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Σκοπός του Ν.4738/2020

(*) Βεβαίως υπό μία σειρά αιρέσεων, ήτοι ότι ο Κλάδος βάσιμα οριοθετείται, ότι η αποτίμηση της καθαρής του θέσης είναι θετική κ.λπ., τις οποίες αναλύουμε διεξοδικότερα κατωτέρω.

Ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης και της αφερεγγυότητας 
σε επίπεδο προσώπων και όχι μόνο επιχειρήσεων.

Ομαδοποίηση και ομογενοποίηση όλων των διάσπαρτων διατάξεων εντός ενός 
Πτωχευτικού Νόμου και κατάργηση διακριτών νομοθετημάτων.

1

2

Ενοποίηση διαδικασιών πτώχευσης για εμπόρους και ιδιώτες.

Διάκριση και επιμερισμός των πτωχεύσεων σε μικρού και μεγάλου αντικειμένου.

3

4

Επιτάχυνση των διαδικασιών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας.5
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Η πτώχευση αποσκοπεί στην συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

Η συλλογική ικανοποίηση επιτυγχάνεται με: 

― Την διατήρηση ενός μέρους της άυλης αξίας της επιχείρησης μέσω 
της ταχείας εκκαθάρισης-ρευστοποίησης 

― Την αποφυγή απαξίωσης περιουσιακών στοιχείων  με την δυνατότητα 
ρευστοποίησης λειτουργικών συνόλων της περιουσίας του οφειλέτη.

― Την επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές 
χρήσεις το συντομότερο δυνατόν

Η πτώχευση οδηγεί στην απαλλαγή από τις οφειλές και στη δεύτερη 
ευκαιρία για τον οφειλέτη.

Σκοπός της πτώχευσης



Πεδίο εφαρμογής
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Πτωχευτική ικανότητα έχει κάθε φυσικό πρόσωπο. 

Επίσης κάθε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό όπως 
και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα.

Μπορεί δυνητικά να πτωχεύσουν:

― έμποροι
― ελεύθεροι επαγγελματίες
― υπάλληλοι του δημόσιου τομέα
― εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας
― ετερόρρυθμοι εταίροι
― συνταξιούχοι
― προσωπικές εταιρείες
― κεφαλαιουχικές εταιρείες
― κοινοπραξίες
― ενώσεις προσώπων

Ποια πρόσωπα πτωχεύουν (Υποκειμενικές προϋποθέσεις);

Νομικά 
πρόσωπα

Φυσικά 
Πρόσωπα

 Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί, 

καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο τυχόν εξαιρείται με διάταξη νόμου 
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Υπό ποιες αντικειμενικές προϋποθέσεις κηρύσσεται η πτώχευση;
Κηρύσσονται σε πτώχευση τα πρόσωπα όταν βρίσκονται σε 
παύση πληρωμών, δηλαδή όταν αδυνατούν να εκπληρώνουν τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις τους κατά τρόπο γενικό 
και μόνιμο.
―Συνεπώς δεν αφορά σε υποχρεώσεις που δεν έχουν λήξει ή 
ρυθμιστεί.
―Η γενικότητα της παύσης πληρωμών μπορεί να αφορά σε 
πλειάδα υποχρεώσεων αλλά και μόνο σε ένα σημαντικό χρέος 
που δημιουργεί μείζον πρόβλημα στον οφειλέτη.
―Η μονιμότητα της παύσης πληρωμών επέρχεται όταν δεν 
εμφαίνεται ενδεχόμενο ανάκαμψης του οφειλέτη 

1

2

3Επαπειλούμενη αδυναμία  πληρωμών αναγνωρίζεται όταν την 
κήρυξη πτώχευσης ζητά ο οφειλέτης εφόσον προβλέπει ότι με 
βάση τα οικονομικά του στοιχεία δεν θα είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις υφιστάμενες λήγουσες υποχρεώσεις του.

Τεκμαίρεται μαχητά ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση 
πληρωμών, όταν δεν καταβάλλει επί 6 μήνες τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τράπεζες και Δημόσιο, σε ύψος τουλάχιστον 40% του 
συνόλου οφειλής, και όταν η υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσόν 
των 30.000€ (εκτός αν πρόκειται για πτώχευση μικρού 
αντικειμένου). 

