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Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από την KPMG, σε συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM)

Έννοια και σκοπός της πτώχευσης

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

Σκοπός του Ν.4738/2020
1

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

2

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

3

Ενοποίηση διαδικασιών πτώχευσης για εμπόρους και ιδιώτες.

4

Διάκριση και επιμερισμός των πτωχεύσεων σε μικρού και μεγάλου αντικειμένου.

5

Επιτάχυνση των διαδικασιών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας.
(*) 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.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Σκοπός της πτώχευσης
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.
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Πεδίο εφαρμογής

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

Ποια πρόσωπα πτωχεύουν (Υποκειμενικές προϋποθέσεις);
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

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
 Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή της λειτουργίας ή
ο θάνατος, δεν κωλύουν την πτώχευση, αν επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο
ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου
του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί
το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

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

2

Επαπειλούμενη 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.

4

1
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 Ευρώ 30 000
(εκτός αν πρόκειται για πτώχευση μικρού αντικειμένου).

3
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.

© 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.
Document Classification: KPMG Confidential

7

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

Ευθύνη διοικητών εταιρειών σε περίπτωση παύσης πληρωμών
Διαφορετικά, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και όποιος
άσκησε αντίστοιχη επιρροή στα όργανα διοίκησης ευθύνονται
εις ολόκληρον για τη ζημία των εταιρικών πιστωτών, (από τη
μείωση του πτωχευτικού μερίσματος που επήλθε λόγω της
καθυστέρησης, και των οποίων οι απαιτήσεις δημιουργήθηκαν
κατά την περίοδο μεταξύ της 31ης ημέρας μετά την παύση
πληρωμών και της επομένης της υποβολής αίτησης
πτώχευσης.

Ο οφειλέτης υποχρεούται το αργότερο μέσα σε
30 μέρες από την ημερομηνία παύσης
πληρωμών όπως καταθέσει αίτηση για κήρυξη
σε πτώχευση.

Οι σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται

Αν η παύση πληρωμών προκλήθηκε από δόλο
ή βαρεία αμέλεια των μελών του οργάνου
διοίκησης, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται εις
ολόκληρον σε αποζημίωση έναντι των
εταιρικών πιστωτών για τη ζημία που τους
προκλήθηκε.

μόνον από τον σύνδικο και υπόκειται σε 3ετή ή 5 ετή
παραγραφή. Δεν υφίσταται ευθύνη, εφόσον η καθυστέρηση
υποβολής της αίτησης οφείλεται σε διαπραγματεύσεις για
την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης του οφειλέτη ή
συμφωνίας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών.
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Διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
μεγάλου αντικειμένου

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

Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο;
Αρμόδιο Δικαστήριο για τις πτωχεύσεις μεγάλου αντικειμένου είναι το Πολυμελές
Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των συμφερόντων
του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια
κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του
οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης πτώχευσης.
Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως την
διοίκηση των συμφερόντων του και συνεπώς είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους.
Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, ότι είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.
Η αίτηση κατατίθεται είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Φερεγγυότητας
Το δικαστήριο δικάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Διαδικασία αίτησης πτώχευσης μεγάλου αντικειμένου
Τ0
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.

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.

Τ0
Η αίτηση και το
σύνολο των
δικαιολογητικών
δημοσιεύονται
στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Φερεγγυότητας

1

Τ0+1

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 Τ0+15
Κλήτευση ενός ή
περισσοτέρων πιστωτών
3

2

Ρευστοποίηση
ενεργητικού και
διανομή στους
πιστωτές
Τ+5έτη

12

Διαδικασία
της πτώχευσης

11

Επαλήθευση
αναγγελιών από
τον Σύνδικο και Τ1+180
δημοσίευση πίνακα
πτωχευτικών
πιστωμάτων

Απόφαση επί της αίτησης:
Τ1
Απόρριψη εάν δεν συντρέχουν οι
υποκειμενικές ή αντικειμενικές προϋποθέσεις ή
εάν κριθεί καταχρηστική ή
Κήρυξη της πτώχευσης και ορισμός
ημερομηνίας παύσης πληρωμών.

5

4

6
7
8

10

Τ0+20
Συζήτηση της αίτησης
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης επί της έδρας.
Άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές
δικόγραφο 3 ημέρες πριν τη δικάσιμο.

