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα,
ηλεκτρονική διαδικασία εκποίησης , για τις πτωχεύσεις του ΠτΚ , θα πρέπει
να συντρέχει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις. 1) Να μην έχει αρχίσει καθόλου
η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Η προϋπόθεση της μη έναρξης
της ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, αφορά κάθε περιουσιακό
στοιχείο της τελευταίας ,ως σύνολο , ήτοι κινητής και ακίνητης . Δηλαδή θα
πρέπει να μην έχει αρχίσει η εκποίηση των πτωχευτικών κινητών πραγμάτων
με έκδοση πράξης εισηγητού σύμφωνα με το άρθρο 146 ΠτΚ - σημειώνεται ότι
, οι κατ’εξαίρεση, εκποιήσεις των πτωχευτικών κινητών του άρθρου 66 ΠτΚ
(υποκείμενων σε φθορά) και του άρθρου 77 ΠτΚ ( προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν τρέχουσες ανάγκες της πτώχευσης) δεν νοούνται ως έναρξη
ρευστοποίησης της κινητής πτωχευτικής περιουσίας – ταυτόχρονα όμως, να
μην έχει και η εκποίηση των πτωχευτικών ακινήτων είτε, με έκδοση δικαστικής
απόφασης και πράξης εισηγητού είτε, με έκδοση διάταξης εισηγητού

και

έκθεσης αυτού. 2) Να έχει κηρυχθεί άγονος , προκηρυχθείς πλειστηριασμός.
Η προϋπόθεση της κήρυξης, ως άγονου, προκηρυχθέντος πλειστηριασμού,
αναφορικά με τα πτωχευτικά ακίνητα, ισχύει όταν οι οριζόμενοι με την πράξη
του εισηγητή , 5 πλειστηριασμοί , παρέλθουν

άγονοι λόγω μη εμφάνισης

πλειοδοτών και όχι π.χ. λόγω εκλογών, λόγω αναστολής της λειτουργίας των
εργασιών των δικαστηρίων , εξαιτίας covid-19 κ.λ.π.

Αναφορικά με τα

πτωχευτικά κινητά, ως άγονος νοείται προκηρυχθείς πλειστηριασμός , όταν
λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών , πρέπει να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς
αυτών. Τότε ο σύνδικος θα πρέπει να ακολουθήσει την νέα ηλεκτρονική
διαδικασία για τον πλειστηριασμό των πτωχευτικών κινητών , ανάλογα με την
αξία αυτών, ήτοι από 50.000,00 ευρώ και κάτω , εκποιούνται ως μία ομάδα ή
περισσότερες ομάδες πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο 165 νΠτΚ.
ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Στον νΠτΚ , δεν υπάρχει αντίστοιχο άρθρο με αυτό του άρθρου 152 του ΠτΚ.
Συνεπώς θα εφαρμοστεί αναλογικά το άρθρο 933 ΚΠολΔ και επομένως,
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει με ανακοπή τις πράξεις

του συνδίκου

και του εισηγητή ,κατά την διαδικασία της εκποίησης , με

ανακοπή στο πτωχευτικό Δικαστήριο.
ΔΙΑΝΟΜΗ
Την ευθύνη της σύνταξης του πίνακα διανομής έχει και πάλι ο σύνδικος. Αυτός
συντάσσει τον (οριστικό η προσωρινό) πίνακα κατάταξης, βάσει του πίνακα
πτωχευτικών πιστωμάτων του άρθρου 156 αφού πρώτα όμως φροντίσει να
αφαιρέσει

από το εκπλειστηρίασμα , τα ποσά που απαιτούνται για την

ικανοποίηση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής
περιουσίας και των ομαδικών πιστωμάτων. Εν συνεχεία υποβάλει τον πίνακα
κατάταξης στον εισηγητή, ο τελευταίος δε, τον κηρύσσει εκτελεστό και η πράξη
του εισηγητή δημοσιεύεται στο ΗΜΦ (Βλ. αναλυτικά ανωτέρω στην διανομή
του ΠτΚ).
Η διανομή στους πτωχευτικούς πιστωτές γίνεται, βάσει των άρθρων 167 και
975 έως 978 ΚΠολΔ , ως εξής :
Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα, ικανοποιούνται πρώτα, οι απαιτήσεις του άρθρου
167 νΠτΚ δηλαδή , οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις ,οποιασδήποτε
φύσεως, προς την επιχείρηση του οφειλέτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της δραστηριότητας και των πληρωμών της, η διάσωσή της και η
διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης,
οι

απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης,

συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες, προς τον σκοπό συνέχισης της
δραστηριότητας της επιχείρησης και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών
ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν και οι απαιτήσεις από χρηματοδότηση,
κάθε φύσης και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, προς την επιχείρηση του
οφειλέτη που χορηγούνται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου και
γεννώνται κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη
συμφωνίας εξυγίανσης, το οποίο μπορεί να απέχει έως έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόμιο της παρούσας
υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης,
εφόσον οι σκοποί των χρηματοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του
προνομίου προβλέπονται ρητά στη συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που
καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. ΕΞΑΙΡΕΣΗ υφίσταται

αναφορικά με τις απαιτήσεις μετόχων ή εταίρων για τις εισφορές τους σε
μετρητά ή σε είδος στο πλαίσιο αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη. Εν
συνεχεία , ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των γενικών προνομίων του άρθρου
975 ΚΠολΔ κατά την σειρά αυτών, ήτοι : 1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη
νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των
τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από
την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια
τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας
ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για
ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την
κήρυξη της πτώχευσης.
2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου
κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας
του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας,
καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων,
που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην
τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού
ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης
της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα
από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο
προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με
τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις
αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι
απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς
διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του
πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών
προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την ημερομηνία
ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.
5) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από
κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν
τις απαιτήσεις αυτές.
6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος
έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις
του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα
διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.
Η προηγούμενη σειρά προνομίων αποκλείει την επόμενη και οι πλείονες
απαιτήσεις ίδιας σειράς ικανοποιούνται συμμέτρως. Αναφορικά με την συρροή
των προνομίων:

Εάν

συντρέχουν

γενικοί προνομιούχοι πιστωτές με

ανέγγυους πιστωτές, οι γενικοί προνομιούχοι κατατάσσονται σε ποσοστό 70%
του διανεμητέου ποσού και στο υπόλοιπο 30% οι ανέγγυοι συμμέτρως. Αν στο,
προς διανομή, ποσό, συντρέχουν και υπέγγυοι πιστωτές τότε, οι γενικοί
προνομιούχοι

πιστωτές,

εφόσον

δεν

υπάρχουν

ανέγγυοι

πιστωτές,

κατατάσσονται στο 1/3 του διανεμητέου ποσού και οι υπέγγυοι στα 2/3 αυτού ,
κατά την, ουσιαστικού δικαίου, σειρά. Αν συντρέχουν και ανέγγυοι πιστωτές ,
τότε οι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές κατατάσσονται ,σε ποσοστό 25% του
διανεμητέου ποσού, οι υπέγγυοι πιστωτές ,σε ποσοστό 65% αυτού και οι
ανέγγυοι πιστωτές ,

σε ποσοστό 10%, ενώ

εάν δεν συντρέχουν γενικοί

προνομιούχοι πιστωτές, οι υπέγγυοι πιστωτές κατατάσσονται στο 90% του
διανεμητέου ποσού και οι ανέγγυοι πιστωτές , στο 10% αυτού.
Εάν το, προς διανομή, ποσό προέρχεται, από πώληση της επιχείρησης ως
συνόλου, σύμφωνα με τα άρθρα 158-161, νΠτΚ

και

υπάρχουν ειδικοί

προνομιούχοι πιστωτές, επί κατ’ ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του
οφειλέτη, αυτοί 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 κατάταξή τους. Εάν έχει
υποβληθεί από τον σύνδικο σχέδιο περιοδικών πληρωμών, κατά την παρ. 2

