INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.09 16:28:00
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΘΡΠ46ΜΠ3Ζ-1ΩΔ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Εϋ

ΑΔΑ:
Ακινα, 8 Μαρτίου 2018
ΡΟΛ. 1049

Ταχ. Δ/νςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Ρλθροφορίεσ

:
:
:

Τθλζφωνο

:

Fax

:

Ρανεπιςτθμίου 20
10672, Ακινα
Δ. Κοφλου, Αικ. Μανϊλθ,
Αμπ. Χαχλάκθ
210 3614303, 3636489,
3613274
210 3635077

Url

:

www.aade.gr

ΡΟΣ:

Ωσ πίνακα διανομισ

Θζμα: Οδθγίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του ζκτου κεφαλαίου του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα «Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ», όπωσ αντικαταςτάκθκαν με
το άρκρο 6 του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4446/2016 (Αϋ 240/22-12-2016) και το άρκρο 14 του ν.
4491/2017 (Αϋ 152/13-10-2017)
ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αρ. ΡΟΛ 1087/2010, ΡΟΛ 1188/2012, ΡΟΛ 1068/2013, ΡΟΛ 1066/2016 εγκφκλιοι

Με το υπ’ αρικ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΡ.Ε 1189783/29-12-2016 ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ μασ
κοινοποιικθκαν οι διατάξεισ του Μζρουσ Ρρϊτου (άρκρα 1-13) του ν. 4446/2016 (Αϋ240/22-122016), οι οποίεσ επζφεραν εκτεταμζνεσ τροποποιιςεισ ςτον ν.3588/2007 (Ρτωχευτικό Κϊδικα και
εφεξισ ΡτΚ). Ακολοφκωσ, με το υπ’ αρικ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΡ.Ε 1167733/9-11-2017 ζγγραφο τθσ
υπθρεςίασ μασ κοινοποιικθκαν οι διατάξεισ των άρ. 14 και 15 ν. 4491/2017 (Αϋ 152/13-10-2017),
με τισ οποίεσ επιλκαν περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποιιςεισ ςε διατάξεισ του ΡτΚ, που είχαν
αντικαταςτακεί με τον ν. 4446/2016, κακϊσ και ςε μεταβατικζσ διατάξεισ του άρ. 13 του εν λόγω
νόμου.
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω εγγράφων και προκειμζνου να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα
του Δθμοςίου ωσ πιςτωτι ςτθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ, αποςτζλλουμε ειδικότερα
με τθν παροφςα οδθγίεσ ςτισ αρμόδιεσ για τθν είςπραξθ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
για τθν ορκι και ενιαία εφαρμογι των νζων διατάξεων του ζκτου κεφαλαίου του ΡτΚ.
Υπενκυμίηεται ότι με τισ αναφερόμενεσ ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ςχετικζσ εγκυκλίουσ ζχουν
παραςχεκεί οδθγίεσ αναφορικά με τθ διαδικαςία εξυγίανςθσ και ζχει ενθμερωκεί θ Φορολογικι
Διοίκθςθ για τισ διαδοχικζσ τροποποιιςεισ των ςχετικϊν διατάξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Ζναρξθ ιςχφοσ των νζων διατάξεων (άρ. 13 παρ. 2 ν.4446/2016)
Οι διατάξεισ του ζκτου κεφαλαίου του ΡτΚ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρ. 6 του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4446/2016, εφαρμόηονται ςε διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ θ αίτθςθ
επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (κατ’ άρ. 104 ΡτΚ) κατατίκεται μετά τθν 22α-12-2016 (βλ.
άρ. 13 παρ. 2 περ. β ν. 4446/2016). Επί εκκρεμϊν διαδικαςιϊν εξακολουκοφν να ιςχφουν και να
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ΡτΚ, ωσ είχαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ με το ν.
4446/2016 (βλ. άρ. 13 παρ. 2 περ. δ ν.4446/2016). Ειδικά όμωσ θ παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ
(αναφορικά με τθ δυνατότθτα άπαξ τροποποίθςθσ ιδθ επικυρωκείςασ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ με
μεταγενζςτερθ ςυμφωνία όλων των ςυμβαλλόμενων μερϊν) και θ περ. γ τθσ παρ. 3 του άρ. 106γ
ΡτΚ (αναφορικά με τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ ενθμερότθτασ για τισ ρυκμιηόμενεσ με τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ οφειλζσ υπό τον όρο τιρθςθσ τθσ ςυμφωνίασ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςε
αυτι) εφαρμόηονται και ςτισ εκκρεμείσ κατά τθν 22α-12-2016 διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ, κακϊσ και
ςε διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ οι ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ ζχουν ιδθ επικυρωκεί κατά τθν θμερομθνία
αυτι, αλλά δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςι τουσ (βλ. άρ. 13 παρ. 2 περ. α ν. 4446/2016, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρ. 15 παρ. 1 ν. 4491/2017).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Βαςικά κζματα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
1. Κατάργθςθ του ςταδίου ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
Μετά το ν. 4446/2016 δεν προβλζπεται πλζον το ςτάδιο ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ, που περιελάμβανε τθν κατάκεςθ αίτθςθσ και τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για
το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ, με χοριγθςθ προκεςμίασ για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ και τθν
κατάκεςθ αυτισ προσ δικαςτικι επικφρωςθ. Εφεξισ, θ διαδικαςία εξυγίανςθσ ολοκλθρϊνεται ςε
ζνα ςτάδιο, που αρχίηει από τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ιδθ ςυναφκείςασ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, είτε μεταξφ πιςτωτϊν και οφειλζτθ, είτε μόνο μεταξφ πιςτωτϊν (βλ. άρ.
100 παρ. 1 και άρ. 104 παρ. 1 ΡτΚ) και λιγει με τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ επ’ αυτισ.

2. Αναςτολι λιψθσ – ςυνζχιςθσ μζτρων
α) Αυτοδίκαιθ (αυτόματθ) αναςτολι (άρ. 106 ΡτΚ)
Με το άρ. 106 ΡτΚ προβλζπεται αυτοδίκαιθ (δθλ. εκ του νόμου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ
χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων από το δικαςτιριο) αναςτολι των αςφαλιςτικϊν μζτρων και των
μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του οφειλζτθ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ, κατ’ αντιςτοιχία με τα προβλεπόμενα ςτο προϊςχφον
δίκαιο (βλ. προϊςχφον άρ. 106β παρ. 2 ΡτΚ, ΡΟΛ 1066/2016, Κεφ. II.1.). Σφμφωνα με τθ
γραμματικι διατφπωςθ του νόμου, για τθν επζλευςθ τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ δεν αρκεί θ
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κατάκεςθ του δικογράφου τθσ αίτθςθσ, αλλά απαιτείται και θ υποβολι τθσ ςχετικισ
ςυναφκείςασ ςυμφωνίασ προσ επικφρωςθ.
Θ ανωτζρω αναςτολι εφαρμόηεται μια μόνο φορά για χρονικό διάςτθμα που αρχίηει από
τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ και ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ
από το πτωχευτικό δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ ι μθ αυτισ. Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αυτοδίκαιθσ
αναςτολισ ςθμειϊνεται ςτο Μθτρϊο Ρτωχεφςεων του άρ. 8 παρ. 3 ΡτΚ (βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 1 του άρ. 106 ΡτΚ ), όπου μπορεί να γίνει και ο ςχετικόσ ζλεγχοσ ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ.
Το χρονικό διάςτθμα τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τζςςερισ
(4) μινεσ. Επιςθμαίνεται, ότι θ χοριγθςθ αναςτολισ πζραν του τετραμινου, μπορεί να διαταχκεί
με δικαςτικι απόφαςθ ι προςωρινι διαταγι προλθπτικϊν μζτρων, κατ’ άρ. 106α ΡτΚ (βλ.
κατωτζρω περίπτωςθ β τθσ παροφςασ ενότθτασ).
Θ αυτοδίκαιθ αναςτολι:
i. Καταλαμβάνει τόςο τα μζτρα εκτζλεςθσ (ατομικισ και ςυλλογικισ), εκκρεμι ι μθ, όςο και
τα αςφαλιςτικά μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντθρθτικισ κατάςχεςθσ και τθσ
εγγραφισ υποκικθσ ι προςθμείωςθσ υποκικθσ, εκτόσ αν με τα τελευταία επιδιϊκεται θ
αποτροπι τθσ απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ
επιχείρθςθσ, τεχνολογικοφ ι εν γζνει εξοπλιςμοφ τθσ, που δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει
τον κίνδυνο απαξίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
ii. Ιςχφει μόνο ωσ προσ τον οφειλζτθ κι όχι τα τυχόν ςυνυπόχρεα πρόςωπα. Αναςτολι
μζτρων αναφορικά με τα ςυνυπόχρεα πρόςωπα μπορεί να χορθγθκεί κατόπιν αιτιςεωσ
οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον με τθ διαδικαςία των προλθπτικϊν μζτρων κατ’ άρ.
106α ΡτΚ.
iii. Καταλαμβάνει απαιτιςεισ που ζχουν γεννθκεί ζωσ τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Ειδικότερα για τισ οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ κρίςιμοσ
είναι ο χρόνοσ γζννθςθσ ι αναγωγισ των οφειλϊν αυτϊν και όχι ο χρόνοσ ζκδοςθσ του
νόμιμου τίτλου ι καταχϊριςισ του ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων (χρόνοσ βεβαίωςθσ).
Υπενκυμίηεται ότι ςτα μζτρα που αναςτζλλονται αυτοδίκαια δεν περιλαμβάνεται θ αίτθςθ
ποινικισ δίωξθσ, κακϊσ αυτι αφορά ςτθ δίωξθ ποινικοφ αδικιματοσ και δεν αποτελεί μζτρο
ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου.
Σε περίπτωςθ που θ Φορολογικι Διοίκθςθ ζχει λάβει μζτρα ςε βάροσ του οφειλζτθ κατά το
χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ ζωσ τθν
κοινοποίθςθ αυτισ, δθλαδι κατά το χρονικό διάςτθμα που δεν είχε λάβει ακόμα γνϊςθ τθσ
αυτοδίκαιθσ εκ του νόμου αναςτολισ, τα μζτρα αυτά αίρονται, κακϊσ θ λιψθ αυτϊν ζγινε κατά
παράβαςθ του νόμου (ςχετικζσ οι γνωμοδοτιςεισ υπ' αρικ. 185/2014-ΡΟΛ 1187/31-7-2014, και
191/2014 τθσ Α' Τακτικισ Ολομζλειασ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ -εφεξισ Ν.Σ.Κ.-, που
ζχουν γίνει δεκτζσ από τθ Γενικι Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (εφεξισ Γ.Γ.Δ.Ε.) και υπ’ αρικ.
241/2016 τθσ Α' Τακτικισ Ολομζλειασ του Ν.Σ.Κ, που ζχει γίνει δεκτι από το Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.,
και αναφζρονται ςε εκ του νόμου απαγόρευςθ λιψθσ μζτρων βάςει άλλων διατάξεων).
Θ ανωτζρω κζςθ ζχει υιοκετθκεί και ςτθν αντίςτοιχθ περίπτωςθ τθσ αυτοδίκαιθσ
αναςτολισ μζτρων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ρφκμιςθσ οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν
προςϊπων του ν. 3869/2010 (βλ. ςχετικι εγκφκλιο οδθγία ΡΟΛ 1036/2016).
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Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ κατ’ άρκρο
106 ΡτΚ απαγορεφεται αυτοδικαίωσ θ διάκεςθ των ακινιτων και του εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ
του οφειλζτθ.

β) Χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων από το δικαςτιριο (άρ. 106α ΡτΚ)
Μετά τθ κζςπιςθ του νζου άρ. 106α ΡτΚ, το περιεχόμενο του οποίου αντιςτοιχεί ςτο
προϊςχφον άρ. 103 ΡτΚ, και λόγω των ςοβαρϊν επιπτϊςεων που επζρχονται ςτθ διαδικαςία
είςπραξθσ των δθμοςίων εςόδων από τθν αναςτολι των μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ και των
αςφαλιςτικϊν μζτρων, παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια οι βαςικοί κανόνεσ που διζπουν τθ χοριγθςθ
προλθπτικϊν μζτρων.
Με το άρ. 106α ΡτΚ παρζχεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προλθπτικϊν μζτρων από το
δικαςτιριο τόςο μετά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ όςο
και πριν από αυτιν υπό τισ ειδικζσ προχποκζςεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου αυτοφ. Επομζνωσ
διακρίνονται δφο περιπτϊςεισ:

I.

Χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων μετά τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για επικφρωςθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (παρ. 1 του άρ. 106α ΡτΚ)
Κατόπιν αίτθςθσ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, κατά κανόνα του οφειλζτθ,
μποροφν να διατάςςονται από το δικαςτιριο με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων,
μετά τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, τόςο κατά τθ διάρκεια του
τετραμινου τθσ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ όςο και μετά τθν πάροδο αυτοφ, τα προβλεπόμενα
ςτο άρ. 10 ΡτΚ προλθπτικά μζτρα, με ςκοπό τθν επζκταςθ τθσ αναςτολισ ωσ προσ το
περιεχόμενό τθσ (όπωσ ενδεικτικά, το είδοσ των χορθγοφμενων μζτρων ι/και τθν επζκταςθ
αυτϊν ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα) ι ωσ προσ τθ διάρκεια αυτισ πζραν του τετραμινου τθσ
αυτοδίκαιθσ αναςτολισ κατϋ άρ. 106 ΡτΚ1. Επομζνωσ, το δικαςτιριο μπορεί να χορθγιςει
όποιο μζτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάκε επιηιμια για τουσ πιςτωτζσ μεταβολι τθσ
περιουςίασ του οφειλζτθ ι μείωςθ τθσ αξίασ τθσ. Ενδεικτικά, τζτοια μζτρα μπορεί να είναι,
εκτόσ από τθν αναςτολι μζτρων εκτζλεςθσ ι και αςφαλιςτικϊν μζτρων, θ παράταςθ
προκεςμιϊν εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων (καταβολισ) του οφειλζτθ, θ απαγόρευςθ
ςυμψθφιςμοφ κ.λπ.2, εφόςον αυτά διατάςςονται ρθτά από το δικαςτιριο.
Από τθν απόφαςθ των προλθπτικϊν μζτρων καταλαμβάνονται μόνο οι απαιτιςεισ που
ζχουν γεννθκεί ςε χρόνο πριν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ. Ειδικότερα, όςον αφορά τισ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο, καταλαμβάνονται μόνο
αυτζσ που γεννικθκαν ι ανάγονται ςε χρόνο πριν από τθν υποβολι αίτθςθσ για επικφρωςθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου ζκδοςθσ του νόμιμου τίτλου και
καταχϊριςθσ αυτοφ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων. Εν προκειμζνω επιςθμαίνεται, ότι υπό
το προϊςχφον νομοκετικό κακεςτϊσ (βλ. άρ. 103 ΡτΚ, ωσ ίςχυε πριν από τθν τροποποίθςι του
με τον ν. 4446/2016) ιταν δυνατι θ χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων και για νεότερεσ
απαιτιςεισ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.

1

Βλ. Ρεράκθ Ε., Ρτωχευτικό Δίκαιο, 3θ ζκδοςθ 2017, ςελ. 65
Βλ. Ψυχομάνθ Σπ., Ρτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο φκμιςθσ Οφειλϊν Υπερχρεωμζνων Φυςικϊν Ρροςϊπων, Ηϋ ζκδοςθ
2017, ςελ. 111.
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Μετά ταφτα, οι υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ κατά τθν αποςτολι των απόψεϊν
τουσ προσ το Ν.Σ.Κ. για άςκθςθ παρζμβαςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ
αίτθςθσ των προλθπτικϊν μζτρων απαιτείται να επιςθμαίνουν τυχόν ζνταξθ ςτθν ανωτζρω
αίτθςθ οφειλϊν που γεννικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ
για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και μζχρι τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για τθ λιψθ
προλθπτικϊν μζτρων, ϊςτε θ αναςτολι που διατάςςεται από το δικαςτιριο να μθν
επεκτείνεται ςε αυτζσ.
Τα προλθπτικά μζτρα που χορθγοφνται κατ’ άρ. 106α παρ. 1 ΡτΚ ιςχφουν για όςο χρονικό
διάςτθμα ορίηεται ςτθν απόφαςθ που τα διζταξε και κατ’ ανϊτατο όριο μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Τα μζτρα αυτά δεν καταλαμβάνουν
κατ’ αρχιν και τα ςυνυπόχρεα πρόςωπα, αλλά μόνο τον οφειλζτθ. Είναι δυνατόν όμωσ, κατ’
άρ. 106α παρ. 2 ΡτΚ, να διατάςςεται από το επιλαμβανόμενο τθσ ςχετικισ αιτιςεωσ
δικαςτιριο θ επζκταςθ των μζτρων υπζρ των εγγυθτϊν ι λοιπϊν ςυνοφειλετϊν του
οφειλζτθ, εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ ι κοινωνικόσ λόγοσ (βλ. ενδεικτικά
τθν υπ’ αρικ. 20/2013 απόφαςθ Ρ.Ρρ.Καβάλασ, κατά τθν οποία «τότε μόνον ςυντρζχει
ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ λόγοσ, όταν θ υπεγγυότθτα και το αξιόχρεο τθσ περιουςίασ του
εγγυθτι είναι τζτοια, ϊςτε απαιτείται θ προςταςία του, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
χρθματοδότθςθ του οφειλζτθ επί ςκοπϊ τθσ διατιρθςθσ τθσ προοπτικισ διάςωςθσ τθσ
επιχείρθςισ του»).

II.

Χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων πριν από τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για επικφρωςθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (παρ. 6 του άρ. 106α ΡτΚ)

