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1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Ν.4738/2020 
 

 Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ είναι θ αναδιάρκρωςθ των οφειλϊν των 

επιχειριςεων προσ το ςφνολο των πιςτωτϊν (Χρθματοδοτικοί Φορείσ, Δθμόςιο, ΦΚΑ 

και Ρρομθκευτζσ) που διαμορφϊνει εφλογθ προοπτικι βιϊςιμθσ λειτουργίασ των 

επιχειριςεων. 

 

 Κάκε πρόςωπο το οποίο αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μπορεί να υποβάλλει 

αίτθςθ δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ εφόςον  ζχει το κζντρο των 

κφριων ςυμφερόντων του ςτθν Ελλάδα και βρίςκεται ςε παροφςα ι επαπειλοφμενθ 

αδυναμία εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεων του ι αν 

υφίςταται απλϊσ πικανότθτα αφερεγγυότθτασ του, θ οποία δφναται να αρκεί με τθ 

διαδικαςία αυτι.  

 

 Αρμόδιο δικαςτιριο για τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ είναι το Ρολυμελζσ 

Ρρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου ο οφειλζτθσ ζχει το κζντρο των κφριων 

ςυμφερόντων του. 

 

 Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ αποτελεί ςυλλογικι προπτωχευτικι διαδικαςία θ 

οποία μζςω δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ αποβλζπει ςτθν 

αναδιάρκρωςθ κάκε βιϊςιμθσ επιχείρθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τθρείται θ αρχι 

τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν. 

 

 Η αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν τθρείται όταν κανείσ από τουσ 

μθ ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ δεν βρίςκεται, βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

επιχείρθςθσ, ςε χειρότερθ κζςθ από τθ κζςθ ςτθν οποία κα βριςκόταν ςε περίπτωςθ 

πτϊχευςθσ του οφειλζτθ. 

 

 Για να επικυρωκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να ςυναινζςουν ο 

οφειλζτθσ, οι πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από το 50% των απαιτιςεων 

με ειδικό προνόμιο και οι πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από το 50% των 

λοιπϊν απαιτιςεων, ςε κάκε περίπτωςθ όςων κίγονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ. 

Εναλλακτικά δφναται να επικυρωκεί από το δικαςτιριο ςυμφωνία εξυγίανςθσ εφόςον 

ςυναινοφν πιςτωτζσ  που εκπροςωποφν περιςςότερο από το 60% του ςυνόλου των 

απαιτιςεων και περιςςότερο από 50% των απαιτιςεων με ειδικό προνόμιο. 

 

 Τα ποςοςτά επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ υπολογίηονται με βάςθ 

κατάςταςθ πιςτωτϊν που επιςυνάπτεται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ και 

δεν μπορεί να είναι προγενζςτερθ των τριϊν θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο δικαςτιριο. Στθν κατάςταςθ των πιςτωτϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιςτωτζσ, ανεξαρτιτωσ γενικϊν ι ειδικϊν προνομίων, οι 

απαιτιςεισ των οποίων υπιρχαν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ ζςτω και αν δεν ιταν λθξιπρόκεςμεσ. 
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 Το Δθμόςιο και οι ΦΚΑ ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ υπογράφοντασ 

ςυμφωνία  με τουσ ίδιουσ όρουσ και ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια με τα οποία κα 

ςυναινοφςε ιδιϊτθσ πιςτωτισ, ακόμα και αν παραιτοφνται από προνόμια και 

εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι εμπράγματθσ φφςεωσ, κακϊσ και από ζνδικα μζςα ι 

βοθκιματα. 

 

 Το Δθμόςιο και οι ΦΚΑ δεν ςυναινοφν ςε περίπτωςθ που λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ κα περιερχόταν ςε χειρότερθ κζςθ ωσ προσ τισ 

βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, 

από τθν οποία κα περιερχόταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ. 

 

 Το Δθμόςιο και οι ΦΚΑ κεωρείται ότι ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

επιχείρθςθσ, ακόμα και αν δεν τθν υπογράψουν, εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 

 θ βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι του οφειλζτθ προσ το αντίςτοιχο πρόςωπο ι 

φορζα κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν 

υπερβαίνει το ποςό των 15.000.000€,  

 ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα το πρόςωπο ι ο φορζασ δεν 

βρίςκεται ςε χειρότερθ κζςθ ωσ προσ τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του κατά 

το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ, από τθν κζςθ 

ςτθν οποία κα ιταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ και  

 ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, οι βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ 

του ςυνόλου των προςϊπων και φορζων κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυγίανςθσ ςυμφωνίασ είναι ωσ ποςό μικρότερο από το ςφνολο 

των απαιτιςεων των ιδιωτϊν πιςτωτϊν. 

 

 Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από επιχειρθματικό ςχζδιο, με 

χρονικι διάρκεια ίςθ με αυτι τθσ ςυμφωνίασ που ζχει εγκρικεί από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ. 

 

 Ο εμπειρογνϊμονασ επιλζγεται από τον οφειλζτθ και τουσ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ 

από κοινοφ ι μόνο από τουσ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται μόνο από τουσ πιςτωτζσ του οφειλζτθ από το 

Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων που τθρείται ςτθν ΕΓΔΙΧ. 

 

 Η ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, ςυνοδεφει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ και παρατίκεται θ 

γνϊμθ του ωσ προσ τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ. Η αμοιβι του ςυμφωνείται με τουσ αιτοφντεσ τθν επικφρωςθ τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ. 

 

 Στθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα περιλαμβάνεται βεβαίωςθ του για τθν ακρίβεια και 

τθν εγκυρότθτα τθσ κατάςταςθσ των πιςτωτϊν που ςυνοδεφει τθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ, με ειδικι μνεία των ενζγγυων πιςτωτϊν και επιςυνάπτεται κατάλογοσ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ. 
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2. ΕΚΘΕΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 

 

 

 

1. Σι ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Ζκκεςθ του Εμπειρογνϊμονα κατά τθν αίτθςθ 

επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ; Τπάρχει κάποιο πρότυπο μελζτθσ ωσ προσ 

το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ του Εμπειρογνϊμονα; 

 

Η αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται από ζκκεςθ 

Εμπειρογνϊμονα. Το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ του Εμπειρογνϊμονα 

παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Α.  

 

Στθν ζκκεςθ του ο Εμπειρογνϊμονασ επιςκοπεί το Επιχειρθματικό Σχζδιο τθσ 

επιχείρθςθσ, εκφράηει τθν γνϊμθ του για τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και 

για τθν εφλογθ προοπτικι εξαςφάλιςθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Ο Εμπειρογνϊμονασ βεβαιϊνει  τθν ακρίβεια τθσ κατάςταςθσ 

των πιςτωτϊν που ςυνοδεφει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, με ειδικι μνεία των ενζγγυων 

πιςτωτϊν και επιςυνάπτει κατάλογο των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ. 

 

2. Είναι υποχρεωτικό  θ Ζκκεςθ Εμπειρογνϊμονα κατά τθν ςυμφωνία εξυγίανςθσ 

να ςυνοδεφεται από επιχειρθματικό ςχζδιο; 

 

Ναι, είναι υποχρεωτικό θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ να ςυνοδεφεται από επιχειρθματικό 

ςχζδιο, το όποιο εγκρίνεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και ζχει διάρκεια ίςθ με αυτι 

τθσ ςυμφωνίασ. 

(Ν.4738, άρκρο 43) 

 

3. Ποιοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Ζκκεςθ του 

Εμπειρογνϊμονα κατά τθν επιςκόπθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ 

επιχείρθςθσ; 

Ο Εμπειρογνϊμονασ παρουςιάηει και αξιολογεί ςτθν Ζκκεςι του χρθματοοικονομικοφσ 
δείκτεσ όπωσ ενδεικτικά παρουςιάηονται παρακάτω (και κα αναπροςαρμόηονται 
ανάλογα κατά περίπτωςθ): 

α) Δείκτθσ Ικανότθτασ Αποπλθρωμισ Δανειακϊν και μθ Υποχρεϊςεων (Service 
Coverage Ratio – SCR) 

β) Δείκτθσ Χρόνου Αποπλθρωμισ Δανειακϊν και μθ Υποχρεϊςεων  

γ) Δείκτθσ κακαροφ δανειςμοφ ωσ προσ τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων 
(ΕΒΙΤDΑ) 

δ) Δείκτθσ κερδϊν προ Φόρων, Τόκων και Αποςβζςεων ωσ προσ τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ τόκουσ 

ε) Δείκτθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ των ταμειακϊν διακζςιμων προσ εξυπθρζτθςθ του 
τραπεηικοφ δανειςμοφ ωσ προσ το χρζοσ (LLCR). 
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Επιπρόςκετα χριςιμοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ που δφναται ο Εμπειρογνϊμονασ 
να εξετάηει, κατά περίπτωςθ, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ο Δείκτθσ 
Κεφαλαιακισ Επάρκειασ και ο Δείκτθσ Άμεςθσ ευςτότθτασ. 