4
Κηρύσσεται πτώχευση όταν πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το 
εισόδημα του οφειλέτη καλύπτουν τα έξοδα της πτώχευσης. Άλλως, 
καταχωρείται το όνομα ή η επωνυμία στο Μητρώο Φερεγγυότητας. 



Διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
μεγάλου αντικειμένου-
Διορισμός Συνδίκου
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Διαδικασία αίτησης πτώχευσης μεγάλου αντικειμένου

1. Κατάθεση αίτησης:
- Από έναν ή 

περισσότερους 
πιστωτές

- Από τον οφειλέτη
- Από τον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών για 
λόγους δημοσίου 
συμφέροντος

2.  Προσδιορίζεται η 
δικάσιμος συζήτησης 
της αίτησης.

Η αίτηση και το 
σύνολο των 
δικαιολογητικών 
δημοσιεύονται 
στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο 
Φερεγγυότητας

Διαδικασία 
της πτώχευσης

1 2 3 4 5

6

7

8

910

11

12

Μετά την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να ζητηθεί  με την διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων η λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή επιζήμιας 
μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη

Κλήτευση του οφειλέτη
Κλήτευση ενός ή 
περισσοτέρων πιστωτών 

Συζήτηση της αίτησης
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης επί της έδρας.
Άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές 
δικόγραφο 3 ημέρες πριν τη δικάσιμο.

Απόφαση επί της αίτησης:
Απόρριψη εάν δεν συντρέχουν οι 
υποκειμενικές ή αντικειμενικές προϋποθέσεις ή 
εάν κριθεί καταχρηστική ή
Κήρυξη της πτώχευσης και ορισμός 
ημερομηνίας παύσης πληρωμών.

Αποσφράγιση και απογραφή
της πτωχευτικής περιουσίας  

Σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών 
από τον Εισηγητή 

Αναγγελία απαίτησης 
πιστωτή

Επαλήθευση 
αναγγελιών από 
τον Σύνδικο και 
δημοσίευση πίνακα 
πτωχευτικών 
πιστωμάτων

Ρευστοποίηση 
ενεργητικού και 
διανομή στους 
πιστωτές Τ1+1

Τ1+8
Τ1+90

Τ1+180

Τ+5έτη

Τ0+20
Τ0+5

Τ0+1Τ0

Τ0

Σημείωση: Ως Τ0 ορίζεται η 
χρονική στιγμή κατάθεσης της 
αίτησης.
Ως Τ1 ορίζεται η χρονική 
στιγμή έκδοσης και 
δημοσίευσης της απόφασης με 
την οποία ξεκινούν νέες 
προθεσμίες.

Τ1

Τ1+3

Σφράγιση της πτωχευτικής 
περιουσίας  
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Ποια είναι η διαδικασία διορισμού συνδίκου;
Άσκηση παρέμβασης κατά διορισμού 

Αποδοχή διορισμούΧαρακτηριστικά του συνδίκου

Ορισμός συνδίκου με την αίτηση

– Εντός 5 ημερών από την ειδοποίηση για τον διορισμό του, ο διαχειριστής 
υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, και, 
στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα συνδίκου, προς τον εισηγητή, 
δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. 

– Η μη υποβολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, η αποδοχή διορισμού 
εφόσον συντρέχει κώλυμα ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστούν 
πειθαρχικό παράπτωμα.

2

– Με την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης θα πρέπει να αναφέρεται ο 
προτεινόμενος σύνδικος με το όνομα, επώνυμο, και τη διεύθυνση 
αυτού. Σύνδικος διορίζεται ο προτεινόμενος από τον αιτούντα, 
που είναι εγγεγραμμένος στην Α’ βαθμίδα.

– Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του 
υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και από 
δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος. 

– Δεν απαιτείται η αναφορά του προτεινόμενου συνδίκου, εφόσον 
την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης και περιέχει δήλωση ότι δεν 
κατέστη δυνατή η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να 
αποδεχθεί τον διορισμό.

1

– H επιλογή του συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον 
εισηγητή, γίνεται κατά την κρίση του, αφού λάβει υπόψη του τις 
διατάξεις που ισχύουν για τον διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα 
στοιχεία ως προς την εμπειρία του τελευταίου και κυρίως του 
προσώπου που προτείνεται να απασχοληθεί στην συγκεκριμένη 
υπόθεση και τυχόν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος του. 

4

– Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που 
προτείνει άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό (ή το 
πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη). 