9

Αναγγελία απαίτησης
πιστωτή
Τ1+90

Σφράγιση της πτωχευτικής
περιουσίας

Τ1+1

Αποσφράγιση και απογραφή
της πτωχευτικής περιουσίας

Τ1+3

Σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών
από τον Εισηγητή
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης
–

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για τα χρέη του προς το Δημόσιο

–

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες
(αλλιώς, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων, κατάσταση
των πιστωτών του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα)

–

Με την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης θα πρέπει να αναφέρεται ο προτεινόμενος σύνδικος με το
όνομα, επώνυμο, και τη διεύθυνση αυτού. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη
δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και από δήλωσή του περί μη
υπάρξεως κωλύματος

–

Άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία.

Εφόσον η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα
έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Προληπτικά Μέτρα
― Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο
πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί
κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή
μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.
― Η αίτηση συζητείται κατόπιν κλήτευσης του οφειλέτη.
― Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση
περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον οφειλέτη, να διατάξει την αναστολή
των ατομικών διώξεων των πιστωτών ή να ορίσει μεσεγγυούχο.

Η παροχή των προληπτικών μέτρων
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση
κάθε υφιστάμενου μέτρου
προστασίας των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη, ιδίως βάσει
των διατάξεων του ν. 3869/2010 και
του ν. 4605/2019, καθώς και την
κατάργηση κάθε σχετικής εκκρεμούς
διαδικασίας.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Επισημάνσεις επί της απόφασης κήρυξης πτώχευσης
Το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή,
δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει
τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.
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 υποβάλλεται από πιστωτή/ές που
εκπροσωπούν το 30% του συνόλου των
απαιτήσεων εκ των οποίων τουλάχιστον το
20% είναι ενέγγυοι οι οποίοι είτε κατέθεσαν
την αίτηση για πτώχευση είτε κατέθεσαν
πρόσθετη παρέμβαση με σχετικό αίτημα
(εξαιρουμένων των απαιτήσεων συνδεδεμένων
μερών προς τον οφειλέτη) και
(ii) Πρόκειται για επιχείρηση.

Επί πτώχευσης που κηρύσσεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και
εφόσον δεν ασκηθεί παρέμβαση, η απόφαση που κάνει δεκτή την
αίτηση περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία.
Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ημέρα παύσης των πληρωμών
η οποία τεκμαίρεται ότι είναι η 30 ημερολογιακή ημέρα που
προηγείται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης (ή, σε περίπτωση
επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης, η ημέρα υποβολής της
αίτησης πτώχευσης)
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε
αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του
υποχρεώσεων σε προγενέστερη ημερομηνία, το δικαστήριο ορίζει
την προγενέστερη αυτή ημερομηνία ως ημέρα παύσης πληρωμών
(μέχρι 2 έτη πριν την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, σε
περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του 1 έτους πριν το
θάνατο).
Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική
αναστολή της με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.
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Ένδικα βοηθήματα / Ένδικα μέσα
κατά της απόφασης

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

Σε ποια ένδικα μέσα/ βοηθήματα υπόκεται η απόφαση που
κηρύσσει την πτώχευση;
–

Η απόφαση υπόκειται σε ανακοπή, που απευθύνεται κατά του συνδίκου και ασκείται
ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τον οφειλέτη και
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης.

–

Η απόφαση μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη από το δικαστήριο που
κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές που μετείχαν
στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από το
φάκελο. Επίσης, μπορεί να ανακληθεί και με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή με
πρόταση του εισηγητή. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτωση της
πτώχευσης. Ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή ασκούνται εντός προθεσμίας 30
ημερών από τη δημοσίευσή της.

–

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση ή αναίρεση.

Το δικαστήριο που δικάζει ανακοπή, έφεση ή αναίρεση κατά της απόφασης μπορεί να
αναστείλει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από τον σύνδικο.
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Διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
μικρού αντικειμένου

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

Ποιες είναι οι μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις;
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
Eρώ).
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.).

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

Ποια είναι η διαδικασία;
1

2

Κατάθεση αίτησης Πτώχευσης

―Η αίτηση εξετάζεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο

― Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού

οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων.
―Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως
κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
φορολογική δήλωσή του.
―Οι πιστωτές που υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής
πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τους την γνωστοποιήσει.