 

4. Ποίεσ οι παραδοχζσ που υιοκετοφνται από τον Εμπειρογνϊμονα κατά το 

υποκετικό ςενάριο τθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ του Ενεργθτικοφ (περιουςίασ) τθσ 

επιχείρθςθσ; 

Για τθν ρευςτοποίθςθ των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ο 
Εμπειρογνϊμονασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναμορφωμζνθ οικονομικι κζςθ τθσ 
επιχείρθςθσ, προςδιορίηει τθν αξία που προκφπτει ςτο υποκετικό ςενάριο τθσ βίαιθσ 
ρευςτοποίθςθσ. Σε αυτό το ςενάριο, ο οφειλζτθσ διακόπτει άμεςα τθ λειτουργικι του 
δραςτθριότθτα και αρχίηει θ διαδικαςία εκποίθςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ.  

Δεδομζνου, ότι θ διάκεςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ δεν διενεργείται ςτα πλαίςια μια 
ομαλισ «διαδικαςίασ» εξεφρεςθσ δυνθτικϊν αγοραςτϊν, ο Εμπειρογνϊμονασ 
εφαρμόηει επί των αναπροςαρμοςμζνων κονδυλίων του Ιςολογιςμοφ περαιτζρω 
ςυντελεςτζσ απομείωςθσ (βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων όπωσ τοποκεςία, 
χαρακτθριςτικά, χριςθ, παλαιότθτα κ.ά) ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ δυνατότθτασ 
διαπραγμάτευςθσ με τουσ δυνθτικοφσ αγοραςτζσ, τθσ περαιτζρω απαξίωςθσ κ.ά. Ο 
Εμπειρογνϊμονασ κα πρζπει να αιτιολογεί  πλιρωσ τθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων 
ςυντελεςτϊν απομείωςθσ. Εφόςον απαιτθκεί, θ αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ μπορεί να 
προκφπτει από εκκζςεισ τρίτων πχ Ριςτοποιθμζνου Εκτιμθτι Ακινιτων ι 
Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

5. Σι περιλαμβάνει θ Ζκκεςθ του Εμπειρογνϊμονα  ςτο πλαίςιο του υποκετικοφ 

ςεναρίου βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ του Ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ; 

H Ζκκεςθ του Εμπειρογνϊμονα περιλαμβάνει το ςενάριο τθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ 
του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ, το οποίο βαςίηεται ςτισ 
προςωρινζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ με θμερομθνία αναφοράσ ζωσ 3 μινεσ πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςτο 
δικαςτιριο, οι οποίεσ επιςκοποφνται από τον Εμπειρογνϊμονα.  

Για τθν άςκθςθ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ, ο Εμπειρογνϊμονασ 
λαμβάνει τισ εξισ παραδοχζσ:  

(i) ωσ μζγιςτθ απαιτοφμενθ διάρκεια για τθ ρευςτοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ (πχ ακίνθτα, αποκζματα) ςε κακεςτϊσ πτϊχευςθσ 
ορίηεται θ περίοδοσ ζωσ 5 ζτθ,  

(ii) οι αξίεσ πρζπει να προςδιορίηονται ςε όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ (NPV) 
κακϊσ θ ρευςτοποιιςιμθ αξία των εν λόγω περιουςιακϊν ςτοιχείων κα πρζπει 
να προεξοφλείται κατά το οριςκζν χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διανομισ τθσ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ ςτουσ πιςτωτζσ και  

(iii) τα ζξοδα που κα απαιτθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διανομισ τθσ 
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ ςτουσ πιςτωτζσ και δεν δφνανται να υπερβαίνουν ωσ 
ποςοςτό το 5% τθσ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ.   

H ζκκεςθ περιλαμβάνει κατάςταςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ, με 
προςδιοριςμό τθσ εμπορικισ αξίασ τουσ και τθσ αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ τουσ. H 
εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ και τθσ αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 



 
7 

 

ςτοιχείων του οφειλζτθ διενεργείται ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα εκτιμθτικά πρότυπα 
υπολογιςμοφ ανάλογα με το είδοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Για το προςδιοριςμό τθσ αξίασ ρευςτοποίθςθσ των ακινιτων, ωσ βάςθ εκτίμθςθσ 
χρθςιμοποιείται θ εμπορικι αξία τουσ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμθτικά Ρρότυπα 
(π.χ. EVS 8th Edition 2016), ενϊ εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι εκτίμθςθσ 
ανάλογα με το είδοσ του ακινιτου, όπωσ μζκοδοσ προεξόφλθςθσ χρθματοροϊν, 
μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων. 

 
6. Πωσ προςδιορίηεται θ αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ και των 

ςυνοφειλετϊν / εγγυθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ; 

Για τον προςδιοριςμό τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» των ακινιτων, θ οποία 

ορίηεται ωσ θ αξία που κα ελάμβαναν οι πιςτωτζσ ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ 

εκποίθςθσ των ακινιτων, ο Εμπειρογνϊμονασ ελζγχει και λαμβάνει υπόψθ τα εξισ: 

α) Ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι ακινιτων του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα 
με τθν παρ. Γ` του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, (ΦΕΚ Αϋ107),  εφόςον είναι 
διακζςιμθ, θ οποία κα πρζπει να είναι εντόσ τριϊν (3) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Ο Εμπειρογνϊμονασ 
ενςωματϊνει ςτθν ζκκεςι του τα ςτοιχεία τθσ ζκκεςθσ του πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι 
ακινιτων. Σε περίπτωςθ που προςκομίηονται περιςςότερεσ εκκζςεισ εκτιμθτϊν από 
τον οφειλζτθ ι τουσ Χρθματοδοτικοφσ Φορείσ, ι το Δθμόςιο / Δθμόςιουσ Φορείσ, 
λαμβάνεται υπόψθ θ ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι ακινιτων  που αποφαςίηει θ 
πλειοψθφία των ενζγγυων πιςτωτϊν, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Εμπειρογνϊμονα.  

Ο Εμπειρογνϊμονασ εκφράηει γνϊμθ για τουσ λόγουσ και τισ απαραίτθτεσ 
προςαρμογζσ οι οποίεσ επεξθγοφνται αναλυτικά  από τον πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι 
ακινιτων που θ τελικι ρευςτοποιιςιμθ αξία ανά ακίνθτο κατά τθν άςκθςθ βίαιθσ 
ρευςτοποίθςθσ υπολείπεται  τθσ φορολογθτζασ αξίασ για τον υπολογιςμό του ενιαίου 
φόρου. ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ι τθσ αντικειμενικισ αξίασ για ακίνθτα που 
δεν προςδιορίηεται ΕΝ.Φ.Ι.Α..  

Εφόςον θ τελικι ρευςτοποιιςιμθ αξία του ακινιτου, θ οποία προκφπτει βάςει τθσ 
εκτίμθςθσ του πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι είναι χαμθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ 
φορολογθτζα αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. ι αντικειμενικι αξία του ακινιτου, τεκμθριϊνεται και 
επεξθγείται επαρκϊσ από τον πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι ακινιτων λαμβάνεται υπόψθ 
από τον Εμπειρογνϊμονα κατά τθν άςκθςθ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ.    

β) Σε περίπτωςθ που δεν προςκομίηεται ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι ακινιτων, ο 
Εμπειρογνϊμονασ λαμβάνει υπόψθ τθ φορολογθτζα αξία για τον υπολογιςμό του 
ενιαίου φόρου ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), ςφμφωνα με το ν. 4223/2013, από τθν 
τελευταία ςυνταχκείςα διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου.  