του άρθρου 92 νΠτΚ, το οποίο έχει επικυρωθεί από τον εισηγητή , τα ποσά
των πληρωμών του σχεδίου διανέμονται από τον σύνδικο συμμέτρως στους
πιστωτές.
Ο εισηγητής , στην πράξη του, με την οποία κηρύσσει τον πίνακα διανομής
εκτελεστό , μπορεί να ορίσει να δινεργηθεί η πληρωμή των πιστωτών με δύο
τρόπους. Είτε από τον σύνδικο που, με άδεια του εισηγητή, θα αναλάβει τα
χρήματα από την τράπεζα και θα τα αποδώσει-διανείμει, στους δικαιούχους σε
τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο ίδιος (σύνδικος) , λαμβάνοντας απόδειξη
καταβολής του ποσού από κάθε καταταγέντα πιστωτή, που εν συνεχεία θα
προσκομίσει στον πτωχευτικό φάκελο είτε, ο εισηγητής, μπορεί να διατάξει τα
χρήματα να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους από την τράπεζα, οπότε
ο σύνδικος οφείλει να πάει την σχετική πράξη του εισηγητή στην τράπεζα και
μετά να φροντίσει να φέρει στον εισηγητή τις τραπεζικές αποδείξεις καταβολής
προς τους δικαιούχους (άρθρο 144 παρ. 4), οι οποίες , θα επισυναφθούν στον
πτωχευτικό φάκελο.
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η πράξη του εισηγητού που κηρύσσει εκτελεστό τον πίνακα

διανομής

δημοσιεύεται στο ΗΜΦ . Ο πίνακας διανομής προσβάλλεται από τον οφειλέτη
και τους αναγγελθέντες πιστωτές με την προβλεπόμενη στο άρθρο 168 ΠτΚ
ανακοπή , εντός 10 ημερών από την δημοσίευσή της. Η ανακοπή στρέφεται
κατά

του συνδίκου και των πιστωτών που προσβάλλονται οι κατατάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ και εδώ

η προθεσμία ανακοπής Δημοσίου είναι 30 ημέρες.

Περισσότερες ασκηθείσες, κατά του πίνακα , ανακοπές εισάγονται από κοινού
και στο σύνολό τους, εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την
δημοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου,
το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και
οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων αμφισβητήθηκαν, με επιμέλεια του
συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Ο
σύνδικος, με άδεια του εισηγητή, όταν ο πίνακας καταστεί τελεσίδικος διανέμει
τα ποσά στους καταταγέντες πιστωτές ή σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί
ανακοπές κατά του πίνακα, δίδει την άδεια στον σύνδικο, να αποδώσει διανείμει τα ποσά , στους καταταγέντες πιστωτές των οποίων η κατάταξη δεν

προσβλήθηκε. Το ποσό κατάταξης του πιστωτή που αμφισβητείται , διατηρείται
μέχρι η κατάταξή του, να γίνει τελεσίδικη,

ενώ ο εισηγητής μπορεί, κατόπιν

αιτήσεως του πιστωτή ,του οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να
του αποδοθεί το ποσό από τον σύνδικο υπό τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περ. γ του άρθρου
265 σε συνδυασμό με το άρθρο 308 του νΠτΚ , από 1-3-2021 καταργήθηκε η
παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα
με την οποία το Δημόσιο και το ΕΦΚΑ μπορούσαν να λάβουν τα χρήματα για
τα οποία κατατάχθηκαν και προ τελεσιδικίας του πίνακα κατάταξης. Παρά την
κατάργηση της άνω διάταξης στην παρ. 3 εδ. τελευταίο του άρθρου 168
αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση, για τις απαιτήσεις του Δημοσίου εφαρμόζεται η
παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ νΠτΚ (άρθρο 189)
Η περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας υπό τον νΠτΚ επέρχεται :
Α) με την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πτωχευτικών πιστωτών με
την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της πτώχευσης και τη
διανομή του προϊόντος των εκποιήσεων στους πιστωτές (περάτωση λόγω
εκποίησης και διανομής όλου του ενεργητικού). Ο σύνδικος στην περίπτωση
αυτή ενεργεί ως εξής : 1) υποβάλλει στον εισηγητή, δήλωση εκποίησης όλης
της πτωχευτικής περιουσίας. Ο εισηγητής, μέσω της γραμματέως, σημειώνει
στο μητρώο των πτωχεύσεων, ότι περατώνεται η πτώχευση, λόγω εκποίησης
όλου του ενεργητικού. Ως ημέρα περάτωσης της πτώχευσης, σημειώνεται η
ημέρα κατάθεσης από τον σύνδικο της δήλωσής του εκποίησης όλου του
ενεργητικού. 2) καταθέτει λογοδοσία για την διαχείρισή του 3) καταθέτει σε
προθεσμία ενός μηνός από την άνω ημερομηνία περάτωσης της πτώχευσης,
αίτηση επί της οποίας ο εισηγητής εκδίδει πράξη για ορισμό συνέλευσης
πιστωτών, για έγκριση ή μη, της λογοδοσίας του συνδίκου η οποία συνέλευση
προσδιορίζεται για μία ημέρα και δημοσιεύεται στο ΗΜΦ, ενώ καλείται και ο
πτωχός. 4) ακολουθεί η συνέλευση όπου ο πτωχός και οι πιστωτές λαμβάνουν
γνώση της λογοδοσίας του συνδίκου και αποφασίζουν σχετικά με τις
διενεργηθείσες πράξεις και την ευθύνη του συνδίκου ,5) την άνω απόφαση της
συνέλευσης των πιστωτών , ο

εισηγητής την

λαμβάνει υπόψη του,

προκειμένου να συντάξει αιτιολογημένη διάταξη ,επί της λογοδοσίας του
συνδίκου, με την οποία μπορεί να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη. Η τελευταία
διάταξη του εισηγητή δεν προσβάλλεται με προσφυγή και δημοσιεύεται στο
ΗΜΦ.
Β) με την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πτωχευτικών πιστωτών ,
κατά το κεφάλαιο και τους τόκους, μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (περάτωση
λόγω πλήρους ικανοποίησης). Ο εισηγητής και ο σύνδικος , ενεργούν όπως
και στην μερική ικανοποίηση των πιστωτών λόγω εκποίησης όλου του
ενεργητικού (βλ. ανωτέρω) . ΠΡΟΣΟΧΗ . Αυτή η περίπτωση περάτωσης λόγω
της πλήρους ικανοποίησης ,κατά κεφάλαιο και τόκους, των απαιτήσεων των
πτωχευτικών πιστωτών, διαφέρει

από την εξόφληση των πιστωτών του

άρθρου 83νΠτΚ, η οποία δικαιολογεί την αίτηση ανάκλησης της πτωχευτικής
απόφασης.
Γ) με την παύση των εργασιών της πτώχευσης , λόγω της έλλειψης ενεργητικού
ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας (περάτωση λόγω παύσης εργασιών).
Στην περίπτωση αυτή ο σύνδικος ενεργεί ως εξής : 1) υποβάλλει στον εισηγητή
αίτηση - δήλωση για παύση εργασιών της πτώχευσης και 2) καταθέτει
λογοδοσία για την διαχείρισή του. Ο εισηγητής θα συντάξει έκθεση για παύση
των εργασιών της πτώχευσης,

την οποία θα εισάγει στο πτωχευτικό

Δικαστήριο. Το τελευταίο , αφού ακούσει τον σύνδικο, θα εκδώσει απόφαση
παύσης των εργασιών της πτώχευσης. Στον νΠτΚ, λόγω της προβλεπόμενης
αυτόματης απαλλαγής του οφειλέτη με το άρθρο 192, ο εισηγητής στο παρόν
στάδιο δεν ασχολείται με το συγγνωστό του οφειλέτη. Την άνω αίτηση
περάτωσης, λόγω παύσης των εργασιών της πτώχευσης , μπορεί να καταθέσει
στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, ο οφειλέτης , ο πιστωτής και ο σύνδικος οπότε στις
περιπτώσεις αυτές

θα πρέπει ο εισηγητής να καταθέσει σχετική έκθεση στο

Δικαστήριο. Εντός προθεσμίας ενός μηνός ,από την δημοσίευσή της απόφασης
περάτωσης λόγω παύσης εργασιών της πτώχευσης στο ΗΜΦ, ο σύνδικος
καταθέτει αίτηση, επί της οποίας ο εισηγητής εκδίδει πράξη για ορισμό
συνέλευσης πιστωτών για έγκριση ή μη της λογοδοσίας του τελευταίου που
δημοσιεύεται στο ΗΜΦ. Ακολουθεί η συνέλευση των πιστωτών , όπου

ο

πτωχός και οι πιστωτές λαμβάνουν γνώση της λογοδοσίας του συνδίκου και
αποφασίζουν σχετικά με τις διενεργηθείσες πράξεις και την ευθύνη του