Το δικαςτιριο δφναται να διατάξει μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι τα
προλθπτικά μζτρα του άρ. 106 ΡτΚ κακϊσ και αυτά που προβλζπονται ςτο άρ. 10 ΡτΚ και πριν
από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, εφόςον προςκομίηεται
από τον αιτοφντα ζγγραφθ διλωςθ πιςτωτϊν που εκπροςωποφν ποςοςτό τουλάχιςτον 20%
του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ ότι ςυμμετζχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ για
τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ επείγουςασ
περίπτωςθσ ι του επικείμενου κινδφνου κατά τα άρκρα 682 επ. Κ.Ρολ.Δ., ςφμφωνα με τισ εκεί
αναφερόμενεσ προχποκζςεισ.
Θ εν λόγω αίτθςθ δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Φορζα
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ- Τομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν (εφεξισ Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. – Τ.Α.Ν.).
Αναφορικά με τθ δυνατότθτα του Δθμοςίου ωσ πιςτωτι να προβεί ςτθν ανωτζρω
διλωςθ, ςε περίπτωςθ που θ χοριγθςι τθσ ηθτθκεί από τον αιτοφντα τθ λιψθ προλθπτικϊν
μζτρων για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ, παραπζμπουμε ςε όςα αναφζρονται ςτθν
εγκφκλιο οδθγία ΡΟΛ 1066/2016, κεφάλαιο II 2 A.
Τα εν λόγω προλθπτικά μζτρα χορθγοφνται μόνο μία φορά και ιςχφουν μζχρι τθν
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ με ανϊτατο χρονικό όριο ζωσ
τζςςερισ μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι τθσ προςωρινισ διαταγισ που τα διατάςςει,
οπότε παφουν αυτοδικαίωσ να ιςχφουν, απαγορεφεται δε θ περαιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ
τουσ.
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Συνεπϊσ, εφιςτάται θ προςοχι ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ να
παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ με ιδιαίτερθ προςοχι, διότι ενδζχεται θ
παρζλευςθ του τετραμινου να επζλκει ςε χρόνο πριν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
αίτθςθσ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, οπότε και παφει θ ιςχφσ τθσ χορθγθκείςασ
αναςτολισ και είναι πλζον δυνατι θ λιψθ μζτρων. Υπενκυμίηεται ότι μετά τθν θμερομθνία
κατάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ προσ επικφρωςθ ιςχφει θ αυτοδίκαιθ αναςτολι μζτρων κατά το
άρ. 106 ΡτΚ.
Θ αίτθςθ για χοριγθςθ προλθπτικϊν μζτρων, ανεξαρτιτωσ χρόνου κατάκεςισ τθσ (πριν ι
μετά τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ), ςυνοδεφεται ςυνικωσ
από αίτθμα χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ επζρχονται από τθν
θμερομθνία ζκδοςισ τθσ ζναντι κάκε τρίτου πιςτωτι κατ’ άρ. 691 παρ. 2 Κ.Ρολ.Δ. ςε ςυνδυαςμό
με το άρ. 700 παρ. 3 Κ.Ρολ.Δ., χωρίσ μάλιςτα να ενδιαφζρει θ καλι ι κακι πίςτθ αυτοφ (βλ.
ενδεικτικά Μ.Ρρωτ.Ρειρ. 1084/2011, Μ.Ρρωτ.Θες 39/2013, Μ.Ρρωτ.Θες 22262/2013).
Θ Φορολογικι Διοίκθςθ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ το περιεχόμενο των
προςωρινϊν διαταγϊν, ςφμφωνα με τα άρ. 95 του Συντάγματοσ και 1 ν. 3068/2002 (βλ. τισ υπ’
αρικ. 60/2006, 15/2007, 7/2009, 75/2009, 106/2009 αποφάςεισ του Τριμελοφσ Συμβουλίου του
ΣτΕ του άρ. 2 ν. 3068/2002, κακϊσ και τθν υπ’ αρικ. 341/2014 γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του
Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τθ δεςμευτικι ιςχφ τθσ προςωρινισ διαταγισ) και ςυνεπϊσ οφείλει να
απζχει από τθ λιψθ μζτρων εισ βάροσ του οφειλζτθ τθσ, διαφορετικά οι πράξεισ που
επιχειροφνται εισ βάροσ του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωρινισ διαταγισ είναι δικονομικά
άκυρεσ και δφνανται να ακυρϊνονται δικαςτικά κατόπιν αςκιςεωσ ανακοπισ εναντίον τουσ, κατά
τα άρ. 933 επ. και 159 περ. 1 Κ.Ρολ.Δ. (βλ. ανωτζρω Μ.Ρρωτ.Θες 39/2013, Μ.Ρρωτ.Ρειρ.
1084/2011).
Σε περίπτωςθ δε που θ Φορολογικι Διοίκθςθ λάβει μζτρα κατά του οφειλζτθ τθσ, κατά το
χρονικό διάςτθμα από τθν ζκδοςθ τθσ προςωρινισ διαταγισ μζχρι τθ λιψθ γνϊςθσ αυτισ,
υφίςταται νόμιμο ζρειςμα να τα άρει οίκοκεν, μόλισ πλθροφορθκεί τθν φπαρξθ τθσ αναςτολισ,
ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςισ τθσ προσ ςυμμόρφωςθ ςτο περιεχόμενο τθσ προςωρινισ διαταγισ
και για λόγουσ χρθςτισ διοίκθςθσ δεδομζνθσ τθσ κατά τα ανωτζρω δικονομικισ ακυρότθτασ των
πράξεων αυτϊν.
Θ κλιτευςθ του Δθμοςίου ςτθ δίκθ προλθπτικϊν μζτρων ι ςτθ ςυηιτθςθ προςωρινισ
διαταγισ δεν είναι υποχρεωτικι, αλλά επαφίεται ςτθν κρίςθ του δικαςτθρίου, όπωσ ιςχφει και
για τουσ λοιποφσ πιςτωτζσ (βλ. παρ. 4 του άρ. 106α ΡτΚ).
Δεδομζνου ότι δεν προβλζπεται υποχρεωτικι εκ του νόμου κοινοποίθςθ ςτο Δθμόςιο
τθσ αίτθςθσ λιψθσ προλθπτικϊν μζτρων, τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ περί χοριγθςθσ αυτϊν και
τθσ τυχόν εκδοκείςασ προςωρινισ διαταγισ, απαιτείται, όπωσ οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μόλισ
λαμβάνουν γνϊςθ με οποιονδιποτε τρόπο των ανωτζρω, προβαίνουν ςτθν ιδία
παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ είτε μζςω του δικαςτικοφ αντιπροςϊπου του Ν.Σ.Κ. είτε
μζςω ενθμζρωςθσ από το Μθτρϊο Ρτωχεφςεων του άρ. 8 παρ. 3 ΡτΚ, προκειμζνου να απζχουν
από τθ λιψθ μζτρων που καταλαμβάνονται από τθν αναςτολι ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
λιψθσ προλθπτικϊν μζτρων κατ’ άρ. 106α ΡτΚ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όπωσ προβαίνουν ςτθν
άμεςθ λιψθ μζτρων, προκειμζνου να αποφευχκεί θ κακυςτζρθςθ τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ
δθμοςίων εςόδων.
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Υπενκυμίηεται ότι θ υπθρεςία μασ, ωσ αποδζκτθσ προσ κοινοποίθςθ των διαβιβαςτικϊν
εγγράφων που αποςτζλλονται από το Ν.Σ.Κ., αλλά και μζςω τθσ ενθμζρωςθσ που λαμβάνει από
τα Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν., αποςτζλλει άμεςα ςχετικι ενθμζρωςθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ.
Ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ τθσ κζςθσ του Δθμοςίου ςχετικά με τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ ςτθ
δίκθ τθσ αίτθςθσ για λιψθ προλθπτικϊν μζτρων, όπωσ και ςτθ ςυηιτθςθ τυχόν αιτιματοσ
προςωρινισ διαταγισ, παραπζμπουμε ςτο κεφάλαιο 4 τθσ ΡΟΛ 1068/2013.
Κατά τθσ απόφαςθσ που διατάηει προλθπτικά μζτρα ι κατά τθσ προςωρινισ διαταγισ,
μπορεί να αςκθκεί αίτθςθ ανάκλθςθσ ι μεταρρφκμιςθσ δια του Ν.Σ.Κ. κατόπιν ςχετικισ
ειςιγθςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςίασ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ (βλ. τθν αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 62 ςτο άρκρο 1 Απόφαςθσ Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 – ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017).

3. Απαιτοφμενθ πλειοψθφία πιςτωτϊν για τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ (άρ. 100 ΡτΚ)
Με το άρ. 100 ΡτΚ ειςάγεται για πρϊτθ φορά θ δυνατότθτα ςφναψθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ, μόνο μεταξφ των πιςτωτϊν αυτοφ, με τθν
προχπόκεςθ ότι αυτόσ βρίςκεται ςε παφςθ πλθρωμϊν κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ. Θ
ςυνδρομι τθσ προχπόκεςθσ αυτισ κρίνεται από το δικαςτιριο κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ. Επομζνωσ, τθν πρωτοβουλία για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ μπορεί να τθν ζχει οποιοςδιποτε πιςτωτισ.
Το ποςοςτό των πιςτωτϊν που απαιτείται να ςυμβλθκοφν ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ϊςτε
να επικυρωκεί αυτι από το δικαςτιριο, ορίηεται ςε 60% του ςυνόλου των απαιτιςεων, ςτο οποίο
περιλαμβάνεται και το 40% των εμπραγμάτωσ ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων
απαιτιςεων. Τα ποςοςτά αυτά υπολογίηονται με βάςθ κατάςταςθ πιςτωτϊν που επιςυνάπτεται
ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και θ οποία δεν μπορεί να φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ των τριϊν
(3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ προσ επικφρωςθ ςτο δικαςτιριο. Θ
κατάςταςθ πρζπει να περιλαμβάνει όλουσ τουσ πιςτωτζσ που είχαν απαιτιςεισ κατά τθν
ανωτζρω θμερομθνία, ακόμθ και μθ λθξιπρόκεςμεσ. Οι μόνοι πιςτωτζσ που δεν λαμβάνονται
υπόψθ για τον υπολογιςμό των προαναφερκειςϊν πλειοψθφιϊν είναι αυτοί των οποίων οι
απαιτιςεισ δεν κίγονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρ. 116 παρ.
3 ΡτΚ, δθλαδι αυτοί των οποίων οι απαιτιςεισ διατθροφν ακζραιθ τθ νομικι τουσ κατάςταςθ και
μετά τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Για τθ
διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ νομικισ κατάςταςθσ μιασ απαίτθςθσ δεν αρκεί θ απλι αναφορά
ςτθν πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςι τθσ, εάν θ απαίτθςθ αυτι κίγεται από κάποιον όρο τθσ
ςυμφωνίασ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ ενδεικτικά όταν προβλζπεται χοριγθςθ περιόδου
χάριτοσ, τμθματικι αποπλθρωμι, άρςθ μζτρων, εξάλειψθ βαρϊν, αλλαγι υποκθκικισ ςειράσ,
απαγόρευςθ ςυμψθφιςμοφ κ.λπ.
Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι δεν ζχουν υπολογιςτεί ςτο ςφνολο των
απαιτιςεων, επί του οποίου διαμορφϊνεται θ πλειοψθφία για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου που κίγονται με οποιονδιποτε τρόπο κατά τα
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ανωτζρω, ο ιςχυριςμόσ αυτόσ πρζπει να προβάλλεται τεκμθριωμζνα ςτισ απόψεισ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ προσ το Ν.Σ.Κ., ςτο πλαίςιο άςκθςθσ κφριασ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ
επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ.
Αναφορικά με τθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ πιςτωτϊν και τισ περιλαμβανόμενεσ ςε αυτιν
απαιτιςεισ, διακρίνονται δφο περιπτϊςεισ:
i) Πταν θ ςυμφωνία ςυνάπτεται από τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ του, οι απαιτιςεισ
πρζπει να προκφπτουν από τα βιβλία του οφειλζτθ ι να ζχουν αναγνωριςτεί ι να ζχουν
πικανολογθκεί με απόφαςθ δικαςτθρίου οποιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ, ακόμθ και με τθ
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων.
ii) Πταν θ ςυμφωνία ςυνάπτεται χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ, μόνο από τουσ
πιςτωτζσ του, οι απαιτιςεισ πρζπει να προκφπτουν από δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
του οφειλζτθ, εφόςον υπάρχουν, ι από τα βιβλία και ςτοιχεία του ίδιου ι των ςυμβαλλομζνων
πιςτωτϊν ι να ζχουν αναγνωριςτεί με απόφαςθ δικαςτθρίου οποιουδιποτε βακμοφ
δικαιοδοςίασ, ακόμθ και με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ μεταξφ των απαιτιςεων του Δθμοςίου που
εμφανίηονται ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ και των ςτοιχείων που τθρεί θ Φορολογικι Διοίκθςθ,
πρζπει αυτι να επιςθμαίνεται ςτθ ςχετικι ειςιγθςθ αυτισ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ κφριασ
παρζμβαςθσ. Εάν δε θ απόκλιςθ αυτι οφείλεται ςε εκκρεμείσ φορολογικοφσ ελζγχουσ, από
τουσ οποίουσ αναμζνεται να βεβαιωκοφν ποςά απροςδιόριςτου φψουσ, θ εν λόγω
εκκρεμότθτα τίκεται υπόψθ του δικαςτθρίου.