Μητρώου Φερεγγυότητας από τον οφειλέτη ή τους πιστωτές.
―Η αίτηση δημοσιεύεται για 30 μέρες.
―Η αίτηση κοινοποιείται στον οφειλέτη εντός 15 ημερών από τη
δημοσιοποίησή της, άλλως δεν επέρχονται οι συνέπειες από την
υποβολή της.

4

Αρμόδιο Δικαστήριο

Άσκηση παρέμβασης

3

― Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση είτε κύρια,
αν ζητούν απόρριψη της αίτησης, είτε πρόσθετη, αν, παρότι είναι σύμφωνοι
με την αίτηση, αιτούνται τον διορισμό συνδίκου (ηλεκτρονικά στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας).
― Αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή
ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα του επιμελέστερου των
διαδίκων. Aντίγραφο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός 10
εργασίμων ημερών, με φροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη
διαδικασία, στα λοιπά διάδικα μέρη.
― Εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης,
τα διάδικα μέρη οφείλουν να καταθέσουν ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου τις προτάσεις τους και το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων.
Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών σε όλα τα διάδικα
μέρη, για την κατάθεση τυχόν προσθήκης αντίκρουσης.
― Στη συνέχεια, εντός προθεσμίας 2 μηνών, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση.

Κήρυξη Πτώχευσης

― 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).
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Συνέπειες από την κήρυξη της
πτώχευσης

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

Ποιες είναι οι συνέπειες ;
1

Τόκοι

2

Συμβάσεις

Οι απαιτήσεις των πιστωτών παύουν να
παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους
και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης μη
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του
οφειλέτη, πλην εκείνων των ενέγγυων
πιστωτών, θεωρούνται ότι έληξαν.
Αυτόματη και αζήμια λύση των εκκρεμών και
.διαρκών συμβάσεων, μέσα σε 60 ημέρες
από την κήρυξη της πτώχευσης στην
περίπτωση εφαρμογής της κατ’ιδίαν
εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη 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).
Ως προς τις συμβάσεις εργασίας, η λύση
ισοδυναμεί με καταγγελία ως προς την
υποχρέωση παροχής αποζημίωσης προς
τον εργαζόμενο

3

Μέτρα
αναστολής

Αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά
καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών
πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση
ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους.
Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της
αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση
αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η
συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή
εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων
διοικητικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε
στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας,
συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων
διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των
μέτρων διασφάλισης της οφειλής.

Στερήσεις
δικαιωμάτων

Ο οφειλέτης στερείται αυτοδικαίως της
διοίκησης της περιουσίας του, την οποία
ασκεί μόνος ο σύνδικος (εκτός αν κατόπιν
συναίνεση της συνέλευσης των πιστωτών το
δικαστήριο αποφασίσει την ανάθεσή της
στον οφειλέτη με τη σύμπραξη του
συνδίκου). Διευκρινίζεται ότι η πτώχευση δεν
είναι λόγος στέρησης της άδειας άσκησης
επαγγέλματος.

4
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Πτωχευτική ανάκληση

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

Πτωχευτική Ανάκληση
–

Ανακαλούνται με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου πράξεις του οφειλέτη που
αφορούν σε διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

–

Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν: α) από την παύση των πληρωμών μέχρι την
κήρυξη της πτώχευσης, ήτοι στην ύποπτη περίοδο, ή, εντός του προηγουμένου από την
ύποπτη περίοδο εξαμήνου και μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (για πράξεις
υποχρεωτικής ανάκλησης), β) είναι επιζήμιες για την ομάδα των πιστωτών
ανακαλούνται ή μπορούν να ανακληθούν.

–

Οι πράξεις διακρίνονται σε: α) υποχρεωτικής ανάκλησης (π.χ. δωρεές, χαριστικές
γενικά δικαιοπραξίες, πληρωμή μη ληξιπρόθεσμων χρεών, κλπ) και β) δυνητικής
ανάκλησης (όταν ο αντισυμβαλλόμενος μπορούσε να εκτιμήσει ότι η πράξη ήταν
επιζήμια για τους πιστωτές, τεκμαίρεται η σχετική γνώση σε περίπτωση συζύγων,
συγγενών, κλπ.).

–

Η αίτηση ασκείται από τον σύνδικο ή πιστωτή, εφόσον είχε ζητήσει εγγράφως από τον
σύνδικο την άσκησή της, αλλά ο τελευταίος δεν την ασκεί μέσα σε 2 μήνες.