συνδίκου. Την άνω απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών , ο εισηγητής την
λαμβάνει υπόψη του, προκειμένου να συντάξει αιτιολογημένη διάταξη ,επί της
λογοδοσίας του συνδίκου, με την οποία μπορεί να τον απαλλάξει από κάθε
ευθύνη. Η τελευταία δεν προσβάλλεται με προσφυγή και δημοσιεύεται στο
ΗΜΦ.
Δ) με την αυτοδίκαιη περάτωση , με την παρέλευση χρονικού διαστήματος ,
πέντε (5) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Ο νΠτκ , προβλέπει την
αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης , χωρίς άλλες προϋποθέσεις , όμως
ισχύει ότι προειπώθηκε ανωτέρω, για την αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης
στον ΠτΚ. Δηλαδή , για να περατωθεί μία πτώχευση, λόγω παρέλευσης
πενταετίας, πρέπει παράλληλα, να υφίσταται και αδράνεια στην πτώχευση
αυτή. Δηλαδή ,θα πρόκειται ουσιαστικά ,για πτώχευση που έπρεπε να
περατωθεί με παύση εργασιών αλλά δεν έγινε η άνω τυπική διαδικασία. Είναι
ουσιώδες, να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες της πτώχευσης, παρά την
πάροδο της πενταετίας, χωρίς να περατωθεί αυτοδίκαια η πτώχευση, κυρίως
δε, το στάδιο της διανομής , διότι άλλως, το ενεργητικό της πτώχευσης που
υφίσταται, περιέρχεται στον οφειλέτη, γεγονός που δεν συνάδει με τον σκοπό
της πτώχευσης που συνεχίζει να είναι η συλλογική ικανοποίηση των
πτωχευτικών πιστωτών. Για αυτό και ο νΠτΚ , ορίζει ότι,

εάν μέχρι τη

συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ετών, έχει συνταχθεί
πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, το αρμόδιο πτωχευτικό
δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα, να παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτική
διαδικασία, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, επί της ανακοπής και
την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής. Η αίτηση παράτασης
υποβάλλεται, το αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της
προθεσμίας των πέντε (5) ετών και κατά την συζήτηση της αίτησης παράτασης
προσκομίζεται έκθεση του εισηγητή. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η άνω
αίτηση παράτασης η πτωχευτική διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της
απόφασης ακόμα και εν τω μεταξύ παρήλθε η πενταετία.
Επίσης, ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου
εκκρεμεί ανακοπή, η πτώχευση μπορεί να παραταθεί μία φορά, για 2 ακόμα
έτη, εφόσον υπάρχει απόφαση περί παράτασης της πτώχευσης της
συνέλευσης των πιστωτών. Η συνέλευση των πιστωτών, θα συγκληθεί με

πράξη

του εισηγητή, που θα εκδοθεί κατόπιν αίτησης του συνδίκου και

περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στο ΗΜΦ. Η άνω απόφαση των πιστωτών
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του 50% των πιστωμάτων και η σχετική
αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο με αίτηση του συνδίκου, ή οποιουδήποτε
πιστωτή. Το πτωχευτικό Δικαστήριο,

μπορεί με την απόφασή του να

παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία, άπαξ, μέχρι δύο (2) έτη.
Στην πράξη ο εισηγητής ελέγχει, μέσω της γραμματείας, για ποιες πτωχεύσεις
επίκειται (δηλαδή 2-3 μήνες πριν) , η πενταετής περάτωση και αποστέλλει
σχετική επιστολή-πρόσκληση στον σύνδικο για την περάτωση ή μη

της

πτώχευσης. Ο σύνδικος καταθέτει, σχετική δήλωση για περάτωση της
πτώχευσης , όταν δεν συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις του νόμου και τότε ο
εισηγητής, μέσω της γραμματέως , σημειώνει στο μητρώο των πτωχεύσεων
ότι

περατώνεται η πτώχευση λόγω παρέλευσης πενταετίας. Άλλως

υποδεικνύουμε στο σύνδικο να πράξει τα προαναφερθέντα για την παράταση
της πτώχευσης . Και στην περίπτωση αυτή της περάτωσης ακολουθεί

η

προαναφερόμενη διαδικασία της λογοδοσίας του συνδίκου και της έκδοσης
αιτιολογημένης διάταξης του εισηγητού.(βλ. ανωτέρω)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η απαλλαγή των άρθρων 192 επ. , αφορά το φυσικό πρόσωπο που κηρύχθηκε
σε πτώχευση ή απορρίφθηκε η αίτησή του, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας ή
εισοδημάτων. Πρόκειται για «αυτόματη» απαλλαγή του οφειλέτη εφόσον όμως
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : α) να έχει περάσει από την κήρυξη της
πτώχευσης ή της καταχώρησης, στο μητρώο της άνω απορριπτικής της
πτώχευσης απόφασης, χρονικό διάστημα 36 μηνών . Ειδικά για οφειλέτες που
το πτωχευτικό Δικαστήριο διαπίστωσε τις τασσόμενες, στην παράγραφο 3 του
άρθρου 92, προϋποθέσεις (εξαίρεση ετήσιων εισοδημάτων του οφειλέτη αν το
Δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια
κατοικία του οφειλέτη κ.λ.π.) τότε, το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει
από την κήρυξη της πτώχευσης ή της καταχώρησης στο μητρώο της, λόγω
ανεπάρκειας περιουσίας ή εισοδημάτων, απορριπτικής απόφασης είναι 1 έτος
β) να μην ασκηθεί στο διάστημα αυτό προσφυγή κατά της απαλλαγής από τον
έχοντα προς τούτο έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση ασκήσεως προσφυγής

, η απαλλαγή επέρχεται , μόνο με την δικαστική απόφαση επί της προσφυγής.
Ο οφειλέτης απαλλάσσεται για οφειλές που έχουν γεννηθεί προ της κατάθεσης
της αίτησης πτώχευσης – αδιάφορο είναι αν αυτές βεβαιώθηκαν μετά όπως οι
οφειλές

του

Δημοσίου-

ενώ

δεν

απαλλάσσεται

για

οφειλές

που

δημιουργήθηκαν, μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης (αναφορικά με τις
οφειλές προς το Δημόσιο , ως προαναφέρθηκε, κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος
στον οποίο ανάγεται η υποχρέωση και όχι ο χρόνος δημιουργίας του νόμιμου
τίτλου), για οφειλές από δόλο ή βαριά αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή
σωματική βλάβη προσώπου, για οφειλές από τα αδικήματα του ν. 4557/2018
δηλαδή, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και για οφειλές διατροφής.
Η προσφυγή κατά της απαλλαγής που σκοπό έχει να ανατρέψει το νόμιμο,
υπέρ του οφειλέτη, τεκμήριο απαλλαγής , ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό
δικαστήριο εφόσον, ο προσφεύγων επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης,
την οποία διαπιστώνει η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση α) οφείλεται
σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή β) ότι ο οφειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη
είτε κατά την κήρυξη της πτώχευσης είτε και κατά τη διάρκειά της, ή γ) δεν έχει
υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, ή δ)

έχει δολίως

αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της
πτωχευτικής διαδικασίας, ή, ότι εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη για
κάποια από τις πράξεις του ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου χρεοκοπία
κ.λ.π. ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης,
υπεξαίρεσης καταδολίευσης δανειστών, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του
Ποινικού Κώδικα ή ότι έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές τις πράξεις. Ο
εισηγητής έχει την υποχρέωση να καταθέσει έκθεση προς το Πτωχευτικό
Δικαστήριο ,περί την συνδρομή ή μη ,των άνω θετικών και αρνητικών
προϋποθέσεων , στην οποία (έκθεση) ,καταχωρούνται και οι τυχόν
παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών. Συνεπώς ,προκειμένου ο
εισηγητής να συντάξει την έκθεσή του επί της προσφυγής της απαλλαγής,
πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσει την διαδικασία που προαναφέρθηκε
αναφορικά με την απαλλαγή υπό τον ΠτΚ . Δηλαδή , οφείλει να αποστείλει
σχετική πρόσκληση στον πτωχό και στους επαληθευθέντες πιστωτές,