– Αν ο αιτών είναι πιστωτής και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που 
αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη 
προτείνοντας άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. 

– Το δικαστήριο δύναται να αποκλίνει από την πρόταση των πιστωτών που 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, 
εφόσον κρίνει ότι ο προτεινόμενος σύνδικος δεν είναι κατάλληλος ή 
συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα.

3
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Επισημάνσεις επί της απόφασης κήρυξης πτώχευσης

Με την απόφαση της κήρυξης σε πτώχευση 
μπορεί να διαταχθεί η εκποίηση του συνόλου του 
ενεργητικού ή των επιμέρους λειτουργικών 
συνόλων της (και όχι των κατ’ιδίαν περιουσιακών 
της στοιχείων) όταν
(i) Το αίτημα γίνεται από πιστωτή/ές που 

εκπροσωπούν το 30% του συνόλου των 
απαιτήσεων εκ των οποίων τουλάχιστον το 
20% είναι ενέγγυοι 

(ii) Πρόκειται για επιχείρηση και
(iii) Δεν είναι μικρού αντικειμένου.

Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν 
επιτρέπεται δικαστική αναστολή της με απόφαση 
του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Από την κήρυξη της πτώχευσης ο οφειλέτης 
στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης της 
περιουσίας του, την οποία ασκεί μόνος ο 
σύνδικος (εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει την 
ανάθεση στον οφειλέτη της διοίκησης 
/διαχείρισης/ διάθεσης της πτωχευτικής 
περιουσίας, με τη σύμπραξη του συνδίκου).



Μικρού Αντικειμένου Πτωχεύσεις 
/Διορισμός Συνδίκου
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Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας, δηλαδή δεν 
υπερβαίνει τα όρια σε δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

― Σύνολο ενεργητικού ή περιουσίας έως 350.000 ευρώ

― Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως 700.000 ευρώ,

― Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου έως 10 άτομα (αυτές οι 
οντότητες εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη 
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ). 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 
υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα. 

Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα, γίνεται με βάση τη 
φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Ποιες είναι οι μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις;

Σημειώνεται ότι για τις 
πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου 
τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης 
βρίσκεται σε παύση πληρωμών 
όταν δεν καταβάλλει τις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
του προς το Δημόσιο, 
τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα, 
σε ύψος τουλάχιστον 60% των 
συνολικών του ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών του για περίοδο 
τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον 
η μη εξυπηρετούμενη 
υποχρέωσή του υπερβαίνει 
το ποσό των 30.000 ευρώ.
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Πώς κηρύσσεται η πτώχευση μικρού αντικειμένου;

― Η αίτηση κατατίθεται 
ηλεκτρονικά από τον 
οφειλέτη ή από τους 
πιστωτές με έννομο 
συμφέρον, μέσω του 
Ηλεκτρονικού 
Μητρώου 
Φερεγγυότητας 

― Δημοσιεύεται για 30 
μέρες

Κήρυξη Πτώχευσης

― Ο οφειλέτης
― Οι πιστωτές. Σε αυτήν 

την περίπτωση, 
κοινοποιείται στον 
οφειλέτη εντός 15 
ημερών από την 
δημοσίευσή της

Ποιος υποβάλλει την 
αίτηση

― Η αίτηση εξετάζεται από το 
αρμόδιο Ειρηνοδικείο στην 
περιφέρεια του οποίου ο 
οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία 
του, εφόσον δεν ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή 
το κέντρο των κυρίων 
συμφερόντων.

Αρμόδιο Δικαστήριο

― Η αίτηση γίνεται δεκτή εάν μέσα 
σε 30 μέρες δεν ασκηθεί 
ηλεκτρονικά παρέμβαση κατά 
της αίτησης ή ασκηθεί 
παρέμβαση που αφορά μόνο 
τον διορισμό συνδίκου.

― Με την απόφαση, ορίζεται 
εισηγητής και σύνδικος (αν 
δεν έχει οριστεί σύνδικος τότε 
τον διορίζει ο εισηγητής). Ως 
σύνδικος διορίζεται και οι 
εγγεγραμμένοι στην Β Βαθμίδα. 