γ) Για ακίνθτα για τα οποία δεν προςδιορίηεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., λαμβάνεται υπόψθ θ 
αντικειμενικι αξία αυτϊν, όπωσ αυτι προκφπτει από τισ διατάξεισ του άρκρου 41 Α’ 
του ν. 1249/1982 και τισ ιςχφουςεσ κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςτικζσ πράξεισ.  
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7. Πωσ προςδιορίηεται θ αξία τθσ κινθτισ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ και των 

ςυνοφειλετϊν / εγγυθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ; 

Για τον προςδιοριςμό τθσ «αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ» των κινθτϊν, θ οποία ορίηεται 

ωσ θ αξία που κα ελάμβαναν οι πιςτωτζσ ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ εκποίθςθσ των 

κινθτϊν, ο Εμπειρογνϊμονασ ελζγχει και λαμβάνει υπόψθ τα εξισ: 

α) Για όςα κινθτά ςχετίηονται με τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του 
οφειλζτθ, όπωσ ενςϊματα και άυλα πάγια πλθν ακινιτων, αποκζματα, 
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (π.χ. απαιτιςεισ, τίτλοι, κατακζςεισ, 
μετρθτά, μετοχζσ), λαμβάνεται υπόψθ θ αξία βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ όπωσ αυτι 
προςδιορίηεται με βάςθ τουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ, αρχζσ και τουσ κανόνεσ 
επιμζτρθςθσ και προκφπτει από τα διακζςιμα υποςτθρικτικά ζγγραφα και ςτοιχεία 
που κα λθφκοφν από τον οφειλζτθ και εφόςον απαιτθκεί, από εξειδικευμζνο εκτιμθτι, 
όπωσ για παράδειγμα ςε περιπτϊςεισ εξειδικευμζνου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

β) Για όςα κινθτά δεν υπάγονται ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ (α) και αφοροφν ςε κινθτά 
μεγάλθσ αξίασ, ιτοι μεγαλφτερθσ των 10.000 ευρϊ, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία όπωσ 
προκφπτει από ζκκεςθ εξειδικευμζνου (ανά περίπτωςθ κινθτό), εκτιμθτι. Σε 
περίπτωςθ που αυτι δεν υπάρχει λαμβάνεται υπόψθ θ αξία που προςκομίηει ο 
οφειλζτθσ, για τθν επαλικευςθ τθσ οποίασ ο Εμπειρογνϊμονασ δφναται να ηθτιςει 
τυχόν διακζςιμα υποςτθρικτικά ζγγραφα και θ οποία αξία δεν δφναται να υπολείπεται 
αυτισ που αναγράφεται ςε εν ιςχφ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ των εν λόγω περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, εφόςον υπάρχει. 

γ) Για κινθτά μικρισ αξίασ, ιτοι μικρότερθσ από 10.000 ευρϊ, λαμβάνεται υπόψθ θ 
αξία που προκφπτει από ςτοιχεία που προςκομίηει ο οφειλζτθσ, για τθν επαλικευςθ 
τθσ οποίασ ο Εμπειρογνϊμονασ δφναται να ηθτιςει τυχόν διακζςιμα υποςτθρικτικά 
ζγγραφα. 

 

8. Ποιο προεξοφλθτικό επιτόκιο χρθςιμοποιείται από τον Εμπειρογνϊμονα για 

τθν Κακαρι Παροφςα Αξία αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τουσ 

Δθμόςιουσ Φορείσ; 

Για τον αρικμό, το φψοσ των δόςεων καταβολισ και του ποςοφ που προςδιορίηεται ςτθ 
ςυμφωνία εξυγίανςθσ για τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και Δθμόςιουσ 
Φορείσ, υπολογίηεται θ Κακαρι Ραροφςα Αξία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ 
προεξοφλθτικό επιτόκιο το μζςο ςτακμικό κόςτοσ χρθματοδότθςθσ του οφειλζτθ, 
όπωσ αυτό προκφπτει από τθν προτεινόμενθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν και κα ςυγκρίνεται με τουσ πίνακεσ υπολογιςμοφ του βακμοφ 
ικανοποίθςθσ κάκε πιςτωτι και ςυνολικά ςτθν άςκθςθ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ. 

 

9. Πωσ διαμορφϊνεται το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και τι ελζγχει 

ο Εμπειρογνϊμονασ;   

 

Το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ διαμορφϊνεται ελεφκερα κακϊσ οι 
πιςτωτζσ και ο οφειλζτθσ μποροφν να ςυμφωνιςουν να ρυκμίςουν τισ οφειλζσ του 
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τελευταίου µε οποιονδιποτε τρόπο και χωρίσ κανζναν περιοριςμό, πζραν των ρθτά 
αναφερόμενων ςτισ διατάξεισ του νόμου 4738/2020.  

Ο Εμπειρογνϊμονασ ελζγχει εάν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο: 

 α) εφλογθ προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ,  

β) τθν αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν και  

γ) τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ 
(άρκρο 54 παρ. 3 α, β και δ του ν. 4738/2020). 

Σε περίπτωςθ που ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπεται περιοριςμόσ ι διαγραφι 
απαιτιςεων του Δθμοςίου και των Δθμοςίων Φορζων που δεν ζχουν βεβαιωκεί κατά 
το χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ και δεν εμφανίηονται ςτα βιβλία του οφειλζτθ, 
απαιτείται, να περιλαμβάνεται ρθτι και διακριτι επιςιμανςθ υπό τθ μορφι 
πρόβλεψθσ  με εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αποπλθρωμισ με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ 
ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο οικείο κεφάλαιο τθσ ζκκεςθσ του 
Εμπειρογνϊμονα. 

 

10. Πωσ διαμορφϊνονται οι πίνακεσ κατάταξθσ πιςτωτϊν από τον 

Εμπειρογνϊμονα;   

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των 
πιςτωτϊν του άρκρου 31 του ν. 4738/2020, θ ζκκεςθ περιλαμβάνει πίνακεσ κατάταξθσ 
των πιςτωτϊν, όπου κατατάςςονται οι απαιτιςεισ αυτϊν. Η πλιρωςθ του κριτθρίου 
αυτοφ απαιτείται να εξετάηεται ςε ςχζςθ με τουσ μθ ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ κακϊσ και 
τουσ πιςτωτζσ των οποίων θ ςυναίνεςθ ςυνάγεται ι δφναται να ςυναχκεί ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020. Η αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ των 
πιςτωτϊν πλθροφται εάν κανείσ από τουσ μθ ςυναινοφντεσ πιςτωτζσ δεν βρεκεί, βάςει 
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ςε χειρότερθ κζςθ από τθ κζςθ ςτθν οποία κα βριςκόταν 
ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ. 

Για τον μεριςμό τθσ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ, ο Εμπειρογνϊμονασ κα πρζπει να 
καταρτίηει ξεχωριςτό πίνακα κατάταξθσ για ζκαςτο των βεβαρθμζνων ςτοιχείων του 
οφειλζτθ, εφόςον υφίςτανται περιουςιακά ςτοιχεία επί των οποίων υφίςτανται 
εμπράγματεσ αςφάλειεσ. Η κατάταξθ των πιςτωτϊν γίνεται κατ’ αναλογικι εφαρμογι 
των διατάξεων των άρκρων  975 - 978 ΚΡολΔ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 167 του ν. 4738/2020.  

Σε περίπτωςθ ςυρροισ προνομίων ακολουκείται θ διαδικαςία των άρκ. 977 και 977Α 
του ΚΡολΔ.  

Τζλοσ, ο Εμπειρογνϊμονασ υπολογίηει τθν ανάκτθςθ ανά πιςτωτι και προβαίνει ςε 
κατάρτιςθ πίνακα ςτον οποίο κα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ 
άςκθςθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ ανά κατθγορία πιςτωτι. Συγκεκριμζνα κα 
υπολογίηεται θ ποςοςτιαία ανάκτθςθ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό φψοσ τθσ αρχικισ 
οφειλισ ενϊ κα προςδιορίηεται και το φψοσ τθσ οφειλισ που παραμζνει ανεξόφλθτο 
μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ.    

 

11. Πωσ προςδιορίηεται από τον Εμπειρογνϊμονα θ ανάκτθςθ ανά πιςτωτι; 

Ο Εμπειρογνϊμονασ ςυγκρίνει τα αποτελζςματα τθσ πτϊχευςθσ κατά το υποκετικό 
ςενάριο τθσ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ και τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ωσ προσ τθν 
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ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν. Στθν Ζκκεςθ περιλαμβάνονται πίνακεσ υπολογιςμοφ του 
βακμοφ ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν (ανά πιςτωτι και ςυνολικά) βάςει των όρων τθσ 
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.  