προκειμένου αυτοί, εάν επιθυμούν, να καταθέσουν τις απόψεις τους για το
συγγνωστό ή μη του πτωχού. Ομοίως περί του συγγνωστού του πτωχού
πρέπει να ειδοποιηθεί και να τοποθετηθεί επ’αυτού και ο σύνδικος . ΠΡΟΣΟΧΗ
στην πρόσκληση προς τον πτωχό, επισημαίνεται και η υποχρέωσή του, να
προσκομίσει παράλληλα, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, μαζί με τις
έγγραφες απόψεις του και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για να αποδείξει τις
αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο για την κήρυξή του ως
συγγνωστού ή μη π.χ. περί μη εκκρεμούς δίωξης ή καταδίκης για δόλια
χρεωκοπία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κακουργηματική απάτη κ.λ.π.
Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι, δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις
απαλλαγής, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, α) να θέσει προθεσμία
στον οφειλέτη για την ικανοποίησή τους, β) να περιορίσει την απαλλαγή αυτού,
ως προς ορισμένα μόνο χρέη του

ή γ) να ορίσει, εξαιρετικά, μεγαλύτερη

προθεσμία απαλλαγής από την προβλεπόμενη προθεσμία γενικής απαλλαγής
των 36 μηνών ή του ενός έτους, με ειδική αιτιολόγηση για τον λόγο που
παρέκλινε. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφυγή, κατά της απαλλαγής του
οφειλέτη, μπορεί να ασκηθεί στην δίκη της πτώχευσης με (κύρια) παρέμβαση
(άρθρο 92 παρ. 3 εδ. β) χωρίς όμως αυτό να αποκλείει , το δικαίωμα και της
άσκησης της αυτοτελούς προσφυγής. Αν η προσφυγή επικαλείται ποινική
δίωξη ή καταδίκη, για κάποια από τις πράξεις, για δόλια χρεωκοπία σε πρώτο
και δεύτερο βαθμό, κακουργηματική απάτη κ.λ.π. το πτωχευτικό δικαστήριο
μπορεί να αναβάλει την απόφασή του, μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της
ποινικής διαδικασίας. Η

άνω απόφαση ανακαλείται, αν επέλθει μεταβολή

πραγμάτων, που να δικαιολογεί την ανάκληση.
Επίσης πιστωτής, μπορεί να υποβάλλει ,στο πτωχευτικό Δικαστήριο, αίτηση
ανάκλησης της απαλλαγής, εφόσον αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης παρέλειψε,
δολίως ή από βαριά αμέλεια, την αποκάλυψη της οικονομικής και περιουσιακής
του κατάστασης κατά την διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας ή δεν τήρησε
τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου
92 νΠτΚ.

Το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την απαλλαγή εν όλω ή εν

μέρει ή να θέσει προϋποθέσεις της απαλλαγής, όπως την εξόφληση των
οφειλομένων από το σχέδιο πληρωμών, ποσών. Στις περιπτώσεις της
ανάκλησης δεν απαιτείται να υποβληθεί από τον εισηγητή σχετική έκθεσή του.

Περαιτέρω , ο νΠτΚ , στο άρθρο 195, προβλέπει την απαλλαγή εκπροσώπων
νομικού προσώπου. Η διάταξη αφορά , το φυσικό πρόσωπο-οφειλέτη , που,
εκ του νόμου, έχει αλληλέγγυα ευθύνη, λόγω της ιδιότητάς του, ως
εκπροσώπου ή διοικούντος το νομικό πρόσωπο, (ήτοι διαχειριστές ,
εκπρόσωποι , εκκαθαριστές, μέλη διοικητικού οργάνου νομικού προσώπου
κ.λ.π.) το οποίο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του οφειλέτηνομικού προσώπου εφόσον α) οι οφειλές αυτές έχουν προκύψει, εντός της
ύποπτης περιόδου, ή και εντός των τριάντα έξι (36) μηνών που προηγήθηκαν
της ύποπτης περιόδου. Και σε αυτήν την περίπτωση ,η απαλλαγή δεν θα
αφορά οφειλές

που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης

πτώχευσης , οφειλές

που

προέκυψαν

από δόλο ή βαριά αμέλεια που

προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου και

οφειλές από τα

αδικήματα του ν. 4557/2018 δηλαδή σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης

εσόδων

από

εγκληματικές

δραστηριότητες

και

της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας β) έχει περάσει από κατάθεση της αίτησης
κήρυξης της πτώχευσης 36 μήνες, ή 24 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης
ή της καταχώρησης στο μητρώο, της απορριπτικής της πτώχευσης απόφασης,
και γ) να μην ασκηθεί στο διάστημα αυτό προσφυγή κατά της απαλλαγής από
τον έχοντα προς τούτο έννομο συμφέρον.
Αν ασκηθεί (εμπρόθεσμη) προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο από τον
έχοντα έννομο συμφέρον, το Δικαστήριο , εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες
της πτώχευσης και αφού υποβληθεί η σχετική έκθεση του εισηγητού, στην
οποία καταχωρούνται οι απόψεις του οφειλέτη και των πιστωτών (άρα ο
εισηγητής οφείλει να ειδοποιήσει τον πτωχό, τον σύνδικο και τους πιστωτές, ως
ανωτέρω αναφέρθηκε, για να καταθέσουν τις απόψεις τους και σχετικά
έγγραφα) και ακούσει τον σύνδικο, αποφασίσει την απαλλαγή,

εφόσον

διαπιστώσει ότι το φυσικό πρόσωπο επέδειξε καλή πίστη τόσο κατά την
κήρυξη της πτώχευσης όσο

και κατά τη διάρκειά της,

ήταν και είναι

συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, δεν βαρύνεται με ευθύνη για
πράξεις ή παραλείψεις πρόκλησης η παρέλκυσης της πτώχευσης (άρθρο 127)
και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Και στην περίπτωση
αυτή, ισχύει ότι, δεν απαλλάσσονται «πλήρως», ως ορίζει ο νόμος, αυτοί που
καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις του ενάτου Μέρους του Δεύτερου

Βιβλίου χρεοκοπία κ.λ.π. ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της
κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης καταδολίευσης δανειστών, υπεξαίρεσης ή
πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, αν εκκρεμεί ποινική δίωξη για
τις ανωτέρω πράξεις ή αστική αγωγή για αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις, το
πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την
αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν
επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση, εντός τριετίας
από την επέλευση της απαλλαγής άρα από την δημοσίευση της δικαστικής
απόφασης. Στις περιπτώσεις της ανάκλησης δεν απαιτείται έκθεση εισηγητού.
Η ανάκληση δεν ισχύει στην περίπτωση της αυτόματης απαλλαγής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Όταν στην απαλλαγή διαπιστωθεί ότι η προθεσμία των 36
μηνών ή του 1 έτους λήγει, εντός του χρονικού διαστήματος πενταετίας, από
προηγούμενη απαλλαγή του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της
απαλλαγής κατά τον ν. 3869/2010 , τότε η (νέα) απαλλαγή επέρχεται μετά από
5 έτη, από την ημέρα που επήλθε η προηγούμενη απαλλαγή.
Για την απαλλαγή του οφειλέτη, ο νΠτΚ ορίζει, στο άρθρο 263 (μεταβατικό
δίκαιο) ότι στις σχετικές διατάξεις του, υπάγονται , οι οφειλέτες που έχουν
κηρυχθεί σε πτώχευση, πριν τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, αλλά μετά την
1-1-2019. Εάν, η προθεσμία της παρ.1 ή 2 του άρθρου 192 , ήτοι η προθεσμία
των 36 μήνες , από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή της
καταχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 77 , ή του 1 έτους για τους οφειλέτες της
παρ. 3 του άρθρου 92, λήγει πριν τις 31-12-2021, η απαλλαγή επέρχεται την
1-1-2022, εκτός αν, εντός της παραπάνω προθεσμίας, κατατεθεί προσφυγή
κατά της απαλλαγής του οφειλέτη. Επίσης εάν, συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 3 του άρθρου 92 , ήτοι πρόκειται για οφειλέτη που το πτωχευτικό
Δικαστήριο εξαίρεσε τα ετήσια εισοδήματά του, από την πτωχευτική περιουσία
διότι διαπίστωσε ότι αυτή (η πτωχευτική περιουσία) περιλαμβάνει την κύρια
κατοικία του οφειλέτη κ.λ.π., τότε για την απαλλαγή δεν αρκεί παρέλευση του
έτους αλλά, επιπρόσθετα ,

απαιτείται αίτηση (του οφειλέτη)