–

Συνέπειες της ανάκλησης: Αποκτών περιουσιακού στοιχείου οφειλέτη, υποχρεούται να
το επαναμεταβιβάσει στην πτωχευτική περιουσία (διαφορετικά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού).

Εξαιρούνται:
α) Συνηθισμένες πράξεις της
επαγγελματικής ή
επιχειρηματικής ή άλλης
οικονομικής δραστηριότητας του
οφειλέτη μέσα στα όρια των
συνήθων συναλλαγών του,
β) Πράξεις του οφειλέτη που
ρητά ο νόμος εξαιρεί,
γ) Παροχή του οφειλέτη, για την
οποία ο αντισυμβαλλόμενος
κατέβαλε άμεσα ισοδύναμη
αντιπαροχή σε μετρητά.
δ) Συναλλαγές που ήταν
εύλογες και άμεσα αναγκαίες
για τη διαπραγμάτευση
συμφωνίας εξυγίανσης
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Ρόλος Πτωχευτικού Δικαστηρίου
και Εισηγητή

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

Πτωχευτικό Δικαστήριο
–

Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα στην πτωχευτική
διαδικασία.

–

Ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών της πτώχευσης.

–

Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σε αυτό, χωρίς εξαίρεση,
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

–

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
προσδιορίζονται εντός 20 ημερών και η κλήτευση γίνεται προ 10 ημερών.

–

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε
ανακοπή ερημοδικίας, έφεση και αναίρεση μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους.

–

Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας ή έφεση ή αναίρεση οι αποφάσεις του
δικαστηρίου περί διορισμού ή αντικατάστασης του εισηγητή ή του συνδίκου και περί
χορήγησης βοηθημάτων προς τον οφειλέτη ή την οικογένειά του.

* Ο πτωχός οφείλει με δήλωσή του προς τον γραμματέα των πτωχεύσεων να ορίσει ως
αντίκλητό του πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου, προκειμένου
να γίνονται προς αυτόν όλες οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις.
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Εισηγητής
–

Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης. Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, εισηγητές των πτωχεύσεων ορίζονται για 2 δικαστικά έτη, με απόφαση της ολομέλειάς
τους ως 3 από τους Προέδρους Πρωτοδικών που υπηρετούν σε αυτά κατ’ αποκλειστική απασχόληση. Για
τον ορισμό των εισηγητών των πτωχεύσεων βαρύνουσα σημασία έχει ιδίως η δυνατότητα άσκησης των
καθηκόντων τους για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, στο πλαίσιο και της ανανέωσης της θητείας
τους ως εισηγητών.

–

Στα λοιπά Πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορίζεται με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με τον ίδιο
τρόπο αντικαθίσταται ο εισηγητής. Για τον ορισμό των εισηγητών των πτωχεύσεων βαρύνουσα σημασία
έχουν ιδίως η προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.

–

Ο εισηγητής έχει και τις αρμοδιότητες που ειδικά ορίζονται στο νόμο, αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία
στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Ο εισηγητής με αιτιολογημένη διάταξή του αποφαίνεται επί των ζητημάτων που αναφέρονται στο νόμο και
παρέχει τις προβλεπόμενες άδειες.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον
του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά των διατάξεων του εισηγητή. Η προσφυγή, εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά, ασκείται εντός 10 ημερών από την έκδοση της διάταξης και δεν αναστέλλει την εκτέλεση των
διατάξεων, μπορεί όμως ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, να
διατάξει την αναστολή εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
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Ενδεικτικές αρμοδιότητες εισηγητή
#1

#2

#3

#4

Υποβάλλει εισήγηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ως προς την
αποδοχή ή μη της αίτησης μετά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Οφείλει αμέσως μετά την κήρυξη της πτώχευσης να
ενημερώσει τον σύνδικο περί του διορισμού του.

Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της
πτώχευσης και να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς
διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας..
Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική
περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του. Παρέχει
στον σύνδικο την άδεια εμπορίας ή εκποίησης εμπορευμάτων και
εν γένει κινητών και ακινήτων της πτώχευσης, όπου
προβλέπεται. Λαμβάνει την έκθεση περιοδικής ενημέρωσης του
συνδίκου (και ζητά διευκρινίσεις).