Ο Εμπειρογνϊμονασ προςδιορίηει τα ανακτϊμενα ποςά ςε παροφςα αξία και τα 
αντίςτοιχα ποςοςτά ανάκτθςθσ ανά πιςτωτι και κατθγορίεσ πιςτωτϊν (πχ Γενικά 
Ρρονόμια, Ειδικά Ρρονόμια και Ανζγγυουσ). Για τον υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ 
εφαρμόηει ωσ προεξοφλθτικό επιτόκιο το μζςο ςτακμικό κόςτοσ χρθματοδότθςθσ του 
οφειλζτθ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν προτεινόμενθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

Ρροκειμζνου να τθρείται θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ κάκε πιςτωτι κα πρζπει ο 
βακμόσ ικανοποίθςθσ βάςει των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ να είναι υψθλότεροσ 
του βακμοφ ικανοποίθςθσ ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ εκτζλεςθσ και να παρουςιάηεται 
θ ςφγκριςθ ςε διακριτοφσ πίνακεσ ςφγκριςθσ. Στουσ ανωτζρω πίνακεσ 
περιλαμβάνονται όχι μόνο τα πορίςματα τθσ ςφγκριςθσ (εκτιμϊμενα ποςά 
αποπλθρωμισ ανά πιςτωτι), αλλά αποτυπϊνεται θ εφαρμογι των ιςχυόντων κανόνων 
κατάταξθσ (άρκρα 975-978 ΚΡολΔ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται με τισ τροποποιιςεισ 
των άρκρων 167 και 169 του ν. 4738/2020). Είναι δυνατι θ ςφμπραξθ δικθγόρου ι 
ςυμβολαιογράφου, ο οποίοσ κα ςυνυπογράφει τουσ πίνακεσ, βεβαιϊνοντασ τθν 
ορκότθτα εφαρμογισ των κανόνων κατάταξθσ, άλλωσ, θ ορκότθτα κατάταξθσ 
βεβαιϊνεται από τον ίδιο τον Εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ φζρει το βάροσ τθσ ευκφνθσ 
που προβλζπεται ςτο άρκρο 48 παρ. 4 του ν. 4738/2020. 

 

12. ε ποιεσ ενζργειεσ προβαίνει ο Εμπειρογνϊμονασ ςε περίπτωςθ που θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ περιλαμβάνει μεταβίβαςθ περιουςίασ και υποχρεϊςεων τθσ 

επιχείρθςθσ;   

Σε περίπτωςθ που θ ςυμφωνία Εξυγίανςθσ περιλαμβάνει τθ μεταβίβαςθ περιουςίασ 
και υποχρεϊςεων επιχείρθςθσ ςε εκτζλεςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (άρκρο 64 ν. 
4738/2020), τότε ο Εμπειρογνϊμονασ κα προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

α) επιςκόπθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ζχει ςυνταχκεί από τον αποκτϊντα τα 
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ,  

β) επιςκόπθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που αφορά τον οφειλζτθ μετά τθ 
μεταβίβαςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, εφόςον προβλζπεται θ 
ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και του τρόπου εξόφλθςθσ / ρφκμιςθσ των 
υπολοίπων υποχρεϊςεων και  

γ) ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ, μετά τθν μεταβίβαςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
πακθτικοφ, τίκεται ςε εκκακάριςθ τότε κα πρζπει να επιςκοπθκεί ο τρόποσ 
ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν από το τίμθμα και από το προϊόν εκκακάριςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπει τθ μεταβίβαςθ  περιουςίασ και 
υποχρεϊςεων επιχείρθςθσ ςε εκτζλεςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (άρκρο 64 ν. 
4738/2020) χωρίσ να προςδιορίηεται το ποςό αποπλθρωμισ των απαιτιςεων του 
Δθμοςίου ι/και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ, ο εμπειρογνϊμονασ δθλϊνει ότι δεν μπορεί 
να βεβαιϊςει τθ μθ χειροτζρευςθ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου για τθν εφαρμογι του 
τεκμθρίου ςυναίνεςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 37 του ν. 4738/2020. 
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13. Σι περιλαμβάνει θ ζκφραςθ γνϊμθσ του Εμπειρογνϊμονα; 

 

Ωσ ανάγκθ για παροχι βεβαίωςθσ ι διαςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Εμπειρογνϊμονα 

νοείται θ «ζκφραςθ γνϊμθσ» ι «απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ», όπωσ προβλζπεται 

από τον Ν. 4449/2017, τον κανονιςμό 537/2014 τθσ Ε.Ε. και τα Διεκνι Ρρότυπα 

Ελζγχου. 

 

Στθν ζκκεςθ του ο Εμπειρογνϊμονασ εκφζρει τθ γνϊμθ του: 

 

i. Επί των επιπτϊςεων ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (εφόςον 
υπάρχουν χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ) ι ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 
του οφειλζτθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ ςυνδεδεμζνων προςϊπων, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Ν 4172/2013 και ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ 
1142/2015. 

ii. Επί των λόγων αδυναμίασ αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ. 

iii. Επί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ τθσ κατάςταςθσ πιςτωτϊν. 

iv. Επί τθσ ανάγκθσ ι μθ ζνταξισ του οφειλζτθ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ. 

v. Επί τθσ πλιρουσ εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ρφκμιςθσ 
οφειλϊν, των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Τραπεηϊν (EBA Guidelines) 
και του ςυναφοφσ εκνικοφ δικαίου ρφκμιςθσ οφειλϊν. Ειδικότερα, 
παρουςιάηονται εκτενϊσ και αξιολογοφνται από τον Εμπειρογνϊμονα:  

α) Ο προςδιοριςμόσ τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ του οφειλζτθ με ςαφι 
ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ βάςει 
κατάλλθλων πλθροφοριϊν, χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν και κρίςιμων  
παραγόντων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όπωσ θ ικανότθτα εξυπθρζτθςθσ 
των οφειλϊν και το ςυνολικό αναδιαρκρωμζνο χρζοσ του οφειλζτθ. 

β)..Η δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από τον 
οφειλζτθ και πλιρουσ εξόφλθςθσ του αναδιαρκρωμζνου χρζουσ του.  

γ) Ο διακανονιςμόσ του ςυνόλου των λθξιπροκζςμων οφειλϊν βάςει τθσ 
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και θ εκτίμθςθ για ςθμαντικι μείωςθ του 
αναδιαρκρωμζνου χρζουσ του οφειλζτθ ςε μεςοπρόκεςμθ και 
μακροπρόκεςμθ βάςθ.  

δ) Η αποφυγι ανάγκθσ για μελλοντικζσ ρυκμίςεισ του αναδιαρκρωμζνου 
χρζουσ του οφειλζτθ  λόγω τθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. 

vi. Επί τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ζνταξθσ του οφειλζτθ ςτισ ευεργετικζσ 
διατάξεισ τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ (ιτοι απαιτοφμενθ ςυναίνεςθ 
πιςτωτϊν και ενζγγυων πιςτωτϊν). Στθν εν λόγω ενότθτα κα πρζπει να 
καταγράφεται και θ πλιρωςθ του τεκμθρίου ςυναίνεςθσ για τθν ςυμμετοχι 
του Δθμοςίου και Δθμοςίων Φορζων ςτθν ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 37 παρ. 2 ν. 4738/2020).  

vii. Εάν θ Συμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται με τθ ςυναίνεςθ του οφειλζτθ ι 
μόνο από πιςτωτζσ (αρκ. 34 παρ. 2 ν. 4738/2020). 
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viii. Εάν πλθροφνται οι αρχζσ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν και 
τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ 
(άρκ. 31 & 54 παρ. 3  β και δ του ν. 4738/2020). 

ix. Εάν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ πικανολογείται ότι διαμορφϊνει εφλογθ 
προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ. 
(άρκ. 54 παρ. 3 α του ν. 4738/2020). 

 

14. Προβλζπεται θ ςφμπραξθ του Εμπειρογνϊμονα με τρίτα πρόςωπα;   

Σε περιπτϊςεισ που ο Εμπειρογνϊμονασ δεν διακζτει απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςε 
κζματα που αφοροφν τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων του οφειλζτθ ι για να βεβαιϊςει ο ίδιοσ  τθν ορκότθτα του πίνακα 
κατάταξθσ των απαιτιςεων των πιςτωτϊν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ (ο 
οποίοσ απαιτείται να περιλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ 
ικανοποίθςθσ κάκε πιςτωτι ξεχωριςτά και ςυνολικά όλων των πιςτωτϊν) προβλζπεται 
θ ςφμπραξι του με τρίτα πρόςωπα που διακζτουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ (όπωσ 
πιςτοποιθμζνοι εκτιμθτζσ ακινιτων, ςυμβολαιογράφοι, δικθγόροι κ.ά.).   

Ο Εμπειρογνϊμονασ και οι τυχόν ςυμπράττοντεσ με αυτόν, κατά το λόγο τθσ 
ςφμπραξισ τουσ, βεβαιϊνουν τθν ακρίβεια και εγκυρότθτα όλων των παραπάνω και 
τθσ κατάςταςθσ των πιςτωτϊν (κάνοντασ ειδικι μνεία ςτουσ ενζγγυουσ πιςτωτζσ) και 
εκφζρουν τθν γνϊμθ τουσ ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ αρχισ μθ χειροτζρευςθσ κζςθσ των 
πιςτωτϊν λόγω εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, κακϊσ και ότι θ ςυμφωνία 
εξυγίανςθσ αντιμετωπίηει με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ τουσ πιςτωτζσ 
που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ. 