Κήρυξης Πτώχευσης



Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες 
Συνδίκου μετά την κήρυξη της 
πτώχευσης / Συνέπειες από την 
κήρυξη της πτώχευσης
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Ενέργειες μετά την κήρυξη πτώχευσης – Αναγγελία πιστωτών

― Σφράγιση της περιουσίας 
από τον σύνδικο μέσα σε 
24 ώρες 

― Ό,τι σφραγίζεται ανήκει 
στην περιουσία που θα 
ρευστοποιηθεί, ενώ 
εξαιρείται η κατοικία του 
οφειλέτη και της 
οικογένειάς του, που 
πρέπει να παραδοθεί σε 
6 μήνες, και όσα κινητά 
πράγματα θεωρούνται  
ακατάσχετα.

― Αποσφράγιση της 
πτωχευτικής περιουσίας 
(μέσα σε 3 μέρες από το 
διορισμό του και αφού 
έχει ολοκληρωθεί η 
σφράγιση)

― Απογραφή από τον 
σύνδικο (η σχετική 
έκθεση δημοσιοποιείται). 

― Ο οφειλέτης υποχρεούται να 
παραδώσει στον σύνδικο 
κατάλογο των πιστωτών του 
και του ύψους των 
απαιτήσεών τους, με κάθε 
στοιχείο που έχει στη 
διάθεση του.

― Ο σύνδικος οφείλει αμέσως 
να καλέσει τους πιστωτές να 
αναγγείλουν την απαίτησή 
τους και να καταχωρήσουν 
τα έγγραφα στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Φερεγγυότητας.

― Η αναγγελία απαίτησης 
πιστωτή γίνεται εντός 3 
μηνών από τη δημοσιοποίηση 
της κήρυξης της πτώχευσης. 

― Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις 
του Δημοσίου αναγγέλλονται 
χωρίς τον χρονικό περιορισμό 
του προηγουμένου εδαφίου, 
το αργότερο μέχρι τη σύνταξη 
του τελευταίου πίνακα 
διανομής, δεν υπόκεινται στην 
διαδικασία επαλήθευσης και 
συμμετέχουν μόνο σε 
διανομές που δεν έχουν 
διαταχθεί μέχρι την αναγγελία 
τους. 

Σφράγιση περιουσίας Αποσφράγιση Πρόσκληση για αναγγελία 
απαιτήσεων των πιστωτών

Προθεσμία Αναγγελίας 
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Αναγγελία πιστωτών και ολοκλήρωση της διαδικασίας

―Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Φερεγγυότητας.

Τύπος Αναγγελίας 

― Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την 
απαίτησή τους μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία, μπορούν με ανακοπή να 
ζητήσουν την επαλήθευσή της από το 
πτωχευτικό δικαστήριο.

― Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. 

Ανακοπή 

― Ο σύνδικος, μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας αναγγελίας επαληθεύει τις 
απαιτήσεις που έχουν αναγγελθεί. 

― Η επαλήθευση των απαιτήσεων πρέπει να γίνει 
εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 
αναγγελίας.

― Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται 
από τον σύνδικο με αντιπαραβολή των 
εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και 
λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. 

Επαλήθευση

― Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας 
απαιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των 
επαληθευθεισών απαιτήσεων, τον οποίο 
δημοσιεύει ως πίνακα πτωχευτικών 
πιστωμάτων.

Πίνακας Πτωχευτικών πιστωμάτων
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Αρμοδιότητες συνδίκου
Οι εκκρεμείς και διαρκείς συμβάσεις λύονται αυτόματα και 
αζήμια μέσα σε 60 ημέρες από την κήρυξη της 
πτώχευσης, εκτός αν ο σύνδικος δηλώσει ότι επιθυμεί την 
άμεση λύση ή συνέχισή τους. Στην περίπτωση εκποίησης 
του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των 
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, η κήρυξη της 
πτώχευσης δεν επιφέρει τη λύση των συμβάσεων (ο δε 
σύνδικος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής). 

Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς 
τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης. 

Ασκεί ανακλητική αγωγή για πράξεις που έγιναν 
κατά την ύποπτη περίοδο ή το τελευταίο 6μηνο πριν 
από αυτήν  (εφόσον είναι επιζήμιες για την ομάδα 
πιστωτών).

Εγγράφει αμέσως τις υποθήκες και προσημειώσεις 
για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της 
πτώχευσης και ζητά από το πτωχευτικό δικαστήριο 
τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση 
της πτωχευτικής περιουσίας.
.

Προβαίνει σε εκποίηση πραγμάτων υπόκεινται 
σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους, 
είτε με την άδεια του εισηγητή είτε χωρίς αυτήν 
στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. 