#6

#7

#8

Διατάσσει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα, προς
εξασφάλιση της παρουσίας του οφειλέτη και σύμπραξης
του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής του.

#9

Καλεί τρίτα πρόσωπα που έχουν αντίγραφα ή πρόσβαση στα
στοιχεία αυτά, να τα παραδώσουν και, σε αντίθετη
περίπτωση προβαίνει στην αποστολή έκθεσης κατ’ αυτών
στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για υπεξαγωγή
εγγράφου.

#10

Συγκαλεί, όπου προβλέπεται την συνέλευση των πιστωτών,
με διάταξή του η οποία, δημοσιοποιείται. Τη σύγκληση της
συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής
ορίζοντας και τα προς απόφαση θέματα, οπότε συγκαλείται
αμελλητί από τον εισηγητή.

.
. Εξετάζει ανωμοτί τον οφειλέτη και ενόρκως τους
#5

αντιπροσώπους και υπαλλήλους του, σχετικά με
οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του (διαβιβάζει
αντίγραφα των καταθέσεων προς τον αρμόδιο
εισαγγελέα, αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης).

Αναθέτει σε ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους (του ΣΔΟΕ ή
σε άλλων οργάνων) τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών
πράξεων, π.χ. λήψη αντιγράφων από τα φορολογικά και
λοιπά βιβλία και στοιχεία του πτωχού, με σκοπό τη
διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και της
περιουσίας του.
Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί και να παρουσιάσει
και παραδώσει βιβλία ή αρχεία ή (κατόπιν νόμιμης
ειδοποίησής του προ 2 ημέρων), ο εισηγητής επιβάλλει σε
αυτόν χρηματική ποινή (αν ειδοποιηθεί και 2η φορά ο
οφειλέτης, ο εισηγητής μπορεί να προβεί στην αποστολή
έκθεσης κατ’ αυτού για απείθεια στον εισαγγελέα).
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Ενέργειες μετά την κήρυξη πτώχευσης – Αναγγελία πιστωτών

Σφράγιση περιουσίας
― 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

Πρόσκληση για αναγγελία
απαιτήσεων των πιστωτών

― Ο σύνδικος ζητά από τον
εισηγητή την 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) και
υποβάλλεται αναφορά στον
εισηγητή.
― Ο εισηγητής μπορεί να
επιτρέψει να παραλειφθεί η
σφράγιση της πτωχευτικής
περιουσίας, αν η απογραφή
είναι δυνατόν να περαιωθεί
μέσα σε μία ημέρα.

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

Προθεσμία Αναγγελίας
― 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.
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Επαλήθευση και Ανακοπή
Ανακοπή

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

―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.
―Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την
τελευταία διανομή, σε καμία δε περίπτωση
πέραν των 6 μηνών από το πέρας της
προθεσμίας αναγγελίας.
― 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 ανακοπής.
―Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε
διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.
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Πτωχευτική Περιουσία
–

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.
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Σχέδιο περιοδικών πληρωμών
–

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

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

(αν έχει διαταχθεί από την απόφαση σε περίπτωση επιχειρήσεων):
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 eauction, με την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιμή
πρώτης προσφοράς.

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

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

Ο σύνδικος, συντάσσει αμελλητί απογραφή
των στοιχείων της επιχείρησης και εν συνεχεία
καταρτίζει με βάση την απογραφή υπόμνημα
προσφοράς.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

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, περαιτέρω μείωσή της κατόπιν διάταξης του εισηήτή,
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
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
― Ο σύνδικος συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε προσωρινή διανομή, στον οποίο αναφέρει το ποσό
ικανοποίησης κάθε απαίτησης από τη συγκεκριμένη προσωρινή διανομή, καθώς και τα
προαφαιρούμενα ποσά και σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται στον εισηγητή, ο
οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τον δημοσιεύει.
― Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ο οφειλέτης, καθώς και οι
αναγγελθέντες πιστωτές, τόσο ως προς την επαλήθευση, συνεπώς ως προς το περιεχόμενο του πίνακα
πτωχευτικών πιστωμάτων, όσο και ως προς την κατάταξη.
― Η ανακοπή ασκείται εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης.
― Αν δεν ασκηθούν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το
εκπλειστηρίασμα, αλλιώς, η πληρωμή γίνεται μόνο προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων η
κατάταξη δεν προσβλήθηκε.
― Το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του αμφισβητούμενου πιστωτή διατηρείται, μέχρι η κατάταξη του
πιστωτή να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου του οποίου η κατάταξη
προσβλήθηκε, να διατάξει την πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