 

15. Ποιεσ επιπλζον προχποκζςεισ λαμβάνονται υπ’όψιν για τθν επικφρωςθ τθσ 

ςυμφωνίασ τθσ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ από το δικαςτιριο, ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ 

μιασ επιχείρθςθσ για το αν είναι βιϊςιμθ ι όχι; 

 

Το δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ όταν, κατά 

περίπτωςθ, πλθροφνται ςωρευτικά και τα ακόλουκα:  

 

α) Ρικανολογείται ότι θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ διαμορφϊνει εφλογθ 

προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτι 

αναδιαρκρϊνεται βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.  

 

β) Ρικανολογείται ότι πλθροφται θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των 

πιςτωτϊν.  

 

γ) Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ δεν είναι αποτζλεςμα δόλου και δεν 

παραβιάηει διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου, ιδίωσ του δικαίου του ανταγωνιςμοφ.  

 

δ) Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ αντιμετωπίηει με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ 

μεταχείριςθσ τουσ πιςτωτζσ, που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ.  
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16. Ποιοσ επιλζγει τον εμπειρογνϊμονα;  

 

Ο εμπειρογνϊμονασ επιλζγεται από τον οφειλζτθ και τουσ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ 

από κοινοφ ι μόνο από τουσ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται μόνο από τουσ πιςτωτζσ του οφειλζτθ.  

 

17. Πωσ μπορεί ο οφειλζτθσ ι οι πιςτωτζσ να επιλζξουν εμπειρογνϊμονα;  

 

Ο εμπειρογνϊμονασ επιλζγεται μεταξφ των προςϊπων που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων. Το Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων τθρείται ςτθν Ειδικι 

Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 

 

18. Τπάρχει προκεςμία αποδοχισ διοριςμοφ για τον εμπειρογνϊμονα; 

 

Ναι, κα πρζπει εντόσ τεςςάρων θμερϊν να αποδεχτεί τον διοριςμό του. 

 

19. ε περίπτωςθ που δεν απoδεχτεί τον διοριςμό του εντόσ τεςςάρων θμερϊν τι 

γίνεται; 

 

Η άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ ιςοδυναμεί με αποποίθςθ 

αποδοχισ.(άρκρο 67 παρ.1) 

 

20. Πότε ο εμπειρογνϊμονασ είναι υποχρεωμζνοσ να αποποιθκεί τον διοριςμό; 

 

Ο εμπειρογνϊμονασ υποχρεοφται να αποποιθκεί τον διοριςμό του αν ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του περιςτάςεισ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ανεξαρτθςία του. 

Τζτοιεσ περιςτάςεισ είναι ιδίωσ: α) Κάκε προςωπικι ι επαγγελματικι ςχζςθ με τον 

οφειλζτθ ι πιςτωτι, ι β) οποιοδιποτε οικονομικό ι άλλο ςυμφζρον, άμεςο ι ζμμεςο, 

από τθν ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ. (άρκρο 67 παρ.2) 

 

21. Ποιοι δφνανται να εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων; 

 

Στο Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων δφνανται να εγγραφοφν ωσ μζλθ φυςικά και νομικά 

πρόςωπα, τα οποία προςφζρουν κατ’ επάγγελμα υπθρεςίεσ παροχισ 

χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και είναι:  

α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που παρζχουν λογιςτικζσ και φοροτεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

μζλθ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) επί τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, 

που διακζτουν τθ ςχετικι άδεια αςκιςεωσ οικονομολογικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια 

παροχισ φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν Αϋ τάξθσ,  

β) φυςικά πρόςωπα ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ, που είναι μζλθ του Σϊματοσ Ορκωτϊν 
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Ελεγκτϊν Λογιςτϊν (ΣΟΕΛ) που ζχει ςυςτακεί με το άρκρο 1 του π.δ. 226/1992 (Αϋ 120) 

και ζχουν λάβει άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (επαγγελματικι άδεια) από τθν 

Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ςφμφωνα με το άρκρο 3 του 

ν. 4449/2017 (Αϋ 7), ι  

γ) φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αποτελοφν πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ του κλάδου 

άυλων αγακϊν ι επιχειριςεων, εγγεγραμμζνα ςτο οικείο Μθτρϊο του Υπουργείου 

Οικονομικϊν. (άρκρο 66) 

 

22. Πωσ κακορίηεται θ αμοιβι του εμπειρογνϊμονα; 

Η αμοιβι του Εμπειρογνϊμονα ςυμφωνείται ελεφκερα και βαρφνει τον οφειλζτθ. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ςυνάπτεται μόνον από τουσ πιςτωτζσ του 
οφειλζτθ θ αμοιβι του Εμπειρογνϊμονα βαρφνει τουσ αιτοφντεσ τθν επικφρωςθ 
ςυμφωνίασ πιςτωτζσ. Το 30% τθσ αμοιβισ του εμπειρογνϊμονα καταβάλλεται κατά τθν 
ανάκεςθ και το υπολειπόμενο ποςό εξοφλείται το αργότερο ζωσ τθν παράδοςθ τθσ 
εργαςίασ που του ζχει ανατεκεί. 

 

23. Ποιοσ επιβλζπει το ζργο των εμπειρογνωμόνων; 

 

Η Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) επιβλζπει το ζργο των 

εμπειρογνωμόνων και μεριμνά για τθν κατάρτιςι τουσ. (άρκρο 68) 

 

24. Ποια ευκφνθ φζρει ο εμπειρογνϊμονασ; 

Ο Εμπειρογνϊμονασ υποχρεοφται να εκτελεί τα κακικοντα του με ευςυνειδθςία, 
αντικειμενικότθτα και αμερολθψία. Ζναντι των πιςτωτϊν και του οφειλζτθ, ο 
Εμπειρογνϊμονασ ευκφνεται μόνο για δόλο, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο αρκ. 27 
παρ. 1 του Ροινικοφ Κϊδικα ι βαριά αμζλεια, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αρκ. 330 του 
Αςτικοφ Κϊδικα.  

Στθν περίπτωςθ που ο εμπειρογνϊμονασ είναι Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ, θ ευκφνθ 
αυτι υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 4449/2017. 

 

25. Για να αναδιαρκρϊςει τισ οφειλζσ τθσ μια επιχείρθςθ βάςει ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει προςπακιςει να ρυκμίςει τισ οφειλζσ 

τθσ μζςω του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ;  

 

Πχι απαραίτθτα. Κάκε επιχείρθςθ ςφμφωνα με τθ διάκρωςθ των οφειλϊν τθσ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ πιςτωτζσ τθσ μπορεί, είτε να κάνει αίτθςθ για να ενταχκεί ςτον 

εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν, είτε να ακολουκιςει τθν διαδικαςία τθσ 

εξυγίανςθσ. 

 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν 

αναδιαρκρϊνονται οι οφειλζσ προσ τουσ Χρθματοδοτικοφσ Φορείσ, το Δθμόςιο και 
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τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ενϊ κατά τθν ςυμφωνία εξυγίανςθσ 

περιλαμβάνονται επιπρόςκετα και οι Ρρομθκευτζσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

26. Μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από το δικαςτιριο, ζχει τθ 

δυνατότθτα θ επιχείρθςθ  να ενταχκεί ςε αναπτυξιακά επιδοτοφμενα προγράμματα;  

 

Ναι, μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ τθσ επιχείρθςθσ από το 

δικαςτιριο και εφόςον τθρείται θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ θ επιχείρθςθ δφναται να 

ενταχκεί ςε αναπτυξιακά επιδοτοφμενα προγράμματα. 

 

27. Η Ζκκεςθ του Εμπειρογνϊμονα και αντίςτοιχα θ πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ - 

ρφκμιςθσ οφειλϊν του οφειλζτθ είναι δεςμευτικι για τουσ πιςτωτζσ; Είναι πικανι θ 

βίαιθ εκποίθςθ τθσ περιουςίασ του; 

 

Η Ζκκεςθ του Εμπειρογνϊμονα και αντίςτοιχα θ πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ-ρφκμιςθσ 

οφειλϊν, δεν είναι δεςμευτικι για τουσ πιςτωτζσ. Η ζκκεςθ και θ πρόταςθ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν  αξιολογοφνται από τουσ πιςτωτζσ και εφόςον 

διαπιςτϊνονται οι απαιτοφμενεσ πλειοψθφίεσ των πιςτωτϊν, τότε κατατίκεται 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ ςτο δικαςτιριο. 

 

Σθμειϊνεται ότι από τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ προσ 

επικφρωςθ και μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ 

ςυμφωνίασ αναςτζλλονται αυτόματα τα μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ 

εκτζλεςθσ και θ λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου κατά τθσ επιχείρθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντθρθτικισ κατάςχεςθσ και τθσ εγγραφισ προςθμείωςθσ 

υποκικθσ, ςυναινετικισ ι κατ’ αντιδικία.     