Εισπράττει απαιτήσεις της πτώχευσης και 
διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για τις δαπάνες 
της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές 
μετά από άδεια του εισηγητή ή χωρίς αυτήν στις 
πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου.

Συνάπτει συμβιβασμό για κάθε αξίωση του οφειλέτη 
έναντι τρίτων (ή τρίτων κατά του οφειλέτη).

Προσλαμβάνει απαιτούμενα τρίτα πρόσωπα για 
την υποβοήθηση του ρόλου του (με σύμφωνη 
γνώμη εισηγητή).

Εξετάζει εμπορικά βιβλία και καλεί τον οφειλέτη να 
καταθέσει ισολογισμό.#9

Υποβάλλει έγκληση κατά των υπευθύνων 
προσώπων, για αδικήματα κατά του οφειλέτη, καθώς 
και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της 
κατηγορίας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών.

#8

#7

#6#1

#2

#3

#4

#5 #10



Αντικατάσταση συνδίκου
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― Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά το σύνδικο στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από έγγραφη δήλωση του συνδίκου προς τον εισηγητή περί ύπαρξης κωλύματος ή 
παραίτησής του για σπουδαίο λόγο, 

β) Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για σπουδαίο λόγο, προς το πτωχευτικό δικαστήριο.

γ) Πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 10% τουλάχιστον των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, 
εξαιρουμένων των απαιτήσεων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη προσώπων, μπορούν να ζητήσουν 
τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση του συνδίκου. Εφόσον 
αποφασιστεί από τη συνέλευση που θα συγκληθεί, η αντικατάσταση του συνδίκου και προταθεί 
αντικαταστάτης, ο τελευταίος διορίζεται σύνδικος με πράξη του εισηγητή.

Σε μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις, εάν παραιτηθεί σύνδικος υποδειχθείς από πιστωτή, δικαίωμα 
υπόδειξης συνδίκου έχει ο ίδιος πιστωτής. Τον διορισμό του υποδεικνυόμενου συνδίκου αποφασίζει 
ο εισηγητής με πράξη του, χωρίς άλλη διαδικασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα αντικατάστασης του συνδίκου.

Πώς αντικαθίσταται ο σύνδικος;



Αμοιβή συνδίκου
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Ποια η αμοιβή του συνδίκου;

Ο προσδιορισμός της πρόσθετης αμοιβής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του προϊόντος της 
εκποίησης ή ρευστοποίησης που πραγματοποιείται κάθε φορά ή της επίτευξης συγκεκριμένου 
αποτελέσματος. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στο σύνολό της μετά την επίτευξη του 
συγκεκριμένου αποτελέσματος και στην περίπτωση που αυτό αφορά σε εκποίηση ή 
ρευστοποίηση του ενεργητικού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης ή 
ρευστοποίησης του 75% τουλάχιστον του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη 
ως λογιστική αξία. 

Επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% του 
συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των απαιτήσεων 
των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων 
απαιτήσεων (που επικυρώνεται από το δικαστήριο), σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής 
αφερεγγυότητας λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή, 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. 

Η αμοιβή του συνδίκου προσδιορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο με βάση τα καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, εφαρμόζοντας ως κριτήρια προσδιορισμού ιδίως την 
οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, την επιμέλεια, την ικανότητα και εμπειρία του 
διαχειριστή. κλπ. Η αμοιβή αυτή μπορεί να καθορίζεται ως σταθερό ποσό, καταβαλλόμενο 
σταδιακά σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση ή στο τέλος της διαδικασίας. 
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Πτωχευτική Περιουσία και 
Διαδικασία ρευστοποίησης αυτής 
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― Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της
πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

― Στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη αφαιρουμένων των φόρων και
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης ή του δωδεκαπλάσιου του
ακατάσχετου ως αυτό ορίζεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όποιο είναι υψηλότερο εκ των
δύο.

― Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως ύψους, όταν, έπειτα
από αίτηση, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία
του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών του
υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000 ευρώ, εξαιρουμένων όσων έχουν
αποκτηθεί στην διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης.

― Σε περίπτωση όμως που τα ετήσια εισοδήματά του οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των ευλόγων
δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.

― Εκτός των ως άνω, στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά
την κήρυξη της πτώχευσης.

Πτωχευτική Περιουσία
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― Ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή σχέδιο περιοδικών πληρωμών του οφειλέτη, εντός 30 ημερών από την
παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων, με κοινοποίηση στον οφειλέτη.

― Ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα,
εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση.

― Ο εισηγητής 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.

― Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του εισοδήματος του οφειλέτη, ο εισηγητής μπορεί να μεταβάλει τους όρους
του σχεδίου περιοδικών πληρωμών για να ληφθούν υπόψη οι ουσιώδεις μεταβολές του εισοδήματος. Τεκμαίρεται
ουσιώδης η μεταβολή που υπερβαίνει το ποσοστό 35% του εισοδήματος.

Σχέδιο περιοδικών πληρωμών



Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

26

Ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας

Μετά την ολοκλήρωση της 
απογραφής ο σύνδικος προβαίνει 
αμελλητί στη ρευστοποίηση του 
ενεργητικού της περιουσίας του 
οφειλέτη, ενώ μετά την 
ολοκλήρωση της εξέλεγξης του 
παθητικού του οφειλέτη, προβαίνει 
στη διανομή του προϊόντος της 
ρευστοποίησης στους πιστωτές.

Για διάστημα 9 μηνών από την 
κήρυξη της πτώχευσης, οι ενέγγυοι 
πιστωτές αποφασίζουν αν θα 
εκποιήσουν το υπέγγυο στοιχείο ή αν 
θα ενταχθούν στην πτωχευτική 
διαδικασία (εκτός αν στην πτωχευτική 
απόφαση προβλέπεται η εκποίηση 
του συνόλου του ενεργητικού της 
επιχείρησης ή των επιμέρους 
λειτουργικών συνόλων αυτής)

Η ρευστοποίηση πραγματοποιείται 
από το σύνδικο μέσω εκποίησης 
του συνόλου του ενεργητικού της 
επιχείρησης ή των επιμέρους 
λειτουργικών συνόλων αυτής ή 
κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη. 

Για την ρευστοποίηση ακολουθείται 
η διαδικασία του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού μέσω της 
πλατφόρμας e-auction.
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(αν έχει διαταχθεί από την απόφαση σε περίπτωση επιχειρήσεων): 

Εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των 
επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη 
της διαδικασίας, ο σύνδικος συντάσσει 
έκθεση που αναφέρει τον πλειοδότη.

Ο σύνδικος, συντάσσει αμελλητί απογραφή 
των στοιχείων της επιχείρησης και εν συνεχεία 
καταρτίζει με βάση την απογραφή υπόμνημα 
προσφοράς.

Μέσα σε 1 μήνα από τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό, συνέρχεται η συνέλευση των 
πιστωτών η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη 
συναλλαγή. 

Για την εκποίηση του ενεργητικού ως σύνολο ή 
ως μέρη, ο σύνδικος απευθύνεται σε 
συμβολαιογράφο και ακολουθείται η ισχύουσα 
διαδικασία για την εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
auction, με την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιμή 
πρώτης προσφοράς. 
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Εκποίηση κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται πάντα 
στα φυσικά πρόσωπα και σε μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις)

Η διαδικασία του παρόντος ακολουθείται επιπλέον όταν 
δεν κηρύχθηκε από το πτωχευτικό δικαστήριο η 
εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης 
ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής ή αυτή η 
εκποίηση δεν ολοκληρώθηκε μέσα σε 18 μήνες.  

Η τιμή πρώτης προσφοράς στους πλειστηριασμούς καθορίζεται 
από τη μέση τιμή των εκτιμήσεων δύο πιστοποιημένων 
εκτιμητών. Προβλέπεται η αυτόματη αναπροσαρμογή της στις 
διαδικασίες πλειστηριασμού, εφόσον οι τελευταίοι αναδειχθούν 
άγονοι, ακόμα και διενέργεια πλειστηριασμού χωρίς τιμή 
πρώτης προσφοράς 

Τα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που ορίστηκε 
με τη διακήρυξη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction.
Δεν προβλέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο βοήθημα ή μέσο κατά του προσδιορισμού της τιμής πρώτης 
προσφοράς

28
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Ευάλωτοι οφειλέτες

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
τομέα θα  δρα ως Φορέας 
Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης (μέσω 
σύμβασης παραχώρησης από 
το Δημόσιο).