4. Κατάκεςθ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ (άρ. 104 ΡτΚ)
Με τθν παρ. 1 του άρ. 104 ΡτΚ προβλζπεται ότι θ αίτθςθ για επικφρωςθ τθσ επιτευχκείςασ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κατατίκεται ςτο αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο είτε από τον οφειλζτθ
είτε από ςυμβαλλόμενο πιςτωτι του, ςε περίπτωςθ που θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται
μεταξφ οφειλζτθ και πιςτωτϊν, ενϊ, ςτθν περίπτωςθ που θ ςυμφωνία ςυνάπτεται μόνο μεταξφ
πιςτωτϊν, κατατίκεται από οιονδιποτε ςυμβαλλόμενο πιςτωτι.
Ρεραιτζρω, ςτθν παρ. 3 του άρ. 104 ΡτΚ προβλζπονται τα ζγγραφα που πρζπει να
ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ επί ποινι απαραδζκτου, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται και θ
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ για τα χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο. Θ εν
λόγω βεβαίωςθ χορθγείται ςτον οφειλζτθ από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο για τθν επιδίωξθ
είςπραξθσ τθσ οφειλισ Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου ι τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ (βλ. τθν αρμοδιότθτα υπϋ αρικ. 87 ςτο άρ. 1 Απόφαςθσ
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017-ΦΕΚ Βϋ2743/4-8-2017 και τθν περ. 38 Απόφαςθσ
Γ.Γ.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Δ 1186555 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ Βϋ4447/30-12-2016 «Ριςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ που
εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.», θ οποία αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του προϊςχφοντοσ δικαίου
κατ’ άρ. 100 παρ. 2 ΡτΚ). Στθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
υποβάλλεται από πιςτωτι, τθν εν λόγω βεβαίωςθ παρζχει αυτοβοφλωσ ο οφειλζτθσ ςτον
πιςτωτι ι ςτον διοριςκζντα εμπειρογνϊμονα, άλλωσ, ςε περίπτωςθ άρνθςισ του, διατάςςεται
από το δικαςτιριο να τθν προςκομίςει ςτο διοριςκζντα εμπειρογνϊμονα (βλ. άρ. 104 παρ. 4
ΡτΚ). Δεδομζνων των ανωτζρω, τόςο ο πιςτωτισ όςο και ο διοριςκείσ εμπειρογνϊμονασ δεν
8
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νομιμοποιοφνται να αιτθκοφν τθν χοριγθςθ τθσ εν λόγω βεβαίωςθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ, ακόμθ κι αν επικαλεςτοφν ότι θ παράλειψθ προςκόμιςθσ αυτισ
επιφζρει κατά νόμο τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ ωσ απαράδεκτθσ, ιςχυουςϊν των διατάξεων περί
φορολογικοφ απορριτου κατ’ άρ. 17 ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
Αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ εν λόγω βεβαίωςθσ παραπζμπουμε ςτθν ΡΟΛ
1068/2013, κεφάλαιο 2, και υπενκυμίηουμε ότι αναλυτικζσ οδθγίεσ και αντίςτοιχεσ διευκρινίςεισ
για το κζμα τθσ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ οφειλϊν ζχουν παραςχεκεί ςτθν εγκφκλιο οδθγία ΡΟΛ
1036/2016, κεφάλαιο Β, ςχετικά με το χειριςμό υποκζςεων υπαγωγισ οφειλετϊν ςτισ διατάξεισ
του ν. 3869/2010, ςτισ οποίεσ επίςθσ προβλζπεται χοριγθςθ βεβαίωςθσ οφειλϊν.
Σε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφωνίασ μόνο μεταξφ πιςτωτϊν, θ οποία προχποκζτει ςφμφωνα
με τθν παρ.1 του άρ. 100 ΡτΚ παφςθ πλθρωμϊν του οφειλζτθ, ςτα ζγγραφα τθσ παρ. 3 του άρ.
104 ΡτΚ προςτίκεται επί ποινι απαραδζκτου και θ ςυνυποβολι αίτθςθσ για κιρυξθ του οφειλζτθ
ςε πτϊχευςθ.

5. Μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ εξυγίανςθσ (άρ. 106δ
ΡτΚ)
Στο άρ. 106δ ΡτΚ, όπωσ και ςτο προϊςχφον άρ. 106κ, περιζχονται ειδικζσ διατάξεισ για τθν
περίπτωςθ που θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπει τθν ολικι ι μερικι μεταβίβαςθ τθσ
επιχείρθςθσ.
Θ μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να αποτελεί περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι
να ςυνάπτεται ςε εκτζλεςθ ςχετικοφ όρου αυτισ, με χωριςτι μεταγενζςτερθ ςφμβαςθ.
Με τθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταβιβάηεται ςτον αποκτϊντα ολόκλθρο το ενεργθτικό τθσ
επιχείρθςθσ ι μζροσ αυτοφ και ενδεχομζνωσ, εάν προβλζπεται ρθτά ςτθ ςυμφωνία, μζροσ των
χρεϊν, ενϊ οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ κατά περίπτωςθ εξοφλοφνται από το τίμθμα τθσ πϊλθςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ι του μζρουσ αυτισ, διαγράφονται ι, ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μζρουσ τθσ
επιχείρθςθσ, παραμζνουν ωσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ι κεφαλαιοποιοφνται. Επιςθμαίνεται ότι
εν προκειμζνω δεν εφαρμόηεται το άρ. 479 ΑΚ (αναδοχι χρζουσ ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ
ομάδασ περιουςίασ), όπωσ προκφπτει από τθν παρ. 5 του άρ. 106δ ΡτΚ ςε ςυνδυαςμό με το άρ.
178 ΡτΚ.
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρ. 106δ ΡτΚ, για τθ ςφμβαςθ
μεταβίβαςθσ επιχείρθςθσ εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των άρ. 133 («Φορολογικζσ
διευκολφνςεισ») και 134 («Ρεριοριςμόσ δικαιωμάτων και αμοιβϊν») ΡτΚ. Σε περίπτωςθ
επομζνωσ φπαρξθσ ακινιτων, που αποτελοφν ςτοιχεία του μεταβιβαηόμενου ενεργθτικοφ τθσ
επιχείρθςθσ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για τθ ςφναψθ τθσ
ςχετικισ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ μεταβίβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςυμφωνία εξυγίανςθσ που ζχει ςυναφκεί μόνο από πιςτωτζσ και
προβλζπει τθ μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ μπορεί να επικυρωκεί, μόνο εάν δεν ζχει αςκθκεί κφρια
παρζμβαςθ από τον οφειλζτθ κατά τθσ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ αυτισ (βλ. τθν περ. εϋ
τθσ παρ. 2 του άρ. 106β ΡτΚ).
Ο νόμοσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τροποποιιςουν τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ κατά το μζροσ που αφορά ςτουσ όρουσ μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι μζρουσ αυτισ,
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μζχρι όμωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν επικφρωςι τθσ και εφόςον ζχουν μεταβλθκεί τα
ςτοιχεία του μεταβιβαηόμενου ενεργθτικοφ και προςκομίηεται με τισ προτάςεισ ςυμπλθρωματικι
ζκκεςθ του οριςκζντοσ εμπειρογνϊμονα επί των τροποποιοφμενων όρων, ενϊ για τθν
τροποποίθςθ ιδθ επικυρωκείςασ ςυμφωνίασ ιςχφουν τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτθν ενότθτα
6.δ του παρόντοσ κεφαλαίου.
Κατόπιν των ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ προβλζπεται
μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ, ςυνιςτάται να εξετάηονται, για τθν άςκθςθ ι μθ παρζμβαςθσ του
Δθμοςίου ςτθ δίκθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ενδελεχϊσ και ςυνδυαςτικά όλοι οι
όροι που προβλζπονται ςτθ ςυμφωνία και όχι μόνο αυτοί που αφοροφν τθν αποπλθρωμι των
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, κακϊσ ενδζχεται να επθρεάηουν ι ακόμα και να εξαλείφουν
πλιρωσ τα δικαιϊματά του (όπωσ, ενδεικτικά, άρςθ κατάςχεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων,
εξάλειψθ υποκικθσ ι αλλαγι τθσ υποκθκικισ ςειράσ κ.ά.). Επιςθμαίνεται δε, ότι, ςε
περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου προβλζπεται να ικανοποιθκοφν μόνον εκ του
τιμιματοσ τθσ μεταβίβαςθσ, υφίςταται κίνδυνοσ διαγραφισ ακόμα και βαςικισ οφειλισ
μεγάλου φψουσ, με αποτζλεςμα τθν απϊλεια δθμοςίων εςόδων. Ρλθν των ανωτζρω,
εφιςτάται θ προςοχι και ωσ προσ τα προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία ςχετικά με τθν τφχθ των
απαιτιςεων του Δθμοςίου που κα βεβαιωκοφν μελλοντικά μετά από ζλεγχο ςε ανζλεγκτεσ
χριςεισ (ςυχνά αναφερομζνων ςτο περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ωσ «μελλοντικζσ
απαιτιςεισ»), όπου δφναται να περιζχεται όροσ π.χ. περί διαγραφισ ι περιοριςμοφ αυτϊν.

6. Επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ – Δυνατότθτα τροποποίθςθσ αυτισ
(άρ. 106β ΡτΚ)
Επί του νζου άρ. 106β ΡτΚ («Επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ»), το περιεχόμενο του
οποίου αντιςτοιχεί ςτο προϊςχφον άρ. 106η του ιδίου νόμου, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:

α) Ρροχποκζςεισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ (παρ. 1-3)
Στθν παρ. 1 αυτοφ γίνεται παραπομπι ςτα προβλεπόμενα ςτο άρ. 100 ΡτΚ και ορίηεται ότι
το δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, εφόςον θ ςυμφωνία ζχει υπογραφεί από τον
οφειλζτθ και πιςτωτζσ ι μόνο από πιςτωτζσ που εκπροςωποφν τθν εκεί οριηόμενθ πλειοψθφία.
Στθν παρ. 2 προβλζπονται οι προχποκζςεισ που απαιτείται να πλθροφνται ςωρευτικά,
προκειμζνου το δικαςτιριο να επικυρϊςει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και αφοροφν i) ςτθν
πικανολόγθςθ από το δικαςτιριο τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ μετά τθν
επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ii) ςτθν πικανολόγθςθ από το δικαςτιριο ότι δεν
βλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν, iii) ςτθ διαπίςτωςθ του δικαςτθρίου ότι δεν
υπάρχει δόλοσ ι άλλθ ακζμιτθ πράξθ ι κακόπιςτθ ςυμπεριφορά και ότι δεν ςυντρζχει παράβαςθ
διατάξεων αναγκαςτικοφ δικαίου και iv) ςτθ διαπίςτωςθ του δικαςτθρίου ότι τθρείται θ αρχι τθσ
ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν.
Σε περίπτωςθ που οι υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, κατά τθν εξζταςθ των
όρων τθσ ςυμφωνίασ, διαπιςτϊςουν τθ μθ πλιρωςθ ζςτω και μιασ εκ των ανωτζρω
προχποκζςεων, τθν τιρθςθ των οποίων προζβλεπαν και οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ,
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ςυνιςτάται να προβαίνουν ςε ςχετικι επιςιμανςθ κατά τθ διατφπωςθ των απόψεϊν τουσ προσ
το Ν.Σ.Κ. για άςκθςθ παρζμβαςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (βλ. ΡΟΛ 1068/2013 κεφάλαιο 4.2.1).
Εκτόσ των ανωτζρω προχποκζςεων, ειςάγεται με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του άρ. 106β ΡτΚ,
ωσ προχπόκεςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και θ παροχι ςυναίνεςθσ του οφειλζτθ,
ςτθν περίπτωςθ που θ ςυμφωνία ζχει ςυναφκεί μόνο από πιςτωτζσ του που εκπροςωποφν τθν
κατά το άρ. 100 ΡτΚ οριηόμενθ πλειοψθφία. Θ εν λόγω ςυναίνεςθ τεκμαίρεται κατά το νόμο ςε
περίπτωςθ μθ άςκθςθσ παρζμβαςθσ του οφειλζτθ ζωσ τθν θμερομθνία ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ. Υπό προχποκζςεισ, που ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρ. 106β
ΡτΚ, προβλζπεται θ δυνατότθτα επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μεταξφ πιςτωτϊν, παρά τθν
άςκθςθ κφριασ παρζμβαςθσ από τον οφειλζτθ.
Αναφορικά με τθ μθ εξζταςθ από το δικαςτιριο τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ του
οφειλζτθ κατά τθν παρ. 3 του άρ. 106β ΡτΚ, παραπζμπουμε ςτθν ΡΟΛ 1066/2016 κεφάλαιο Β.ΙΙ.
ωσ προσ τισ ομοίου περιεχομζνου διατάξεισ του προϊςχφοντοσ άρ. 106η ΡτΚ.

β) Οριςμόσ ειδικοφ εντολοδόχου (παρ. 6)
Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρ. 106β ΡτΚ το δικαςτιριο δφναται, μετά από αίτθςθ του
οφειλζτθ ι πιςτωτι, να ορίςει ςτθν απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι ςε
μεταγενζςτερθ απόφαςι του ειδικό εντολοδόχο, προκειμζνου αυτόσ να προβεί ςε ςυγκεκριμζνεσ
ειδικζσ πράξεισ, οι οποίεσ ορίηονται με τθν ίδια απόφαςθ, όπωσ θ διαφφλαξθ τθσ περιουςίασ του
οφειλζτθ, θ επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κ.ά. Σθμειϊνεται ότι θ
δυνατότθτα διοριςμοφ εντολοδόχου προβλεπόταν και ςτισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ (βλ.
προϊςχφον αρ. 102 παρ. 6 ΡτΚ).

γ) Δθμοςιότθτα (παρ. 7) - Ζνδικα μζςα (παρ. 8-10)
Ππωσ προβλεπόταν και ςτο προϊςχφον άρ. 106η ΡτΚ, θ επικυρωτικι απόφαςθ, κακϊσ και
αυτι που απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ, δθμοςιεφονται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. και ςτο Δ.Δ.Δ. του
Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. (βλ. παρ. 7 του άρ. 106β ΡτΚ). Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα θμερϊν
από τθν προαναφερκείςα δθμοςίευςθ δφναται να αςκθκεί τριτανακοπι κατά τθσ επικυρωτικισ
απόφαςθσ από πρόςωπο που δεν είχε κλθτευκεί νομίμωσ και δεν παρζςτθ κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ (βλ. παρ. 8 του άρ. 106β ΡτΚ). Αντίκετα, δεν είναι δυνατι θ άςκθςθ ζφεςθσ
κατά τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ, κακϊσ ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρ. 106β ΡτΚ ςε ζφεςθ
υπόκειται μόνο θ απόφαςθ που απορρίπτει αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Υπενκυμίηεται ότι ομοίου περιεχομζνου διατάξεισ ςχετικά με τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ενδίκων
μζςων ίςχυαν και πριν από τον ν. 4446/2016 (βλ. ΡΟΛ 1068/2013, κεφάλαιο 7).

δ) Τροποποίθςθ επικυρωκείςασ ςυμφωνίασ (παρ. 11)
Mε τθ νζα διάταξθ τθσ παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ ειςάγεται θ δυνατότθτα να τροποποιθκεί
μόνο μια φορά θ επικυρωκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ με μεταγενζςτερθ ςυμφωνία όλων των
ςυμβαλλομζνων μερϊν. Θ αίτθςθ προσ επικφρωςθ τθσ τροποποιθτικισ ςυμφωνίασ κατατίκεται
ςτο αρμόδιο δικαςτιριο από τον οφειλζτθ ι από οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο πιςτωτι. Το
δικαςτιριο επικυρϊνει τθν τροποποιθκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ,
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που απαιτείται να ςυντρζχουν ςωρευτικά: i) θ τροποποίθςθ αφορά το χρόνο και τον τρόπο
αποπλθρωμισ των οφειλϊν ι το είδοσ των εκατζρωκεν παροχϊν, ii) δεν επθρεάηονται οι όροι
αποπλθρωμισ των απαιτιςεων που αφοροφν τουσ μθ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ και iii) δεν
κίγονται οι αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν,
ςυμβαλλομζνων και μθ.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, το Δθμόςιο, ωσ ςυμβαλλόμενοσ πιςτωτισ ςε επικυρωκείςα
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, δφναται να ςυμμετάςχει ςε τροποποίθςθ αυτισ. Σχετικά με τθ
διαδικαςία που ακολουκείται ςτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται αναλογικά τα ιςχφοντα για
τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ (βλ. ΡΟΛ 1068/2013 κεφάλαιο 6 και
κατωτζρω κεφάλαιο Γ.2 τθσ παροφςασ). Αναφορικά με τθ διαμόρφωςθ τθσ κζςθσ του
Δθμοςίου επί των ςχετικϊν αιτιςεων, επιςθμαίνεται ότι δεν δφναται να γίνει δεκτό αίτθμα
περί τροποποίθςθσ όρου που αφορά το Δθμόςιο, πζραν των περιοριςτικά αναφερόμενων ςτθν
περ. α τθσ παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ, ιτοι το Δθμόςιο δεν ςυμφωνεί, ςε περίπτωςθ που το
αίτθμα αφορά π.χ. ςτθν ζνταξθ και άλλων οφειλϊν πζραν αυτϊν που ζχουν υπαχκεί ςτθν
αρχικι ςυμφωνία, ςτθν επζκταςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςυμφωνίασ και ςτα ςυνυπεφκυνα
πρόςωπα, ςτθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ με ειδικοφσ όρουσ κατά παράβαςθ των
οριηόμενων ςτισ οικείεσ διατάξεισ, ςτθν άρςθ μζτρων, ςτθν εξάλειψθ ι τροποποίθςθ όρου περί
διαλυτικισ αίρεςθσ ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ όρων τθσ ςυμφωνίασ κ.λπ. Ρζραν των
ανωτζρω, ςθμειϊνεται ότι το Δθμόςιο, κατά τθν εξζταςθ αιτιςεων περί ςυμμετοχισ ςτθν
τροποποίθςθ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, απαιτείται να ελζγχει επιπλζον και τθ ςυνδρομι τθσ
προχπόκεςθσ που προβλζπεται ςτθν περ. γ τθσ παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ και να μθν ςυμφωνεί
π.χ., ςε περίπτωςθ που άλλοι πιςτωτζσ, αν και βρίςκονται ςτθν ίδια προνομιακι κζςθ με το
Δθμόςιο, προβλζπεται να ικανοποιθκοφν με καλφτερουσ όρουσ (όπωσ π.χ. μικρότερο αρικμό
δόςεων ςε ςυνάρτθςθ με το φψοσ των οφειλϊν, μικρότερο ποςοςτό απαλλαγισ
προςαυξιςεων κ.λπ).
Στθ δίκθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ τροποποιθτικισ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δφναται
να αςκθκεί μόνο κφρια παρζμβαςθ από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, επομζνωσ και
από το Δθμόςιο, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ και προκφπτει ότι από τουσ
όρουσ που τροποποιοφν τθν αρχικι ςυμφωνία τίκεται ηιτθμα παράβαςθσ των προχποκζςεων
που προβλζπονται ςτθν παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ. Σθμειϊνεται ότι αποκλείεται θ άςκθςθ
τριτανακοπισ και οποιουδιποτε άλλου ζνδικου μζςου, με εξαίρεςθ τθ δυνατότθτα άςκθςθσ
ζφεςθσ κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει αίτθςθ τροποποίθςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Υπενκυμίηεται (βλ. κεφάλαιο Α) ότι οι διατάξεισ τθσ παρ. 11 του άρ. 106β ΡτΚ εφαρμόηονται
και ςτισ εκκρεμείσ κατά τθν 22α-12-2016 διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ, κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ ςτισ
οποίεσ οι ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ ζχουν ιδθ επικυρωκεί κατά τθν θμερομθνία αυτι, αλλά δεν ζχει
ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςι τουσ (βλ. άρ. 13 παρ. 2 περ. α ν. 4446/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
το άρ. 15 παρ. 1 ν. 4491/2017).