 

  



 
16 

 

3. ΤΝΑΙΝΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 
 

1. Σο Δθμόςιο και οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςυναινοφν ςτθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ που αποφαςίηουν και οι ιδιϊτεσ 

πιςτωτζσ; 

Το Δθμόςιο, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ 

υπογράφοντασ τθ ςυμφωνία με τουσ ίδιουσ όρουσ και ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια με 

τα οποία κα ςυναινοφςε υπό τισ αυτζσ ςυνκικεσ ιδιϊτθσ πιςτωτισ, ακόμθ και όταν με 

τθ ςυμφωνία το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα και οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ παραιτοφνται 

από προνόμια και εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι εμπράγματθσ φφςεωσ κακϊσ και από 

ζνδικα μζςα ι βοθκιματα. Το Δθμόςιο δεν ςυναινεί ςε περίπτωςθ που λόγω τθσ 

εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ κα περιερχόταν ςε χειρότερθ κζςθ 

ωσ προσ τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ του κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ, από τθ κζςθ ςτθν οποία κα περιερχόταν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ. 

(Ν.4738/2020 άρκρο 37 παρ. 1) 

2. Πότε δεν χρειάηεται να υπογράψει το Δθμόςιο τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ;  

Το Δθμόςιο, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, κεωρείται ότι ςυναινοφν ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ, 

ακόμα και αν δεν τθν υπογράφουν, ςε κάκε περίπτωςθ που πλθροφνται ςωρευτικά οι 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ, χωρίσ να απαιτείται θ περαιτζρω διερεφνθςθ των όρων τθσ 

ςυμφωνίασ αυτισ ι τθσ ανάκτθςθσ από πλευράσ του αντιςτοίχου φορζα ι των λοιπϊν 

προχποκζςεων τθσ παροφςασ: 

α)  θ βεβαιωμζνθ βαςικι οφειλι του οφειλζτθ προσ το αντίςτοιχο πρόςωπο ι 

φορζα κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν υπερβαίνει το 

ποςό δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρϊ, 

β)  ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, δεν κα περιζλκουν λόγω τθσ 

εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ ςε χειρότερθ κζςθ ωσ προσ τισ 

βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ τουσ κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ, από τθ κζςθ ςτθν οποία κα περιζλκουν ςε περίπτωςθ 

πτϊχευςθσ, και 

γ)  ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα, οι βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ 

τουσ κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ είναι ωσ 

ποςό μικρότερο από το ςφνολο των απαιτιςεων των ιδιωτϊν πιςτωτϊν. 

(Ν.4738/2020, άρκρο 37 παρ. 2) 

 

3. Ποιό είναι το αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ; 

Αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ είναι το 

Ρολυμελζσ Ρρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου ο οφειλζτθσ ζχει το κζντρο 

των κφριων ςυμφερόντων του. 
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4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ – ΕΛΑΦΙΣΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΝΩΜΟΝΑ 

 

Το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ εμπειρογνϊμονα κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ 
διακριτά κεφάλαια και υποκεφάλαια: 

 

1. Ραρουςίαςθ του οφειλζτθ, θ οποία περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι:   

i. Επωνυμία οφειλζτθ, διάρκεια, Εγκαταςτάςεισ  

ii. Οργανωτικι δομι, διοίκθςθ (διάρκεια και κθτεία), μετοχικι ςφνκεςθ, 

ςθμαντικά ιςτορικά εταιρικά γεγονότα (π.χ. εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ, 

αυξιςεισ κεφαλαίου για τθν περίοδο των τελευταίων 3 ετϊν),  

Συναλλαγζσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα 

iii. Αντικείμενο, Ρροϊόντα – Υπθρεςίεσ, Ρεριγραφι του τομζα 

δραςτθριοποίθςθσ με παράκεςθ βαςικϊν προϊόντων / υπθρεςιϊν, 

Ραρουςίαςθ λειτουργικισ δομισ επιχείρθςθσ (παραγωγικζσ μονάδεσ, 

υποκαταςτιματα, κυγατρικζσ), Σθμαντικοί Ρελάτεσ και Ρρομθκευτζσ 

(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφορά ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ π.χ. 

υπθρεςίεσ / προϊόντα, περίοδοσ ςυνεργαςίασ), Ραρουςίαςθ του 

ςυναλλακτικοφ κυκλϊματοσ τθσ επιχείρθςθσ (όροι είςπραξθσ 

απαιτιςεων και πλθρωμισ υποχρεϊςεων)  

iv. Ρροςωπικό (ενδεικτικά, αρικμόσ προςωπικοφ, δθμογραφικά ςτοιχεία, 

θλικίεσ εργαηομζνων, επίπεδο μόρφωςθσ, εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

διακζςιμα από τον οφειλζτθ)   

v. Ρροοπτικζσ του κλάδου δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ (ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά: μακροοικονομικοί δείκτεσ που αφοροφν τθν 

οικονομία τθσ Ελλάδοσ (ΑΕΡ, Ρλθκωριςμόσ κτλ), τον κλάδο ςτον οποίο 

δραςτθριοποιείται ο οφειλζτθσ, παράκεςθ Βαςικϊν Ανταγωνιςτϊν)  

vi. Ιςτορικά Οικονομικά Μεγζκθ 3ετίασ   

 Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ τελευταίασ 3ετίασ (κατ’ 

ελάχιςτον Ιςολογιςμόσ και Αποτελζςματα Χριςθσ) όπωσ 

προκφπτουν από τισ δθμοςιευμζνεσ και ελεγμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ του Οφειλζτθ (όπωσ ζχουν 

ςυνταχκεί και δθμοςιευκεί ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά 

Ρρότυπα του ν. 4308/2014 ι τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

Ζκκεςθ του Τακτικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι (εφόςον  θ επιχείρθςθ ζχει 

εκδϊςει και δθμοςιεφςει χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ των ςχετικϊν νομοκετικϊν διατάξεων 

για επιχειριςεισ που υπόκεινται ςε ζλεγχο από Τακτικό Ορκωτό 

Ελεγκτι). Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ελεγμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ο Εμπειρογνϊμονασ δφναται να 

ενςωματϊςει μθ ελεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

επιςθμαίνοντασ το γεγονόσ αυτό ςτθν Ζκκεςθ του. Για επιχειριςεισ  

που δεν δφνανται να προςκομίςουν τισ υποχρεωτικζσ καταςτάςεισ 

του άρκρου 16 του Ν. 4308/2014 και δεν υποχρεοφνται από τον 

Νόμο να ςυντάςςουν χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ κα 

λαμβάνονται υπόψιν τα ςτοιχεία των φορολογικϊν τουσ δθλϊςεων 

για τισ τρείσ τελευταίεσ χριςεισ. 
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 Σχολιαςμόσ βαςικϊν μεταβολϊν μεταξφ των υπό εξζταςθ χριςεων 

και υπολογιςμόσ αρικμοδεικτϊν, ενδεικτικά που αφοροφν τθν 

ρευςτότθτα, τθν αποδοτικότθτα, τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ κτλ.) 

vii. Ραρουςίαςθ Επιχειρθςιακισ Στρατθγικισ  

 Στρατθγικι του οφειλζτθ  

 SWOT ανάλυςθ, θ οποία, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάλυςθ που ζχει 

προθγθκεί ςτισ προθγοφμενεσ υπο-ενότθτεσ, κα ςυνοψίηει τισ 

αδυναμίεσ και τισ δυνατότθτεσ του οφειλζτθ, τισ προοπτικζσ και τουσ 

κινδφνουσ που εντοπίηονται.   

2. Υφιςτάμενθ οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον τα κάτωκι:    
i. Ιςολογιςμό τθσ τελευταίασ ελεγμζνθσ και δθμοςιευμζνθσ οικονομικισ 

χριςθσ (εφόςον υπάρχει και πλθροφνται οι προχποκζςεισ των ςχετικϊν 

νομοκετικϊν διατάξεων για επιχειριςεισ που υπόκεινται ςε ζλεγχο από 

Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτι. ) Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ελεγμζνοσ 

Ιςολογιςμόσ ο Εμπειρογνϊμονασ δφναται να ενςωματϊςει μθ ελεγμζνο 

Ιςολογιςμό επιςθμαίνοντασ το γεγονόσ αυτό ςτθν Ζκκεςθ του. 

ii. Ιςολογιςμό με αναμορφϊςεισ για τθν περίοδο μζχρι τθν θμερομθνία 

αναφοράσ (ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ) 

iii. Συνοπτικι κατάςταςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και 

εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. 