Σε περίπτωση που ευάλωτος 
οφειλέτης κηρυχθεί σε 
πτώχευση, ή σε περίπτωση 
που σε βάρος της κύριας 
κατοικίας του ευάλωτου 
οφειλέτη επισπεύδεται 
αναγκαστική εκτέλεση από 
ενυπόθηκο ή προσημειούχο
πιστωτή, ο ευάλωτος 
οφειλέτης μπορεί να υποβάλει 
αίτημα μεταβίβασης ή 
μίσθωσης της κύριας κατοικίας 
του σε φορέα απόκτησης και 
επαναμίσθωσης.

Ο Φορέας θα αποκτά την κύρια 
κατοικία ευάλωτου οφειλέτη, θα 
την εκμισθώνει στον οφειλέτη 
για 12 χρόνια και στο τέλος της 
μίσθωσης (ή και νωρίτερα υπό 
προϋποθέσεις) θα μπορεί να 
την επαναμεταβιβάζει σε αυτόν. 
Σε περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται λόγω πτώχευσης 
του δικαιούχου, το τίμημα για τη 
μεταβίβαση του ακινήτου στο 
φορέα αποδίδεται από τον 
φορέα στον σύνδικο για τη 
διανομή στους πιστωτές.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα 
λήψης στεγαστικού επιδόματος.



Περάτωση Διαδικασίας
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― Η πτώχευση περατώνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, μετά την 
παρέλευση 5 ετών από την κήρυξή της (το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τη 
διάρκεια είτε λόγω απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών είτε λόγω ύπαρξης 
εκκρεμούς πίνακα διανομής).

― Εντός μηνός από την περάτωση της πτώχευσης, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον της 
συνέλευσης των πιστωτών με τη συμμετοχή και του εισηγητή. 

― Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφάσεις της συνέλευσης των 
πιστωτών, συντάσσει αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας, η οποία μεταξύ 
άλλων δύναται να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη και η οποία δημοσιοποιείται και 
δεν προσβάλλεται με προσφυγή. 

― Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται με την 
παρέλευση 1 έτους από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός αν ο σύνδικος υποβάλει 
έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η 
καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά 
με πράξη του.

Πώς περατώνεται η πτώχευση;



Απαλλαγή από Οφειλές και 2η ευκαιρία
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Πώς επέρχεται η απαλλαγή του οφειλέτη-φυσικού προσώπου από τα χρέη;

― Η αυτοδίκαιη απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται εντός 3 ετών από 
την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας του 
οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. 

― Σε ορισμένες περιπτώσεις, επέρχεται και εντός 1 έτους.  

― Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από ορισμένες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί 
από δόλο ή βαριά αμέλεια. 
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Πώς επέρχεται η απαλλαγή του οφειλέτη – εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου από τα χρέη του;
― Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, εφόσον  ενήργησαν καλόπιστα απαλλάσσονται από την 

ευθύνη για χρέη που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή και εντός 36 μηνών που 
προηγήθηκαν αυτής. 

― Η απαλλαγή επέρχεται με την πάροδο 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή 
24 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση της επωνυμίας του οφειλέτη στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά.
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Ποια τα αποτελέσματα της απαλλαγής

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. 

Η απαλλαγή 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. 

Η απαλλαγή του οφειλέτη 
εκ της πρωτοφειλής ή 
εγγυήσεως δεν επηρεάζει 
τις απαιτήσεις έναντι των 
λοιπών συνοφειλετών ή 
εγγυητών.
Οι οφειλές στις οποίες 
εκτείνεται η απαλλαγή, δεν 
λαμβάνονται υπόψιν:  
για τη χορήγηση 
αποδεικτικού φορολογικής/ 
ασφαλιστικής ενημερότητας



Q & A’s
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Ερωτήσεις 



Ενημέρωση Διαχειριστών Αφερεγγυότητας για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους σύμφωνα με τον Νόμο 4738/2020
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Για περισσότερες πληροφορίες,

― Υποβολή ερωτήματος στο Helpdesk (login στην 
εκάστοτε πλατφόρμα και πάνω δεξιά επιλογή κουμπί 
«ΒΟΗΘΕΙΑ»)

― Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα της 
ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_yliko/

― Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθυνθούν και στα 50 Κέντρα και Γραφεία 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που 
λειτουργούν πανελλαδικά.

― Τηλέφωνο: 213.212.57.30

― http://www.keyd.gov.gr/kgeyd/

Επικοινωνία – Παροχή υποστήριξης 

http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_yliko/
http://www.keyd.gov.gr/kgeyd/
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