7. Αποτελζςματα επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (άρ. 106γ ΡτΚ)
Αναφορικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ δικαςτικισ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα
με το νζο άρ. 106γ ΡτΚ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τον ν. 4446/2016, επιςθμαίνονται τα εξισ:
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α) Δζςμευςθ του ςυνόλου των πιςτωτϊν, ςυμβαλλομζνων και μθ
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 106γ ΡτΚ, όπωσ αντικαταςτάκθκε εκ νζου με τθν παρ. 7
του άρ. 14 ν. 4491/2017, θ δικαςτικά επικυρωκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεςμεφει και τουσ
μθ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τουσ που ρυκμίηονται από αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ όμωσ ότι γεννικθκαν πριν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ
απόφαςθσ. Επομζνωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που το Δθμόςιο δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςε
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ, για τον εντοπιςμό των οφειλϊν που
καταλαμβάνονται από αυτιν, πρζπει να εφαρμόηει τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ λαμβάνοντασ
υπ’ όψιν τον ανωτζρω νομοκετικό περιοριςμό. Διευκρινίηεται και ςτο ςθμείο αυτό, ότι ωσ
χρόνοσ γζνεςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου νοείται ο χρόνοσ ςτον οποίο ανάγονται οι
ςχετικζσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ (επιχείρθςθσ), ανεξαρτιτωσ του χρόνου ζκδοςθσ του
οικείου νόμιμου τίτλου ι καταχϊρθςθσ αυτοφ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων.
Υπενκυμίηεται ότι θ αντίςτοιχθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του προϊςχφοντοσ άρ. 106θ ΡτΚ
προζβλεπε ωσ κρίςιμο χρόνο για τθν υπαγωγι των απαιτιςεων των μθ ςυμβαλλομζνων
πιςτωτϊν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ, δθλαδι τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κατά το προϊςχφον άρ. 101 ΡτΚ ι, ςε περίπτωςθ άμεςθσ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (προϊςχφον άρ. 106β ΡτΚ), τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Δεδομζνου ότι ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΡτΚ δεν προβλζπεται πλζον
δικαςτικό ςτάδιο «ανοίγματοσ» τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, προςαρμόςτθκε αντιςτοίχωσ και ο
εν λόγω νομοκετικόσ περιοριςμόσ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ των μθ ςυμβαλλομζνων
πιςτωτϊν.
Αναφορικά με τθν εφαρμογι του ανωτζρω νομοκετικοφ περιοριςμοφ (όπωσ ίςχυε πριν
από τον ν. 4446/2016) για τθν ερμθνεία δικαςτικά επικυρωκείςασ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. 55/2016 (Αϋ Τμιμα Ν.Σ.Κ.) γνωμοδότθςθ, θ οποία
ζχει γίνει δεκτι από το Γ.Γ.Δ.Ε. (βλ. επίςθσ ενδεικτικά ΕφΡειρ. 437/2015).

β) Επζκταςθ ι μθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα
Με τθν παρ. 2 του νζου άρ. 106γ ΡτΚ αντικαταςτάκθκε ο κανόνασ τθσ προϊςχφουςασ παρ.
2 του αρ. 106θ ΡτΚ, κατά τθν οποία (προϊςχφουςα διάταξθ) θ επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
δεν ζχει κατ’ αρχιν επίπτωςθ ςτθν ευκφνθ των εγγυθτϊν και των εισ ολόκλθρον ευκυνόμενων
προςϊπων κακϊσ και ςτισ αςφάλειεσ τρίτων, εκτόσ αν ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ περιλαμβάνεται
αντίκετοσ όροσ (βλ. ΡΟΛ 1068/2013, κεφάλαιο 8 α). Με τθ νζα διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 2 του άρ. 106γ ΡτΚ ορίηεται ότι: «Τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν κατά των εγγυθτϊν και
ςυνοφειλετϊν εισ ολόκλθρον του οφειλζτθ, κακϊσ και τα υφιςτάμενα δικαιϊματα τουσ ςε
περιουςιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίηονται ςτο ίδιο ποςό με τθν απαίτθςθ κατά του
οφειλζτθ, εκτόσ αν δεν ςυναινεί ο πιςτωτισ». Ραρατθρείται ότι θ νζα διάταξθ είναι ομοίου
περιεχομζνου με αυτιν τθσ παρ. 4 του άρ. 125 ΡτΚ, που ρυκμίηει τα αποτελζςματα από τθ
δικαςτικι επικφρωςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ. Ππωσ προβλζπεται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ
νζασ παρ. 2 του άρ. 106γ ΡτΚ «….Με τθν εν λόγω τροποποίθςθ, τα αποτελζςματα τθσ ςυμφωνίασ
επεκτείνονται και ςτθν ευκφνθ εγγυθτών και ςυνοφειλετών υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ τθσ
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ςυναίνεςθσ του εξαςφαλιηόμενου πιςτωτι, θ οποία δικαιολογείται από τθ φφςθ τθσ εγγφθςθσ ι
ςυνοφειλισ να διαςφαλίηεται ο πιςτωτισ για τθν περίπτωςθ οικονομικισ ατυχίασ του
οφειλζτθ...».
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι προχπόκεςθ για τον περιοριςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ ςυμφωνίασ, τθσ ευκφνθσ τυχόν εγγυθτϊν και προςϊπων που ευκφνονται εισ ολόκλθρον με
τον οφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου για οφειλζσ που υπάγονται ςτθ ςυμφωνία κακϊσ και τυχόν
εμπράγματων αςφαλειϊν που ζχουν παραςχεκεί από τρίτουσ για τθν εξαςφάλιςθ των
απαιτιςεων αυτϊν είναι θ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου, ωσ «εξαςφαλιηόμενου» πιςτωτι. Ππωσ
προκφπτει όμωσ από τθ διατφπωςθ τθσ διάταξθσ («εκτόσ αν δεν ςυναινεί»), θ τυχόν ζλλειψθ
ςυναίνεςθσ του «εξαςφαλιηόμενου» πιςτωτι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια, ςε περίπτωςθ
δε που είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ, να διατυπϊνεται ρθτά.
Ακολοφκωσ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ αιτθμάτων για ςυμμετοχι του
Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ (βλ. ΡΟΛ 1068/2013, κεφάλαιο 6 και κατωτζρω κεφάλαιο
Γ.2 τθσ παροφςασ), οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ςε περίπτωςθ που κρίνουν ότι ςυντρζχουν μεν οι
προχποκζςεισ για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ, δεν δικαιολογείται όμωσ θ επζκταςθ των όρων
αυτισ ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα, πρζπει να ειςθγοφνται όπωσ διατυπωκεί ρθτά ςτθν
επικείμενθ ςυμφωνία θ μθ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου. Από τθν άλλθ πλευρά, ςε περίπτωςθ που
το Δθμόςιο δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ, θ ζλλειψθ ςυναίνεςισ του αναφορικά με τον
περιοριςμό τθσ ευκφνθσ των ςυνυπόχρεων προςϊπων προκφπτει ςαφϊσ από μόνθ τθ μθ
ςυμμετοχι του γενικά ςτθ ςυμφωνία3, χωρίσ άλλθ ενζργεια, δεδομζνου μάλιςτα ότι ςτθ
διαδικαςία εξυγίανςθσ, όπωσ ιςχφει, ςε αντίκεςθ με τθ διαδικαςία του ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ (άρ. 107 επ. ΡτΚ), δεν λαμβάνει χϊρα ψθφοφορία επί του ςχεδίου
ςυμφωνίασ.
Τζλοσ, ςφμφωνα με τθν εξαίρεςθ που προβλζπει το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρ.
106γ ΡτΚ, ςε περίπτωςθ που για τισ ρυκμιηόμενεσ ςτθ ςυμφωνία οφειλζσ είχε παραςχεκεί
εγγφθςθ από φυςικό πρόςωπο που ςυνδζεται με τον οφειλζτθ, ωσ ςφηυγοσ, ςυγγενισ εξ αίματοσ
ι εξ αγχιςτείασ μζχρι δεφτερου βακμοφ, θ ευκφνθ του εν λόγω εγγυθτι περιορίηεται όπωσ και θ
ευκφνθ του οφειλζτθ ςε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςυναίνεςθσ ι μθ του
«εξαςφαλιηόμενου» πιςτωτι.

γ) Χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ
Με τον ν. 4446/2016 προςτζκθκε ςτον ΡτΚ ειδικι διάταξθ, με τθν οποία προβλζπεται
ρθτά θ υποχρζωςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ να χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ για τισ
οφειλζσ που ζχουν ενταχκεί ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, υπό τον όρο τιρθςθσ αυτισ.
Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ νζα διάταξθ τθσ περ. γ τθσ παρ. 3 του άρ. 106γ ΡτΚ, θ οποία, όπωσ
προαναφζρκθκε, εφαρμόηεται και ςε διαδικαςίεσ εξυγίανςθσ που ιταν εκκρεμείσ κατά τθν 22α12-2016, κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ οι ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ ζχουν ιδθ επικυρωκεί
κατά τθν θμερομθνία αυτι, αλλά δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςι τουσ (βλ. άρ. 13 παρ. 2 περ.
α ν. 4446/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρ. 15 παρ. 1 ν. 4491/2017): «γ) Οι ρυκμιηόμενεσ
3