 
3. Οφειλζσ ανά κατθγορία Ριςτωτι 

Συνοπτικι κατάςταςθ των πιςτωτϊν ανά κατθγορία / Ζλεγχοσ ςυναίνεςθσ και 

φπαρξθσ  απαιτοφμενων πλειοψθφιϊν (με ειδικι μνεία ςτουσ ενζγγυουσ) /   

Βεβαίωςθ για τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτα τθσ εν λόγω κατάςταςθσ. Το 

κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι:     

i. Συνοπτικι κατάςταςθ των πιςτωτϊν ανά κατθγορία  

ii. Υπολογιςμό Ροςοςτοφ Συναινοφντων Ριςτωτϊν (με ειδικι μνεία ςτουσ 

ενζγγυουσ) 

4. Επιςκόπθςθ του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου ωσ προσ τισ παραδοχζσ και 

προβλζψεισ του, θ οποία περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι: 
i. Ραραδοχζσ Διοίκθςθσ  

ii. Αναδιάρκρωςθ υποχρεϊςεων – Αποπλθρωμι Οφειλϊν 

iii. Ανάγκεσ ςε νζα χρθματοδότθςθ – Χριςθ Κεφαλαίων 

iv. Ρροχπολογιςτικζσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ  

5. Εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ (άςκθςθ βίαιθσ ρευςτοποίθςθσ), θ οποία αποτελείται 

τουλάχιςτον από τα κάτωκι:    
i. Μεκοδολογία – Βαςικζσ Αρχζσ 

ii. ευςτοποίθςθ Στοιχείων Ενεργθτικοφ – Ραραδοχζσ ρευςτοποίθςθσ. 

Κατάλογοσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ με τθν 

εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ κα επιςυνάπτεται ςτθν ζκκεςθ ωσ Ραράρτθμα 2 

αυτισ.  

iii. Διανομι ευςτοποιιςιμθσ αξίασ ςε Ριςτωτζσ  

iv. Ανάκτθςθ ανά Κατθγορία Ριςτωτϊν  
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v. Συμπζραςμα – Αποτελζςματα αναγκαςτικισ ρευςτοποίθςθσ για το 

προςωπικό και τουσ Ριςτωτζσ (Χρθματοδοτικοφσ Φορείσ, Δθμόςιο-

Λοιποφσ Φορείσ και Ρρομθκευτζσ) 

6. Επιςκόπθςθ - Μεκοδολογία – Βαςικζσ αρχζσ προτεινόμενθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ  
i. Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθν διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ  

ii. Ανάκτθςθ ανά Ριςτωτι και Κατθγορία Ριςτωτϊν 

iii. Σφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ πτϊχευςθσ (άςκθςθ βίαιθσ 

ρευςτοποίθςθσ) και τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ωσ προσ τθν 

ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν. 

7. Συμπζραςμα - Γνϊμθ Εμπειρογνϊμονα 
i. Επί των επιπτϊςεων ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (εφόςον 

υπάρχουν χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ) ι ςτθν οικονομικι 

κατάςταςθ του οφειλζτθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ ςυνδεδεμζνων 

προςϊπων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Ν 4172/2013 και ςτθν 

εγκφκλιο ΡΟΛ 1142/2015. 

ii. Επί των λόγω αδυναμίασ αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων τθσ 

επιχείρθςθσ.  

iii. Επί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ τθσ κατάςταςθσ πιςτωτϊν. 

iv. Επί τθσ ανάγκθσ ι μθ ζνταξισ του οφειλζτθ ςε προπτωχευτικι 

διαδικαςία εξυγίανςθσ. 

v. Επί τθσ πλιρουσ εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ρφκμιςθσ 
οφειλϊν, των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Τραπεηϊν (EBA Guidelines) 
και του ςυναφοφσ εκνικοφ δικαίου ρφκμιςθσ οφειλϊν. Ειδικότερα, 
παρουςιάηονται εκτενϊσ και αξιολογοφνται από τον Εμπειρογνϊμονα:
  

α) Ο προςδιοριςμόσ τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ του οφειλζτθ με 
ςαφι ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ χρθματοοικονομικισ του 
κατάςταςθσ βάςει κατάλλθλων πλθροφοριϊν, χρθματοοικονομικϊν 
δεικτϊν και κρίςιμων  παραγόντων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όπωσ 
θ ικανότθτα εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν και το ςυνολικό 
αναδιαρκρωμζνο χρζοσ του οφειλζτθ. 

β)..Η δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από 
τον οφειλζτθ και πλιρουσ εξόφλθςθσ του αναδιαρκρωμζνου χρζουσ 
του.  

γ) Ο διακανονιςμόσ του ςυνόλου των λθξιπροκζςμων οφειλϊν βάςει 
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και θ εκτίμθςθ για ςθμαντικι μείωςθ του 
αναδιαρκρωμζνου χρζουσ του οφειλζτθ ςε μεςοπρόκεςμθ και 
μακροπρόκεςμθ βάςθ.  

δ) Η αποφυγι ανάγκθσ για μελλοντικζσ ρυκμίςεισ του 
αναδιαρκρωμζνου χρζουσ του οφειλζτθ  λόγω τθσ επικφρωςθσ τθσ 
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. 

vi. Επί τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ 

ευεργετικζσ διατάξεισ τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ (ιτοι 

απαιτοφμενθ ςυναίνεςθ πιςτωτϊν και ενζγγυων πιςτωτϊν). Στθν εν 

λόγω ενότθτα κα πρζπει να καταγράφεται και θ πλιρωςθ του τεκμθρίου 
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ςυναίνεςθσ για τθν ςυμμετοχι του Δθμοςίου και Δθμοςίων Φορζων 

ςτθν ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 37 παρ. 2 ν. 

4738/2020).  

vii. Εάν θ Συμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται με τθ ςυναίνεςθ τθσ 

επιχείρθςθσ  ι μόνο από πιςτωτζσ. 

viii. Εάν πλθροφνται οι αρχζσ τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν 

και τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν που βρίςκονται ςτθν ίδια 

κζςθ (άρκ. 31 & 54 παρ. 3  β και δ του ν. 4738/2020).  

ix. Εάν θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ πικανολογείται ότι διαμορφϊνει εφλογθ 

προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (άρκ. 54 παρ. 

3 α του ν. 4738/2020). 

8. Ραράρτθμα Α –  Αναλυτικι Κατάςταςθ Ριςτωτϊν 

9. Ραράρτθμα Β –   Κατάλογοσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ  

 Ράγια Στοιχεία Ενεργθτικοφ 

 Άυλα Στοιχεία 

 Συμμετοχζσ 

 Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 

 Αποκζματα 

 Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ 

 Χρθματικά Διακζςιμα 

10. Ραράρτθμα Γ – Αναμορφϊςεισ ελεγμζνου Ιςολογιςμοφ ζωσ τθν θμερομθνία 

αναφοράσ 
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5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 
 

 

1. Επιχείρθςθ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα  παρουςιάηει τισ κάτωκι 

οφειλζσ προσ Χρθματοδοτικοφσ Φορείσ, Προμθκευτζσ, Δθμόςιο και Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ: 

Πιςτωτζσ 

Ποςά οφειλϊν προσ χρθματοδοτικοφσ 
φορείσ, Προμθκευτζσ, Δθμόςιο, Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ επικφρωςθσ 

τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

Τράπεηα Α 
 1

                 3.000.000,00 €    

Τράπεηα Β                 1.500.000,00 €   

Εταιρεία διαχείριςθσ 
απαιτιςεων από δάνεια και 

πιςτϊςεισ (FUND) 
(1)

 
                   800.000,00 €    

Ρρομθκευτισ Α 2.200.000,00 € 

Ρρομθκευτισ Β 1.000.000,00 € 

ΑΑΔΕ 1.000.000,00 €  

ΕΦΚΑ                    500.000,00 €    

(
1
) Οι πιςτωτζσ: «Τράπεηα Α» και «Εταιρεία διαχείριςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτώςεισ (FUND)» είναι 

πιςτωτζσ με ειδικό προνόμιο. 

2. Μπορεί θ επιχείρθςθ να επιδιϊξει τθν αναδιάρκρωςθ των οφειλϊν τθσ μζςω 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ; 

 

Ναι, μπορεί θ επιχείρθςθ να αναδιαρκρϊςει τισ οφειλζσ τθσ μζςω ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

εφόςον βρίςκεται ςε παροφςα ι επαπειλοφμενθ αδυναμία εκπλιρωςθσ των 

λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεων τθσ ι αν υφίςταται απλϊσ πικανότθτα 

αφερεγγυότθτασ, θ οποία δφναται να αρκεί με τθ διαδικαςία αυτι. 