προς το

πτωχευτικό Δικαστήριο και σχετική απόφαση του τελευταίου .
Για

την απαλλαγή των φυσικών προσώπων ως εκπροσώπων νομικού

προσώπου για οφειλές του τελευταίου , ο νΠτΚ, ορίζει στην παράγραφο 6 του

άρθρου 263 ότι, οι σχετικές διατάξεις του νΠτΚ, εφαρμόζονται και για την
απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου για οφειλές νομικού
προσώπου, του οποίου η αίτηση πτώχευσης ή η κήρυξη σε πτώχευση
προηγήθηκε της θέσης του παρόντος νόμου σε ισχύ. Σε περίπτωση που η
προθεσμία που αφορά την απαλλαγή των εκπροσώπων της παρ. 1 του άρθρου
195 , ήτοι 36 μήνες από την κατάθεση της αίτησης κήρυξης της πτώχευσης ή
24 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης ή της καταχώρησης στο μητρώο της
απορριπτικής της πτώχευσης απόφασης , λήξει οποτεδήποτε πριν τις 31-122021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την 1-1-2022, ενώ τυχόν προσφυγή μπορεί
να ασκηθεί μέχρι τις 31-12-2021.
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Η συγκεκριμένη πτωχευτική διαδικασία , ως ελάσσονος οικονομικής σημασίας,
διεξάγεται αρχικά , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 172 έως 188 νΠτΚ,
αλλά και πέραν αυτών σύμφωνα και με τις λοιπές γενικές διατάξεις του νΠτΚ.
Όπως προαναφέρθηκε τα καθήκοντα του ειρηνοδίκη – εισηγητή αρχίζουν με
την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο καθόσον αυτός,
δεν έχει την, προβλεπόμενη από το άρθρο 133 παρ. 1, υποχρέωση υποβολής
εισήγησης προς το πτωχευτικό Δικαστήριο , περί της αποδοχής ή μη, της
αίτησης πτώχευσης. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 εδ. β του άρθρου 177
νΠτΚ , η απόφαση του ειρηνοδικείου που κηρύσσει την πτώχευση, ορίζει στο
διατακτικό της α) τον εισηγητή-ειρηνοδίκη , στα λοιπά πλην Αθήνας,Πειραιά
και Θεσσαλονίκης δικαστήρια διότι στα τελευταία, ο εισηγητής έχει διοριστεί
βάση απόφασης της ολομελείας των άνω Ειρηνοδικείων

β) τον σύνδικο της

πτώχευσης , και γ) την ημέρα παύσης πληρωμών. Το Ειρηνοδικείο διορίζει
σύνδικο αυτόν που προτείνει ή ο αιτών οφειλέτης ή ο αιτών πιστωτής ή αυτόν
που προτείνει
πρόσθετη

ο πιστωτής που άσκησε παραδεκτώς και εμπροθέσμως

παρέμβαση στην

αίτηση

πτωχεύσεως και

εάν υπάρχουν

περισσότερες παρεμβάσεις αυτόν που πρότεινε ο πιστωτής με την μεγαλύτερη
απαίτηση. Περίπτωση κατά την οποία διορίζει σύνδικο ο εισηγητής-ειρηνοδίκης
ανακύπτει όταν, η αίτηση πτώχευσης γίνεται «αυτόματα» δεκτή από το
Ειρηνοδικείο

ήτοι όταν περάσουν 30 ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή

της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου

και

δεν υποβλήθηκε, στο

διάστημα αυτό, παρέμβαση κατά της αίτησης ούτε, υποβλήθηκε παρέμβαση
για τον διορισμό συνδίκου και στην αίτηση που έγινε δεκτή δεν προτείνεται
σύνδικος. Στην περίπτωση αυτή , ο εισηγητής – ειρηνοδίκης με πράξη του,
διορίζει

ως σύνδικο , έναν διαχειριστή αφερεγγυότητας που είναι

εγγεγραμμένος στην βαθμίδα Β του μητρώου διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Η
σχετική του πράξη δημοσιεύεται στο ΗΜΦ .Η άνω υποχρέωση του εισηγητή,
περί ορισμού συνδίκου δεν υπάρχει, εφόσον το Δικαστήριο πιθανολογήσει
ότι , σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα

μη βεβαρυμμένα στοιχεία της

περιουσίας του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της
διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων
δαπανών διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της
παρ. 5 του άρθρου 92 και επομένως απορρίψει την αίτηση. Τότε, ο εισηγητής
αν δεν διατάχθηκε από το Δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση, διατάσσει και
διενεργεί την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 και επέρχονται οι
συνέπειες της καταχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 77 νΠτΚ. Την ίδια
δυνατότητα έχει και μόνος του ο εισηγητής όπως προβλέπει το άρθρο 178
νΠτΚ . Δηλαδή εφόσον ο εισηγητής , πιθανολογήσει ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία στα οποία αυτός έχει πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας, τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη δεν
επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα
του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης της παρ. 5 του άρθρου 92 τότε, με αιτιολογημένη
πράξη του,

δεν προβαίνει στον διορισμό συνδίκου και απλά διατάσσει την

καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο ΗΜΦ.
Η γραμματεία των πτωχεύσεων στο Ειρηνοδικείο πρέπει να τηρεί μητρώο των
πτωχεύσεων όπως και σχετικούς πτωχευτικούς φακέλους για κάθε πτώχευση
Αρμοδιότητα του εισηγητή είναι να καλέσει ,εγγράφως , τον σύνδικο
προκειμένου αυτός άμεσα εντός 24 ωρών να ενεργήσει την σφράγιση

της

πτωχευτικής

ως

περιουσίας

που

διέταξε

το

Ειρηνοδικείο.

Βέβαια

προαναφέρθηκε πρέπει παράλληλα, προς επιτάχυνση της πτωχευτικής

διαδικασίας , ο εισηγητής, να ειδοποιήσει ,μέσω της γραμματείας

και

τηλεφωνικά τον σύνδικο για τον διορισμό του. Η τηλεφωνική αυτή ειδοποίηση
του συνδίκου, σημειώνεται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων , στον
πτωχευτικό φάκελο. Εάν, η δικαστική απόφαση δεν περιέχει σχετική διάταξη
σφράγισης, είναι υποχρέωση του εισηγητή (άρθρο 179) να εκδώσει πράξη με
την οποία να διατάσσει τον σύνδικο να προβεί στην σφράγιση ,εντός 24 ωρών
από την ενημέρωση του διορισμού του, της πτωχευτικής περιουσίας , περίληψη
δε της πράξης αυτής πρέπει να δημοσιεύεται στο ΗΜΦ. Επίσης υποχρέωση
του εισηγητή-ειρηνοδίκη είναι, εφόσον

η δικαστική απόφαση δεν περιέχει

σχετική

την

διάταξη,

χρησιμοποιώντας

να

προσδιορίσει

προς τούτο,

ημέρα

παύσης

πληρωμών,

το προβλεπόμενο, στο άρθρο 176 νΠτΚ,

τεκμήριο. Επίσης, ο εισηγητής εκδίδει πράξη με την οποία αποδίδει στον
σύνδικο, το πρωτότυπο , γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ που κατέθεσε ο οφειλέτης
-αιτών την πτώχευση,

για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της

πτώχευσης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης κήρυξης της πτώχευσης ή
παραίτησης από το δικόγραφο αυτής, το άνω ποσό, επιστρέφεται στον
οφειλέτη , μετά από σχετική αίτησή του προς τον εισηγητή και έκδοση πράξης
αδείας από τον τελευταίο.
Ο εισηγητής -ειρηνοδίκης έχει την υποχρέωση να υποβάλλει σχετική εισήγηση
στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, όταν υποβάλλεται αίτηση ανάκλησης της
πτωχευτικής απόφασης (άρθρο 83).
ΣΦΡΑΓΙΣΗ
Κατά την σφράγιση ο εισηγητής - ειρηνοδίκης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις κα
καθήκοντα ως και ο εισηγητής στις «μεγάλες) πτωχεύσεις . Δηλαδή : 1) με
σχετική πράξη του που δημοσιεύεται στο ΗΜΦ, παραλείπεται το στάδιο της
σφράγισης

(άρθρο 87 παρ. 2 ΠτΚ), όταν κατά την κρίση του,

η απογραφή

μπορεί να περαιωθεί σε μία ημέρα 2) με σχετική πράξη του, που δημοσιεύεται
στο ΗΜΦ, δίνει άδεια καταστροφής των κινητών που ανεύρε και απέγραψε ο
σύνδικος, ως μηδενικής αξίας, 3) με σχετική πράξη του ,επιλύει , όποιες
διαφορές ανακύπτουν , κατά την σφράγιση , που διενεργείται από τον σύνδικο
σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 4.