Βλ. Μάηθ Ρ., ΔΕΕ 1/2017, ςελ. 40-41, Ψυχομάνθ Σπ, Ρτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο φκμιςθσ Οφειλϊν
Υπερχρεωμζνων Φυςικϊν Ρροςϊπων, Ηϋ ζκδοςθ, 2017, ςελ. 121.
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με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
κακίςτανται ενιμερεσ υπό τον όρο τιρθςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και οι αρμόδιεσ αρχζσ
οφείλουν να χορθγοφν τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα και με τα
προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ». Σχετικά με τθν υποχρζωςθ αυτι διευκρινίηονται τα
εξισ:
Οι οφειλζσ που ζχουν ενταχκεί ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
κεωροφνται ότι ζχουν τακτοποιθκεί με νόμιμο τρόπο, με τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρ. 3
Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει (βλ. ενδεικτικά και Ρ.Ρρωτ.Ακ. 8/2017).
Ακολοφκωσ, για τισ ωσ άνω οφειλζσ και υπό τον όρο ότι ζχουν εξοφλθκεί οι προβλεπόμενεσ
λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ, χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, εφόςον όμωσ ςυντρζχουν και οι
λοιπζσ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρ. 12 ν. 4174/2013 και ΡΟΛ
1274/2013, όπωσ ιςχφει), όπωσ τθσ υποβολισ των προβλεπόμενων ςτο άρ. 3 τθσ ΡΟΛ
1274/2013 δθλϊςεων τθσ τελευταίασ πενταετίασ κ.ο.κ., και με τουσ όρουσ που προβλζπονται
ςτισ ανωτζρω διατάξεισ π.χ. με τθν παρακράτθςθ που προβλζπεται ςτο άρ. 7 τθσ ανωτζρω
ΡΟΛ, κατά περίπτωςθ.
Αναφορικά με τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα που
δεν καταλαμβάνονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρ. 106γ ΡτΚ,
παρατθρείται ότι ςτθ νζα διάταξθ τθσ περ. γ τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου, δεν γίνεται αναφορά
ςε «ενιμερο οφειλζτθ», αλλά ςε «ενιμερεσ οφειλζσ». Για το λόγο αυτό, κρίνεται ςφμφωνο με
τθ νζα διάταξθ, ςε αντίκεςθ με το προϊςχφον δίκαιο, να χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ
και ςτα εν λόγω ςυνυπόχρεα πρόςωπα αναφορικά με τισ οφειλζσ που ζχουν ενταχκεί ςτθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ και υπό τον όρο τιρθςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Στθν
περίπτωςθ αυτι όμωσ, για τθν παρακράτθςθ πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το ςυνολικό
ποςό τθσ οφειλισ για τθν οποία υφίςταται αλλθλζγγυα ευκφνθ, δεδομζνου του μθ
περιοριςμοφ τθσ ευκφνθσ των προςϊπων αυτϊν.
Ρζραν των ανωτζρω γενικά ιςχυόντων, ςε περίπτωςθ που ςτθ δικαςτικά επικυρωκείςα
ςυμφωνία ζχει περιλθφκεί ειδικόσ όροσ ςχετικά με τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ
(που προβλζπει π.χ. μικρότερο ποςοςτό παρακράτθςθσ από το ωσ άνω ιςχφον), θ Φορολογικι
Διοίκθςθ υποχρεοφται, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν επικυρωτικι απόφαςθ, να χορθγιςει το
αποδεικτικό ςφμφωνα με τον όρο αυτό (ςχετικι γνωμ. Ν.Σ.Κ. 55/2016), εφαρμοηομζνων
ςυμπλθρωματικά των ιςχυουςϊν διατάξεων, εφόςον δεν αντίκεινται ςτα οριηόμενα ςτθ
ςυμφωνία. Ραρατθρείται ότι από τθ νζα διάταξθ τθσ περ. γ τθσ παρ. 3 του άρ. 106γ ΡτΚ
προκφπτει πλζον θ δυνατότθτα ειςαγωγισ ειδικϊν όρων ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςχετικά με
κζματα που άπτονται τθσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Υπενκυμίηεται ότι υπό το
προϊςχφον δίκαιο θ πρόβλεψθ όρων με το ανωτζρω περιεχόμενο είχε κρικεί από μζροσ τθσ
νομολογίασ ότι αντίκειται ςε διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου, με τθν ζννοια τθσ περ. γ τθσ παρ. 2
του άρ. 106β ΡτΚ (βλ. ενδεικτικά ΡΡρΑκ 779/2015). Ραρά όμωσ τθν ανωτζρω δυνατότθτα που
προβλζπει πλζον ο νόμοσ, πρζπει, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ κφριασ παρζμβαςθσ
ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ, να επιςθμαίνονται τυχόν όροι τθσ ςυμφωνίασ που προβλζπουν τθ
χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κατ’ απόκλιςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων, εφόςον
βλάπτουν υπζρμετρα τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι (π.χ. χοριγθςθ αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου με μικρό ι μθδενικό ποςοςτό παρακράτθςθσ) ι/και
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εκφεφγουν του εξυγιαντικοφ ςκοποφ τθσ ςυμφωνίασ (π.χ. χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ
ςε ςυνυπόχρεα πρόςωπα για ςκοποφσ που δεν ςχετίηονται με το επιχειρθματικό ςχζδιο
εξυγίανςθσ), προκειμζνου να μθν επικυρωκοφν από το δικαςτιριο, είτε λόγω παράβαςθσ των
προχποκζςεων τθσ παρ. 2 του άρ. 106β ΡτΚ, είτε ωσ καταχρθςτικοί, κατά περίπτωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω ιςχφουν μόνο αναφορικά με οφειλζσ που υπάγονται ςτθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται αίτθμα για χοριγθςθ αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ, υφίςτανται οφειλζσ που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ (π.χ.
οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ που γεννικθκαν μετά τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, οφειλζσ
που εξαιρζκθκαν από τθν επικφρωςθ αυτισ κ.λπ.), θ φπαρξθ ειδικοφ όρου ςτθ ςυμφωνία δεν
εμποδίηει τθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν διατάξεων ωσ προσ τισ εκτόσ ςυμφωνίασ οφειλζσ. Αν π.χ.
προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία ειδικό ποςοςτό παρακράτθςθσ, αυτό κα εφαρμόηεται μόνο ωσ προσ
τισ υπαγόμενεσ οφειλζσ, ενϊ για τισ εκτόσ ςυμφωνίασ κα γίνεται παρακράτθςθ ςφμφωνα με τα
γενικϊσ ιςχφοντα για το αποδεικτικό ενθμερότθτασ (ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει) ι τθ βεβαίωςθ
οφειλισ (ΡΟΛ 1275/2013, όπωσ ιςχφει), ανάλογα αν οι εν λόγω οφειλζσ είναι ρυκμιςμζνεσ ι όχι
(βλ. ςχετικι γνωμ. 172/2016 τθσ Ολομζλειασ του Ν.Σ.Κ., θ οποία ζχει γίνει δεκτι από το Γ.Γ.Δ.Ε.).

δ) Αναςτολι ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ
το Δθμόςιο:
Σφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 3 του νζου άρ. 106γ ΡτΚ, όπωσ αντικαταςτάκθκε εκ νζου
με τθν παρ. 8 του άρ. 14 ν. 4491/2017, για όςο χρονικό διάςτθμα προβλζπεται να διαρκζςει θ
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που απορρζουν από τθν επικυρωκείςα ςυμφωνία
εξυγίανςθσ και υπό τον όρο τθσ εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ των ςυμφωνθκζντων αναςτζλλεται θ
ποινικι δίωξθ για το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο (άρ. 25 ν. 1882/1990),
εφόςον αυτό ζχει τελεςτεί πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ κατ’
άρ. 104 ΡτΚ. Υπενκυμίηεται ότι ςτο προϊςχφον άρ. 106θ ΡτΚ κρίςιμοσ χρόνοσ τζλεςθσ του
αδικιματοσ για τθν εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ διάταξθσ ιταν ο χρόνοσ υποβολισ αίτθςθσ για το
άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ κατά το προϊςχφον άρκρο 100 ι 106β, κατά περίπτωςθ (βλ. ΡΟΛ
1188/2012, κεφάλαιο 14). Κατά τθ διάρκεια τθσ ανωτζρω αναςτολισ τθσ ποινικισ δίωξθσ
αναςτζλλεται και θ παραγραφι του ποινικοφ αδικιματοσ ςφμφωνα με τθ γενικι διάταξθ τθσ παρ.
1 του άρ. 113 του Ροινικοφ Κϊδικα, χωρίσ όμωσ θ αναςτολι παραγραφισ ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ να υπόκειται ςτο χρονικό περιοριςμό που προβλζπεται ςτο άρκρο αυτό.
Επιςθμαίνεται ότι και ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ για τθν
αναςτολι τθσ ποινικισ δίωξθσ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα του άρ. 25 ν.
1882/1990, ενθμερϊνοντασ τον Ειςαγγελζα, πρωτίςτωσ με τθν αίτθςθ αλλά και ςε επόμενα
ςτάδια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, για τα προαναφερκζντα κρίςιμα ςτοιχεία, από τα οποία κατά
νόμο εξαρτάται θ αναςτολι τθσ ποινικισ δίωξθσ ι θ παφςθ τθσ αναςτολισ (χρόνο υποβολισ
αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, ζκδοςθ επικυρωτικισ απόφαςθσ, οφειλζσ
που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ, κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι των δόςεων ι μθ
εκπλιρωςθ τυχόν άλλου όρου τθσ ςυμφωνίασ κ.λπ.).
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Υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρ. 106 γ ΡτΚ, ςε περίπτωςθ πλιρουσ και
εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που απορρζουν από τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικιματοσ τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο
που τελζςτθκε πριν από τθν υποβολι αίτθςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ.