 

3. Ποιοί είναι οι πιςτωτζσ που κα πρζπει να ςυναινζςουν προκειμζνου να επικυρωκεί 

θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ; 

Στο παράδειγμα μασ οι πιςτωτζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ Τράπεηα Α, θ Τράπεηα Β, θ 

Εταιρεία Διαχείριςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ (FUND), ο Ρρομθκευτισ Α, ο 

Ρρομθκευτισ Β, θ ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Οι ςυνολικζσ οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ ανζρχονται ςτο 

ποςό των  € 10.000.000. 
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Πιςτωτζσ 

Ποςά οφειλϊν προσ 
χρθματοδοτικοφσ φορείσ, 
Προμθκευτζσ, Δθμόςιο, 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ   

Ποςοςτό οφειλισ   
επί του ςυνόλου 

του χρζουσ  

Τράπεηα Α (1) 3.000.000,00 €  30,00 % 

Τράπεηα Β 1.500.000,00 € 15,00 % 

Εταιρεία διαχείριςθσ 
απαιτιςεων από 

δάνεια και πιςτϊςεισ 
(FUND) (1) 

800.000,00 € 8,00 % 

Ρρομθκευτισ Α 2.200.000,00 € 22,00 % 

Ρρομθκευτισ Β 1.000.000,00 € 10,00 % 

ΑΑΔΕ 1.000.000,00 €  10,00 % 

ΕΦΚΑ 500.000,00 €  5,00 % 

φνολο 10.000.000,00€ 100,00% 

(
1
) Οι πιςτωτζσ: «Τράπεηα Α» και «Εταιρεία διαχείριςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτώςεισ 

(FUND)» είναι πιςτωτζσ με ειδικό προνόμιο. 

( Ν.4738/2020 άρκρο 6§δ ) 

Για να ςυναφκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ κα πρζπει να ςυναινζςουν: 

 Ο οφειλζτθσ, 

 Οι πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από 50% των απαιτιςεων που 

ζχουν ειδικό προνόμιο και 

 Οι πιςτωτζσ που ζχουν περιςςότερο από το 50% των λοιπϊν απαιτιςεων 

 (Ν.4738/2020, άρκρο 34§1 ) 

Στο παράδειγμα μασ, ςυναινεί ο οφειλζτθσ και οι πιςτωτζσ με ειδικό προνόμιο είναι οι 

κάτωκι: 

Χρθματοδοτικοί Φορείσ 
Ποςό οφειλϊν κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ 
ςυμφωνίασ επικφρωςθσ 

Ποςοςτό ςυμμετεχόντων 
πιςτωτϊν με ειδικό 

προνόμιο 

Τράπεηα Α 3.000.000,00 €   78,95% 

 FUND 800.000,00 € 21,05% 

ΤΝΟΛΟ 3.800.000,00 €  100,00% 
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Οι ςυμμετζχοντεσ χρθματοδοτικοί φορείσ με ειδικό προνόμιο είναι θ Τράπεηα Α με 78,95% 

και  το FUND με 21,05%. Επομζνωσ, αρκεί θ ςυναίνεςθ τθσ Τράπεηασ Α για να τθρείται το 

απαραίτθτο ποςοςτό με πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από 50% των 

απαιτιςεων που ζχουν ειδικό προνόμιο.   

 (Ν.4738/2020 άρκρο 34§1) 

Για να επικυρωκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ κα πρζπει να ςυντρζχει και θ τρίτθ προχπόκεςθ 

δθλαδι κα πρζπει να ςυναινζςει περιςςότερο από 50% των πιςτωτϊν που ζχουν τισ λοιπζσ 

απαιτιςεισ.  

Χρθματοδοτικοί Φορείσ, 
Προμθκευτζσ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ 

Ποςό οφειλϊν κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ 

ςυμφωνίασ επικφρωςθσ 

Ποςοςτό ςυμμετεχόντων 
πιςτωτϊν  που ζχουν 

λοιπζσ απαιτιςεισ 

Τράπεηα Β 1.500.000,00 €  24,20 % 

Ρρομθκευτισ Α 2.200.000,00 € 35,49 % 

Ρρομθκευτισ Β 1.000.000,00 € 16,15 % 

 ΑΑΔΕ 1.000.000,00 €  16,15 % 

ΕΦΚΑ 500.000,00 €  8,01 % 

ΤΝΟΛΟ 6.200.000,00 € 100,00% 

 

Για να επικυρωκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να ςυναινζςει: 

 θ Τράπεηα Β που ζχει  το 24,20% και ο Ρρομθκευτισ Α που ζχει το 35,49%,  ςφνολο 

(24,20%+35,49%) 59,69% ι  

 θ Τράπεηα B που ζχει το 24,20%, ο Ρρομθκευτισ Β που ζχει το 16,15% ΚΑΙ τθν 

ΑΑΔΕ που ζχει το 16,15%, ςφνολο (24,20%+16,15%+16,15%) 56,50% ι 

  ο Ρρομθκευτισ Α που ζχει το 35,49% και θ ΑΑΔΕ που ζχει 16,15%, ςφνολο 

(35,49%+16,19%) 51,64% ι 

 ο Ρρομθκευτισ Α που ζχει το 35,49% και ο ΕΦΚΑ που ζχει 16,15%, ςφνολο 
(35,49%+16,15%) 51,64%.  

Σθμειϊνεται ότι δεν μπορεί να επικυρωκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ επιχείρθςθσ αν 

ςυναινζςει ΜΟΝΟ ο Ρρομθκευτισ Β που ζχει 16,15%, θ ΑΑΔΕ που ζχει 16,15% και ο 

ΕΦΚΑ που ζχει 8,01%, ςφνολο  40,31% διότι δεν πλθρείται θ δεφτερθ αναγκαία 

προχπόκεςθ του 50% των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν που ζχουν τισ λοιπζσ απαιτιςεισ. 

Εφ’ όςον πλθρείται και θ τρίτθ αναγκαία προχπόκεςθ του 50% των ςυμμετεχόντων 

πιςτωτϊν  τότε μπορεί να ςυναφκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι  

τθρείται θ αρχι τθσ μθ χειροτζρευςθσ των πιςτωτϊν. 
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4.  Πωσ παρζχεται θ ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ; 

Η ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν μπορεί να παραςχεκεί και μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ με 

βάςθ τα ποςοςτά που υπολογίηονται ςτθν κατάςταςθ πιςτωτϊν, ςτθν οποια εμφανίηονται 

ανεξαρτιτωσ γενικϊν ι ειδικϊν προνομίων οι απαιτιςεισ των οποίων υπιρχαν κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ζςτω και αν δεν ιταν λθξιπρόκεςμεσ. 

5. Είναι δυνατι θ επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, αν δεν ςυναινζςει ο 

οφειλζτθσ; 

Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ μπορεί να επικυρωκεί μόνο από τουσ πιςτωτζσ που 

εκπροςωποφν περιςςότερο από το 50% των απαιτιςεων που ζχουν ειδικό προνόμιο 

και από τουσ πιςτωτζσ που εκπροςωποφν περιςςότερο από το 50% των λοιπϊν 

απαιτιςεων, χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ, εφόςον: 

 Ο οφειλζτθσ βρίςκεται κατά το χρόνο τθσ ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 

ςε παφςθ πλθρωμϊν 

 όταν πρόκειται για κεφαλαιουχικι εταιρία, εφόςον το ςφνολο των ιδίων 

κεφαλαίων του οφειλζτθ καταςτεί κατϊτερο του ενόσ δεκάτου (1/10) του 

μετοχικοφ κεφαλαίου και δεν ζχει αποκαταςτακεί τουλάχιςτον ςτο ποςοςτό 

αυτό εντόσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ που ακολουκεί τθν θμερομθνία 

αναφοράσ του ετιςιου ιςολογιςμοφ ςτον οποίο διαπιςτϊνεται ότι ςυνζτρεξε θ 

περίπτωςθ αυτι,  

 αν ο οφειλζτθσ δεν ζχει υποβάλει προσ καταχϊρθςθ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

δυο (2) τουλάχιςτον διαδοχικϊν διαχειριςτικϊν χριςεων,  

 αν πρόκειται για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 45 («Απϊλεια ιδίων κεφαλαίων») του ν. 

3190/1955, το οποίο ορίηει ότι, αν το ςφνολο των ίδιων κεφαλαίων τθσ 

εταιρείασ καταςτεί κατϊτερο από το ζνα δεφτερο (1/2) του εταιρικοφ 

κεφαλαίου, οι διαχειριςτζσ υποχρεοφνται να ςυγκαλζςουν τθ ςυνζλευςθ των 

εταίρων για να αποφαςίςει τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων. Μθ  ςυγκλθκείςθσ  

τθσ  ςυνελεφςεωσ  εντόσ  ευλόγου χρόνου ι μθ λθφκείςθσ αποφάςεωσ πασ 

ενδιαφερόμενοσ δφναται να ηθτιςει από το αρμόδιο δικαςτιριο τθ διάλυςθ τθσ 

εταιρίασ. 

(Ν.4738/2020, άρκρο 34 παρ. 2) 

 

 