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.
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Περάτωση Διαδικασίας

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

Πώς περατώνεται η πτώχευση;
― Η πτώχευση μεγάλου αντικειμένου περατώνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση, μετά την παρέλευση 5 ετών από την κήρυξή της.
― Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια είτε λόγω απόφασης της
συνέλευσης των πιστωτών (άπαξ για μέχρι 2 έτη) είτε λόγω ύπαρξης εκκρεμούς
ανακοπής κατά συνταχθέντος πίνακα διανομής (εφόσον η αίτηση παράτασης έχει
υποβληθεί 30 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας της
5ετίας).
― Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφάσεις της συνέλευσης των πιστωτών,
συντάσσει αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας του συνδίκου, 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.
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Ποινικές διατάξεις της
πτώχευσης

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

Ποιες είναι οι ποινικές διατάξεις της πτώχευσης;
― Χρεοκοπία (π.χ. εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία, καταρτίζει ζημιογόνες ή
κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, προμηθεύεται εμπορεύματα με
πίστωση, αντίθετα προς τον νόμο παραλείπει σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή
ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις
αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις).
― Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή
― Ποινική ευθύνη τρίτων ή σύζυγων, συμβίων, κατιόντων ή ανιόντων του οφειλέτη και οι κατά την
ίδια τάξη εξ αγχιστείας συγγενείς του που διευκολύνουν τον οφειλέτη στα παραπάνω αδικήματα
ή σε αδικήματα περί μείωσης της περιουσίας/ βλάβης των πιστωτών
― Αδικήματα των συνδίκων (π.χ. ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγματα και τα αγοράζει
εμμέσως ο ίδιος με παρένθετα πρόσωπα)
― Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων.
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η
Απαλλαγή από Οφειλές και 2 ευκαιρία

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

Πώς επέρχεται η απαλλαγή του οφειλέτη 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 (σ.σ. όταν στην πτωχευτική περιουσία
περιλαμβάνεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία η αξία των
οποίων είναι μεγαλύτερη του 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και των 100.000 ευρώ).
― Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης
πτώχευσης και οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη
προσώπου, οφειλές από τα αδικήματα του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητας και οφειλές διατροφής.
― Το πτωχευτικό δικαστήριο εντός τριετίας από την επέλευση της απαλλαγής, μπορεί μετά από
αίτημα πιστωτή να ανακαλέσει την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει ή να θέσει προϋποθέσεις της
απαλλαγής, αν αποδειχθεί ότι 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 περιοδικών πληρωμών.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Προσφυγή κατά της απαλλαγής
― Η προσφυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον, ο
προσφεύγων επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης, οφείλεται:
i. σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή
ii. ότι, ο οφειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη είτε κατά την κήρυξη της πτώχευσης είτε και κατά τη διάρκειά
της,
iii. δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης,
iv. έχει δολίως αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας
v. ότι είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη (ή έχει καταδικαστεί) για από τα ποινικά αδικήματα
της πτώχευσης ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή
πλαστογραφίας, ή για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών.
― Το πτωχευτικό δικαστήριο αποφασίζει περί της απαλλαγής. Εάν κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις απαλλαγής, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, να θέσει προθεσμία στον οφειλέτη
για την ικανοποίησή τους, να περιορίσει την απαλλαγή ως προς ορισμένα μόνο χρέη ή να ορίσει
εξαιρετικά μεγαλύτερη προθεσμία απαλλαγής.
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Ενότητα: Απαλλαγή από οφειλές και δεύτερη ευκαιρία μέσω της πτώχευσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

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.

–

Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής, εάν το φυσικό
πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της,
είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, δεν ευθύνεται για πράξη ή παράλειψη της αστικής
ευθύνης διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες
ενέργειές του.

–

Δεν απαλλάσσονται πλήρως αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις ποινικές διατάξεις της
πτώχευσης ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή
πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα.

–

Η απόφαση ανακαλείται, αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση εντός
τριετίας από την επέλευση της απαλλαγής.
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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
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Ερωτήσεις
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Επικοινωνία – Παροχή υποστήριξης
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/
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