Τα πράγματα που εξαιρούνται της απογραφής , ήτοι αυτά που υπόκεινται σε
φθορά ή είναι δαπανηρή η συντήρησή τους κ.λ.π. , εκποιούνται από τον
σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή-ειρηνοδίκη. (άρθρο 183)
Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ο εισηγητής -ειρηνοδίκης
,εκδίδει πράξη προκειμένου ο σύνδικος

να λάβει αντίγραφο του Ε9 του

οφειλέτη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και επίσης , στα πλαίσια της εποπτείας που
ασκεί στην πτώχευση και προς ενημέρωση αυτού, υπενθυμίζει στον σύνδικο
ότι αυτός οφείλει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος , να του καταθέσει ι, ,
την ειδική αναφορά

του άρθρου 142 για την κατάσταση της πτωχευτικής

περιουσίας. Διαφορετική είναι η έκθεση απογραφής του άρθρου 141 παρ. 2 του
συνδίκου που ο τελευταίος μετά την σύνταξή της, την δημοσιοποιεί στο ΗΜΦ,
της οποίας όμως οφείλει ομοίως να καταθέσει αντίγραφο στον εισηγητήειρηνοδίκη.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
Επίσης ο εισηγητής -ειρηνοδίκης

έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα

αντικατάστασης του συνδίκου, που αποποιήθηκε

σύμφωνα με την

παράγραφο 5 του άρθρου 238 , εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση για
τον διορισμό του, με έγγραφη δήλωση, προς τον εισηγητή περί υπάρξεως
κωλύματος ή παραιτήθηκε για σπουδαίο λόγο. Ο εισηγητής εκδίδει σχετική
πράξη αντικατάστασης, που δημοσιεύεται στο ΗΜΦ . Εξαίρεση των ανωτέρω
, αποτελεί το άρθρο 180 νΠτΚ , όπου παραιτείται ο σύνδικος που διορίστηκε
καθ’υπόδειξη κάποιου πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή , δικαίωμα υπόδειξης
νέου συνδίκου έχει ο ίδιος ο πιστωτής, εφόσον όμως ,κοινοποιήσει στον
εισηγητή τα στοιχεία του υποδεικνυομένου από αυτόν συνδίκου καθώς και την,
έγγραφη, αποδοχή από τον τελευταίο του διορισμού του, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών, από τη δημοσιοποίηση της παραίτησης . Ο εισηγητής ,θα αποφασίσει
με πράξη του, περί τον διορισμό του ,υποδεικνυόμενου, συνδίκου που θα
δημοσιευθεί στο ΗΜΦ, αφού προηγουμένως ελέγξει ότι στο πρόσωπο του
τελευταίου,

δεν συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 238

κωλύματα,

άλλως, αν δηλαδή συντρέχουν κωλύματα στο πρόσωπο του

προτεινόμενου, υπό του πιστωτή, συνδίκου, ο εισηγητής -ειρηνοδίκης διορίζει
μόνος του τον νέο σύνδικο από το μητρώο . Και στις «μικρές» πτωχεύσεις ,

ισχύει η προαναφερόμενη διαφορά της αντικατάστασης του συνδίκου λόγω
αποποίησης και λόγω παραίτησης.
συνδίκου ,

Δηλαδή μέχρι την αντικατάσταση του

που αποποιήθηκε τον διορισμό του

στερείται συνδίκου,

ενώ μέχρι την

η πτωχευτική διαδικασία

αντικατάσταση του συνδίκου λόγω

παραίτησής του, αυτός συνεχίζει και διατηρεί την ιδιότητα του συνδίκου μέχρι
να αντικατασταθεί από άλλον σύνδικο και συνεπώς μέχρι τότε συνεχίζει και
εκπροσωπεί τον οφειλέτη και πρέπει να ενεργεί για θέματα της πτώχευσης που
χαρακτηρίζονται επείγοντα.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Αυτές γίνονται όπως και στις «μεγάλες» πτωχεύσεις (βλ. ανωτέρω) . Διαφορά
παρατηρείται στις ανακοπές που θα ασκηθούν κατά του πίνακα . Ο εισηγητής
-ειρηνοδίκης , αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με
αιτιολογημένη διάταξή του για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των
πιστωτών του άρθρου 156 και δεν τις εισάγει στο πτωχευτικό Δικαστήριο. Κατά
της διάταξης του εισηγητού επιτρέπεται εντός 10 ημερών -προφανώς από την
δημοσίευση της διάταξης του εισηγητή στο ΗΜΦ- προσφυγής ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου που αποφαίνεται αμετάκλητα . Αν η (εμπρόθεσμη)
προσφυγή στρέφεται κατά της διάταξης του εισηγητού που έκανε δεκτή την
απαίτηση , σε κάθε διανομή ενεργητικού παρακρατείται, ποσό ανάλογο του
πιστώματος, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο.
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (άρθρο 184)
Ο πτωχευτικός λογαριασμός (ειδικός έντοκος) όπου ο σύνδικος καταθέτει το
ενεργητικό της πτώχευσης

ανοίγεται σε πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα του

πτωχού, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο άδεια του εισηγητή, παρά μόνο,
η προσκόμιση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη και
διορίζει τον σύνδικο. Η διαφορά με τις μεγάλες πτωχεύσεις είναι ότι ο σύνδικος
διαχειρίζεται τον πτωχευτικό λογαριασμό αποκλειστικά για τις δαπάνες των
εργασιών της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές, χωρίς να
απαιτείται προηγουμένως έκδοση άδειας του εισηγητή-ειρηνοδίκη. Σαφώς και
στις «μικρέ» πτωχεύσεις , ο εισηγητής-ειρηνοδίκης , έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από τον σύνδικο, να ελέγξει την κίνηση του πτωχευτικού λογαριασμού
σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 1 εδ. τελευταίο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στις «μικρές» πτωχεύσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσληφθεί με άδεια
εισηγητού από τον σύνδικο , πρόσωπο με ειδικές γνώσεις κατά το άρθρο
146νΠτΚ. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση , όπου απαιτείται η εκπροσώπηση
και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, οπότε ο σύνδικος, αν δεν έχει ο ίδιος την
ιδιότητα του δικηγόρου και είναι π.χ. λογιστής, μπορεί να αναθέτει τη σχετική
εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη (πράξη)
ειρηνοδίκη. Ο τελευταίος είναι αρμόδιος να

του εισηγητή-

καθορίσει και την αμοιβή του

διορισθέντος δικηγόρου , κατ’ εύλογη κρίση του , με αιτιολογημένη διάταξή του,
κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.
Επίσης , ο εισηγητής-ειρηνοδίκης , δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξη
με την οποία δίδει άδεια στον σύνδικο να υποβάλει εγκλήσεις κατά προσώπων,
για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι κατά τη χρονική περίοδο, που
προηγήθηκε της κήρυξης της πτώχευσης του οφειλέτη, έχουν διαπράξει
παράνομες πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες σε βάρος του τελευταίου
(οφειλέτη), οι οποίες επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του κατάσταση.
Επίσης στην απλοποιημένη πτωχευτική διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου,
ο εισηγητής-ειρηνοδίκης δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξη σύγκλησης
της συνέλευσης των πιστωτών και λήψης αποφάσεων από αυτήν , βάσει των
άρθρων 150 και 151 (άρθρο 185)
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Η εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας γίνεται βάσει των άρθρων 162 επ. ως
ανωτέρω
ΔΙΑΝΟΜΗ
Την ευθύνη της σύνταξης του πίνακα διανομής έχει και πάλι ο σύνδικος. Αυτός
συντάσσει οριστικό πίνακα κατάταξης, βάσει του πίνακα πτωχευτικών
πιστωμάτων του άρθρου 156 , αφού πρώτα αφαιρέσει
εκπλειστηρίασμα,

από το

τα ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των

δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και των
ομαδικών πιστωμάτων. Το πίνακα αυτόν τον υποβάλλει στον εισηγητή προς
κήρυξη εκτελεστού. Ο εισηγητής εφόσον, συμφωνεί με τον συνταχθέντα υπό
του συνδίκου πίνακα κατάταξης (είτε κατά την νομική του θεμελίωση είτε την

ουσιαστική εφαρμογή του),με πράξη του τον κηρύσσει εκτελεστό , ενώ, εάν
διαφωνεί, τον απορρίπτει με πράξη του οπότε, ο σύνδικος ή οποιοσδήποτε
θίγεται από την απόρριψή του,

μπορεί να προσφύγει στο πτωχευτικό

δικαστήριο με το άρθρο 134 νΠτΚ. Ο εισηγητής -ειρηνοδίκης, εκδίδει πράξη
διανομής , όταν ο πίνακας κατάταξης καταστεί τελεσίδικος, ώστε ο σύνδικος
να αναλάβει τα χρήματα από την τράπεζα

και να

τα αποδώσει στους

δικαιούχους, σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο ίδιος, και εν συνεχεία θα
προσκομίσει τις αποδείξεις καταβολής των χρημάτων στους καταταγέντες
πιστωτές, οι οποίες θα επισυναφθούν στον πτωχευτικό φάκελο . Ο εισηγητήςειρηνοδίκης , μπορεί να διατάξει τα χρήματα του πίνακα κατάταξης , να
αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους από την τράπεζα, οπότε ο σύνδικος
οφείλει να προσκομίσει , την πράξη του εισηγητή στην τράπεζα και μετά να
φροντίσει να φέρει στον εισηγητή τις τραπεζικές αποδείξεις καταβολής στους
δικαιούχους (άρθρο 144 παρ. 4), που θα επισυναφθούν στον πτωχευτικό
φάκελο.
ΠΕΡΑΤΩΣΗ
Στις μικρές πτωχεύσεις η διαδικασία οφείλει να περατώνεται σύντομα και δη
εντός έτους από την κήρυξή της.(άρθρο 188) . Άλλως, ο σύνδικος υποχρεούται
να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους
καθυστέρησης της διαδικασίας και αν ο εισηγητής κρίνει ότι η καθυστέρηση
είναι αδικαιολόγητη μπορεί να τον αντικαταστήσει με πράξη του. Συνεπώς,
στην πράξη , πρέπει, ο εισηγητής, μέσω της γραμματέως , να παρακολουθεί
τις πτωχεύσεις και ενόψει παρέλευσης του έτους , να καλεί περίπου 1 μήνα
πριν, τον σύνδικο προκειμένου να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις για την
καθυστέρηση της περάτωσης της πτώχευσης . Στην περίπτωση της ετήσιας
περάτωσης της πτώχευσης , ο σύνδικος οφείλει, εντός μηνός από την
περάτωση, να καταθέσει στον εισηγητή λογοδοσία και ο τελευταίος οφείλει να
εκδώσει αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας του συνδίκου με την οποία
μπορεί να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο εισηγητής έχει υποχρέωση να καταθέσει έκθεση σε περίπτωση προσφυγής
ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά της αυτόματης απαλλαγής του οφειλέτη ως
ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Από την σύνταξη της ανωτέρω εισήγησης μέχρι την δημοσίευση αυτής,
μεσολάβησε η έκδοση του ν.4818/2021 , που επέφερε τροποποιήσεις στον ν.
4738/2020 . Ειδικότερα το άρθρο 35 του ν. 4818/2021 «Βελτίωση ρυθμίσεων
κατά την πτώχευση - Τροποποιήσεις του Βιβλίου Δευτέρου του ν. 4738/2020»
ορίζει τα εξής :
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4738/2020 (Α` 207) προστίθεται νέο τρίτο
εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τεκμαίρεται, ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δεν
καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών
υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται
και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης
χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της παρούσας είναι μαχητό.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης
ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου
2 του ν. 4308/2014 (Α` 251). Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το
καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
ευρώ δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα. Στην περίπτωση των φυσικών
προσώπων, το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία
του προσώπου. Ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία αυτής
προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11. Οι διαδικαστικές και άλλες

παρεκκλίσεις της πτώχευσης μικρού αντικειμένου αναφέρονται στο Έκτο
Μέρος του παρόντος Δεύτερου Βιβλίου, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις των υπολοίπων Μερών του Δεύτερου Βιβλίου.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, με την επιφύλαξη των παρ. 3
και 5, από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην
πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, αφού
αφαιρεθούν οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που υπερβαίνει το
ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή το δωδεκαπλάσιο του
ακατάσχετου κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο. Εντός τριάντα (30)
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων κατά
το άρθρο 153, ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον
οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών για την εφαρμογή της παρούσας.
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, ο οφειλέτης μπορεί
να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών,
καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του,
αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών
πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την
ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.».
4. Στο άρθρο 103 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2, καταργείται
η παρ. 3 και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Λύση συμβάσεων και εξαιρέσεις
1. Η κήρυξη πτώχευσης, στην οποία εφαρμόζεται η κατ` ιδίαν εκποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ` του Μέρους
Πέμπτου του παρόντος Βιβλίου, προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων
των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από
την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός εάν ο σύνδικος δηλώσει εγγράφως προς τον
αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη πριν την παρέλευση της προθεσμίας, ότι

επιθυμεί την άμεση λύση τους ή, εναλλακτικά, τη συνέχισή τους εφόσον, κατά
την κρίση του συνδίκου, εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της
πτώχευσης ή τη βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης των στοιχείων του
ενεργητικού.
2. Εάν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του
συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών
συνόλων αυτής, η κήρυξη της πτώχευσης δεν επιφέρει τη λύση των
συμβάσεων της παρ. 1, ο δε σύνδικος δικαιούται με έγγραφη δήλωση προς τον
αντισυμβαλλόμενό του να επιλέξει τη συνέχιση ή τη λύση της σύμβασης
υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του οφειλέτη. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτήν, εντός τριάντα (30) ημερών
από την κήρυξη της πτώχευσης, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει στον
σύνδικο εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής, μη
δυνάμενη να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών. Εάν ο σύνδικος δεν
απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος, ο
αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να
απαιτήσει

αποζημίωση

λόγω

μη

εκπλήρωσης,

ικανοποιούμενος

ως

πτωχευτικός πιστωτής.
3. (Καταργείται).».
5. Ο τίτλος και το άρθρο 104 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 104
Συνέπεια επιλογής συνέχισης εκκρεμών συμβάσεων
Σε περίπτωση, που κατά το άρθρο 103 συνεχίζονται εκκρεμείς συμβάσεις ο
σύνδικος τις συνεχίζει και ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τις εκπληρώσει και
καθίσταται ομαδικός πιστωτής.».
6. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 106 του ν. 4738/2020
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 106
Ισχύς συμβατικών όρων λύσης και καταγγελίας λόγω πτώχευσης

Η σύμβαση δεν δύναται να προβλέπει, ότι η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί
λόγο λύσης ή τροποποίησης της σύμβασης. Κάθε αντίθετος όρος είναι άκυρος.
Με την παρούσα δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, που
προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση.».
7. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 107 του ν. 4738/2020
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 107
Δικαίωμα

καταγγελίας

συμβάσεων

προσωπικού

χαρακτήρα

και

χρηματοοικονομικών συμβάσεων
1. 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.
2. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις μπορούν να παύσουν να ισχύουν ή να
τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε
αυτές ή στον νόμο που τις διέπει.».
8. Προστίθεται παρ. 1Α στο άρθρο 109 του ν. 4738/2020 ως εξής:
«1Α. Ως προς τις συμβάσεις εργασίας, η λύση της σύμβασης του άρθρου 103
ισοδυναμεί με καταγγελία ως προς την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης
προς τον εργαζόμενο.».
9. Στην παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την
κήρυξη της πτώχευσης, για τους μισθούς και τις συναφείς παροχές,
ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής. Στην περίπτωση αυτήν της συνέχισης
παροχής εργασίας, απαιτήσεις που γεννώνται από μεταγενέστερη καταγγελία
της σύμβασης εργασίας, ικανοποιούνται ως ομαδικά πιστώματα.».
10. Προστίθεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 158 του ν. 4738/2020 ως εξής:

«9. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της έκθεσης του
άρθρου 8, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει, σε μετρητά ή με μεταφορά
πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του συνδίκου ή με
εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα ή με
επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυοδοσία ίση προς το
τίμημα που προσέφερε. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σύνδικος καταρτίζει νέα
έκθεση στην οποία αναφέρεται ως πλειοδότης όποιος προσέφερε την
πλησιέστερη κατά αξία προσφορά προς αυτήν του αρχικού πλειοδότη, εφόσον
υφίσταται, και ακολουθείται ως προς τον νέο πλειοδότη η προβλεπόμενη στο
παρόν Κεφάλαιο διαδικασία.».
11. Τα άρθρα 167 έως και 169 του ν. 4738/2020 τίθενται σε Κεφάλαιο Δ` στο
Πέμπτο Μέρος του Δευτέρου Βιβλίου με τίτλο «Διατάξεις ως προς τη διανομή
προς πιστωτές.».
12. Το Κεφάλαιο Δ` του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου αναριθμείται
σε Κεφάλαιο Ε`.
13. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4738/2020 η λέξη «και»
αντικαθίσταται από τη λέξη «έως» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Αν εκτός από τις απαιτήσεις των υποπερ. αα` έως αγ` της περ. α` της
παρούσας υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις με γενικό προνόμιο ή ειδικό
προνόμιο ή ανέγγυες απαιτήσεις, η κατάταξη κατ` άρθρο 977 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας χωρεί μετά την ολοσχερή ικανοποίηση των ανωτέρω
απαιτήσεων των υποπερ. αα` έως αγ` της περ. α`.».
14. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αγ) της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν.
4738/2020 η λέξη «παρούσας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «περ. α)» και το
εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Το προνόμιο της περ. α) υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της
συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι σκοποί των χρηματοδοτήσεων ή των
παροχών και η ύπαρξη του προνομίου προβλέπονται ρητά στη συμφωνία
εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα.».

15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 4738/2020, ως προς
την κατ` εξαίρεση εφαρμογή για τις απαιτήσεις του Δημοσίου της παρ. 3 του
άρθρου 58 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90),
καταργείται.
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι λέξεις
«Κεφαλαίου Α` του Πέμπτου Μέρους» από τις λέξεις «Κεφαλαίου Β` του
Πέμπτου Μέρους» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ`
εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β` του Μέρους
Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόμου ή της εκκαθάρισης του
Κεφαλαίου Β` του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου του παρόντος νόμου
απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.».
17. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020
τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης για την εφαρμογή της παρ. 6 ως
εξής:
«Με την επιφύλαξη της παρ. 6, κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη
που ενεργείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Β` του
Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
του Κεφαλαίου Α` του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή της συμφωνίας
εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β` του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή της
άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 219, οι συνεπεία αυτής επί μέρους
μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωσή τους,
απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλον έμμεσο φόρο ή τέλος
(πλην ΦΠΑ για τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας ΦΠΑ και ο Φ.Μ.Α.).».
18. Στην παρ. 1 του άρθρου 171 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι λέξεις
«Κεφαλαίου Α` του Πέμπτου Μέρους» από τις λέξεις «Κεφαλαίου Β` του
Πέμπτου Μέρους» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. 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 πτωχευτικής εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Β` του Πέμπτου

Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του
Κεφαλαίου Α` του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, της εξυγίανσης του
Κεφαλαίου Β` του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή την άσκηση του
δικαιώματος του άρθρου 219.».
19. Στην παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εφόσον, η αίτηση υποβάλλεται από τα
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 79, κοινοποιείται στον οφειλέτη εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίησή της κατά το πρώτο εδάφιο,
άλλως δεν επέρχονται οι συνέπειες από την υποβολή της. Σε περίπτωση που
εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν υποβληθεί
παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο στον
διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης
του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον
σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις καταχώρησης του άρθρου 178.».
20. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 4738/2020
τροποποιείται, με την προσθήκη επιφύλαξης για την εφαρμογή του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 173, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας. Εφόσον, υποβληθούν εμπρόθεσμα κύριες παρεμβάσεις,
αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή
ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα του επιμελέστερου των
διαδίκων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 173,
αντίγραφο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών, με φροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά
διάδικα μέρη.».
21. Η παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προσφυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό
δικαστήριο εφόσον, ο προσφεύγων επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης την
οποία διαπιστώνει η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, οφείλεται σε
δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή ότι, ο οφειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη είτε
κατά την κήρυξη της πτώχευσης είτε και κατά τη διάρκειά της, δεν έχει υπάρξει
συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, έχει δολίως αποκρύψει
εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας ή ότι είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη για κάποια από
τις πράξεις του Ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου ή για κάποια από τις
κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας,
ή για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών ή ότι έχει καταδικαστεί για
κάποια από αυτές τις πράξεις.».
22. Στην παρ. 3 του άρθρου 193 του ν. 4738/2020 διαγράφεται το δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Αν η προσφυγή επικαλείται ποινική δίωξη ή καταδίκη για κάποια από τις
πράξεις της παρ. 1, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την
απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας.».
23. Η παρ. 1 του άρθρου 195 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς τον
προσδιορισμό: α) του φυσικού προσώπου που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα
ευθύνη και β) της ύποπτης περιόδου και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της
εκπροσωπευτικής ή διοικητικής του σχέσης με οφειλέτη νομικό πρόσωπο,
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του οφειλέτη, που προέκυψαν
εντός της ύποπτης περιόδου ή και εντός των τριάντα έξι (36) μηνών που
προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου, με την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών
από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από
την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77, όποιο
από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας
υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της
απαλλαγής του. Ως ύποπτη περίοδος νοείται η οριζόμενη στο άρθρο 116 ή η
τεκμαιρόμενη ύποπτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
81 σε περίπτωση καταχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 77, κατά περίπτωση.».

24. Στο άρθρο 196 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο,
προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 196
Συνέπειες απαλλαγής στη ρευστοποίηση και

διανομή - επίπτωση σε

συνοφειλέτες ή σε οφειλές τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη
Η απαλλαγή του οφειλέτη ή του εκπροσώπου του από χρέη, κατά περίπτωση,
δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνέχιση της διαδικασίας ρευστοποίησης
και διανομής των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και τα δικαιώματα των
πιστωτών επί αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αδήλων εισοδημάτων ή
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δολίως ή εξ αμελείας απεκρύβησαν στο
πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας από τον οφειλέτη και των δικαιωμάτων
των ενέγγυων πιστωτών επί υπεγγύων στοιχείων του οφειλέτη, η οποία
διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον παρόντα. Η απαλλαγή του
οφειλέτη εκ της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι
των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει
δικαιοπραξίας. Η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 193 ή 195, κατά περίπτωση,
συνεπάγεται την άμεση και αυτοδίκαιη κατάργηση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας
διοικητικής εκτέλεσης ή άλλης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών
φυσικών προσώπων ή εκπροσώπων και διοικούντων νομικών προσώπων,
αντιστοίχως. Με την επιφύλαξη του άρθρου 195, η απαλλαγή του οφειλέτη εκ
της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι των λοιπών
συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει
δικαιοπραξίας.».
25. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με την προσθήκη
ρύθμισης για αυτεπάγγελτη δίωξη και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«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 τα άρθρα 375 και
επόμενα

του

Ποινικού

Κώδικα,

περί

υπεξαίρεσης

και

διώκεται

αυτεπαγγέλτως.».
26. Η παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όταν κατά τη διάρκεια πτωχευτικής δίκης ή κατά την τέλεση των
καθηκόντων του εισηγητή ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί
αδίκημα του παρόντος κεφαλαίου, ο εισηγητής ή ο αρμόδιος δικαστής του
πτωχευτικού δικαστηρίου οφείλει να συντάξει έκθεση και να την διαβιβάσει στον
αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».
27. Στην παρ. 3 του άρθρου 209 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται το άρθρο
«192» από το άρθρο «195» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του
Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της απαλλαγής
φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 195.».
28. Το άρθρο 211 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 211
Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
Σε περίπτωση, που η πτωχευτική απόφαση διατάζει την εκποίηση του
συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη ή επιμέρους
λειτουργικών συνόλων αυτής, ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των
οικονομικών στοιχείων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή με όρους και διαδικασίες
που θα προσδιορίζει κατά περίπτωση.».
ΟΙ ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν βάσει του άρθρου 66 αριθμ. 2 του ν.
4818/2021 από τις 1-7-2021.