ε) Λιψθ μζτρων για τθν είςπραξθ των οφειλομζνων βάςει τθσ ςυμφωνίασ
Λόγω τθσ δεςμευτικισ ιςχφοσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ για το Δθμόςιο (παρ. 1 άρ.
106γ ΡτΚ βλ. ανωτζρω περίπτωςθ α τθσ παροφςασ ενότθτασ) και τθσ υποχρζωςθσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ να ςυμμορφϊνεται ςε αυτιν, θ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του
Δθμοςίου μπορεί να γίνει μόνο μζςω τθσ επικυρωκείςασ ςυμφωνίασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ
αυτισ (π.χ. ωσ προσ το ποςό και το χρόνο των προβλεπόμενων καταβολϊν). Επομζνωσ, κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ και εφόςον καταβάλλονται εμπρόκεςμα οι δόςεισ που
ορίηονται ςε αυτι, δεν είναι επιτρεπτι θ λιψθ μζτρων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ οφειλϊν
που ζχουν ενταχκεί ςτθ ςυμφωνία.
Δεδομζνου όμωσ ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του νζου άρ. 106γ ΡτΚ, όπωσ και του
προϊςχφοντοσ άρ. 106θ ΡτΚ, θ απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ αποτελεί
τίτλο εκτελεςτό για τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται με αυτιν, ςε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ καταβολισ δόςεων που οφείλονται βάςει τθσ ςυμφωνίασ, θ Φορολογικι
Διοίκθςθ δφναται να επιδιϊξει τθν είςπραξθ των κακυςτεροφμενων δόςεων με μζτρα
αναγκαςτικισ είςπραξθσ ςε βάροσ του οφειλζτθ βάςει τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ και τθσ
ςυμφωνίασ που επικυρϊνεται με αυτιν, από τισ οποίεσ προκφπτει το ποςό των
κακυςτεροφμενων δόςεων και το λθξιπρόκεςμο αυτϊν. Αντίκετα, δεν είναι δυνατι κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα, θ αναγκαςτικι είςπραξθ
μθ λθξιπρόκεςμων δόςεων αυτισ.
Τα ανωτζρω δεν ιςχφουν αναφορικά με τυχόν ςυνυπόχρεα πρόςωπα που δεν
καταλαμβάνονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςε βάροσ των οποίων μποροφν να λθφκοφν
μζτρα για το ςφνολο τθσ οφειλισ για τθν οποία υφίςταται αλλθλζγγυα ευκφνθ.
Υπενκυμίηεται ςτο ςθμείο αυτό ότι μπορεί να τεκεί ωσ όροσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ
αναςτολι μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ ι και γενικότερα των ατομικϊν και ςυλλογικϊν
διϊξεων (βλ. περ. θ τθσ παρ. 1 του άρ. 103 ΡτΚ και ομοίου περιεχομζνου διάταξθ προϊςχφοντοσ
άρ. 106ε ΡτΚ) κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι μθ του
οφειλζτθ ςτισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από αυτιν. Σε περίπτωςθ όμωσ που το Δθμόςιο
δεν είναι ςυμβαλλόμενοσ πιςτωτισ, ο ανωτζρω όροσ δεν το δεςμεφει περιςςότερο από 3 μινεσ
από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ (βλ. ΡΟΛ 1068/2013, κεφάλαιο 8β).
Επιςιμανςθ: Ππωσ προαναφζρκθκε, τα ανωτζρω αποτελζςματα επζρχονται από τθν
ζκδοςθ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ. Επομζνωσ, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ, μόλισ λάβει γνϊςθ, με οποιονδιποτε τρόπο, τθσ ζκδοςθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που
επικυρϊνει ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςτθν οποία υπάγονται οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
υποχρεοφται, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν επικυρωτικι απόφαςθ, να εφαρμόςει άμεςα τθ
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ςυμφωνία, ανεξαρτιτωσ υποβολισ ι μθ ςχετικοφ αιτιματοσ από τον ενδιαφερόμενο, κακϊσ
και να παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςε αυτι.

8. Ανατροπι επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (άρ. 106ε & 103 παρ. 3
ΡτΚ)
α) Γενικά
Στο νζο άρ. 106ε ΡτΚ προβλζπεται αφενόσ μεν θ δυνατότθτα δικαςτικισ ακφρωςθσ
επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (παρ. 1 και 2 αυτοφ), κατ’ αντιςτοιχία με τα οριηόμενα ςτο
άρ. 127 ΡτΚ για τθν ακφρωςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, αφετζρου δε θ κιρυξθ του οφειλζτθ ςε
πτϊχευςθ ωσ ειδικι περίπτωςθ ματαίωςθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ (παρ. 3 αυτοφ), κατ’
αντιςτοιχία πάλι με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρ. 130 ΡτΚ για το ςχζδιο
αναδιοργάνωςθσ. Κατά τα λοιπά, ο νόμοσ αναγνωρίηει και υπό το ιςχφον δίκαιο τθ δυνατότθτα
κάκε πιςτωτι να αςκεί τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο κοινό δίκαιο για τισ περιπτϊςεισ μθ
εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που αναλαμβάνονται ι διαμορφϊνονται με τθ
ςυμφωνία, κακϊσ και κακυςτερθμζνθσ ι πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ, περιλαμβανομζνων των
δικαιωμάτων καταγγελίασ ι υπαναχϊρθςθσ (παρ. 4 του άρ. 106ε ΡτΚ), κατϋ αντιςτοιχία με τθν
ομοίου περιεχομζνου διάταξθ τθσ παρ. 3 του προϊςχφοντοσ άρ. 106ε ΡτΚ. Αναφορικά με τισ νζεσ
διατάξεισ του άρ. 106ε ΡτΚ περί δικαςτικισ ακφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και πτϊχευςθσ
οφειλζτθ με χρζθ που ρυκμίηονται από επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, επιςθμαίνονται τα
εξισ:

I. Δικαςτικι ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 106ε ΡτΚ θ αίτθςθ για δικαςτικι ακφρωςθ επικυρωμζνθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ υποβάλλεται από όποιον ζχει ζννομο ςυμφζρον και γίνεται δεκτι υπό
ςυγκεκριμζνεσ αυςτθρζσ προχποκζςεισ, που προβλζπονται περιοριςτικά ςτο νόμο, ιτοι:
i. εάν μετά τθν επικφρωςθ αποκαλφφκθκε ότι θ ςυμφωνία αποτζλεςε προϊόν δόλου του
οφειλζτθ ι ςυμπαιγνίασ του με πιςτωτι ι τρίτο, ιδίωσ λόγω απόκρυψθσ του ενεργθτικοφ ι
διόγκωςθσ του πακθτικοφ του ι/και
ii. εάν θ μθ εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ από τον οφειλζτθ είναι τόςο ουςιϊδθσ,
ϊςτε με βεβαιότθτα να προβλζπεται θ αδυναμία εξυγίανςθσ τθσ επιχείρθςισ του.
Αναφορικά με τον πρϊτο εκ των ανωτζρω λόγο ακφρωςθσ παρατθρείται ότι το
περιεχόμενό του ταυτίηεται εν μζρει με τθν υπό ςτοιχείο γ τθσ παρ. 2 του άρ. 106β ΡτΚ
προχπόκεςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Τα δεδομζνα που ςτοιχειοκετοφν τον λόγο
αυτό (π.χ. περί απόκρυψθσ του ενεργθτικοφ ι διόγκωςθσ του πακθτικοφ του οφειλζτθ) πρζπει
να μθν είχαν τεκεί υπ’ όψιν του δικαςτθρίου κατά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Αναφορικά με τον δεφτερο λόγο ακφρωςθσ παρατθρείται ότι ο νόμοσ απαιτεί τθ
ςυνδρομι «ουςιϊδουσ» παράβαςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ, θ οποία κακιςτά αδφνατθ τθν
εξυγίανςθ τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι ματαιϊνει το ςκοπό τθσ ςυμφωνίασ. Για τθ ςτοιχειοκζτθςθ
του λόγου αυτοφ λαμβάνεται υπ’ όψιν θ παράβαςθ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ ζναντι του
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Δθμοςίου αλλά και τυχόν άλλων όρων τθσ ςυμφωνίασ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου κ.ο.κ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνδρομι ι μθ οριςμζνου λόγου ακφρωςθσ
διαπιςτϊνεται από το δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ του Δθμοςίου για ακφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ αςκείται από το Ν.Σ.Κ.
κατόπιν ειςιγθςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςίασ
τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (βλ. τθν αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 62 ςτο άρ. 1 Απόφαςθσ Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 – ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017).
Αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ ακφρωςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν παρ. 2 του άρ.
106ε ΡτΚ, αυτι ενεργεί ζναντι όλων των πιςτωτϊν. Ειδικότερα, ωσ αυτοδίκαιεσ ςυνζπειεσ τθσ
ακφρωςθσ προβλζπονται θ αποδζςμευςθ του ςυνόλου των πιςτωτϊν από τουσ όρουσ τθσ
ςυμφωνίασ και θ πλιρθσ επαναφορά των απαιτιςεϊν τουσ ςτθ νομικι κζςθ που είχαν πριν από
τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ (ωσ προσ το φψοσ, το είδοσ, τθν εξαςφάλιςθ και τα προνόμια
αυτϊν), κατόπιν αφαίρεςθσ των ιδθ καταβλθκζντων. Επομζνωσ, με τθν ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ,
τυχόν οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ που είχαν περιοριςτεί βάςει αυτισ επανζρχονται ςτο
αρχικό φψοσ τουσ, αφαιρουμζνων των καταβλθκζντων, και το υπόλοιπο κακίςταται άμεςα
απαιτθτό με το ςφνολο των προςαυξιςεων/τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ που το επιβαρφνουν
από τθ βεβαίωςθ μζχρι τθν εξόφλθςι του.
Ρερίλθψθ τθσ απόφαςθσ που ακυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι που απορρίπτει τθν
αίτθςθ ακφρωςθσ αυτισ δθμοςιεφεται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. και ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α.-Τ.Α.Ν. με
επιμζλεια του οφειλζτθ ι πιςτωτϊν.
Ππωσ προαναφζρκθκε (βλ. κεφάλαιο Α), τα ανωτζρω οριηόμενα για τθ δικαςτικι
ακφρωςθ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ εφαρμόηονται, ςφμφωνα με τθ γενικι
μεταβατικι διάταξθ τθσ περ. β τθσ παρ. 2 του άρ. 13 ν. 4446/2016, ςε ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ που
επικυρϊνονται ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν που αρχίηουν από 22-12-2016 και εφεξισ.
Υπενκυμίηεται ότι για ςυμφωνίεσ που επικυρϊκθκαν/επικυρϊνονται κατά το προϊςχφον
δίκαιο (πριν από τον ν. 4446/2016) μπορεί να εφαρμοςτεί θ γενικισ ιςχφοσ διάταξθ του άρ. 758
Κ.Ρολ.Δ. περί δικαςτικισ ανάκλθςθσ αποφάςεων που εκδίδονται κατά τθ διαδικαςία τθσ
εκοφςιασ δικαιοδοςίασ (βλ. και ΡΟΛ 1068/2013, κεφάλαιο 8 δ). Ππωσ ζχει κρικεί ςτθ νομολογία,
θ μθ εκπλιρωςθ δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ αποτελεί λόγο ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ
επικφρωςθσ αυτισ, κακϊσ αποτελεί «νζο πραγματικό περιςτατικό» με τθν ζννοια του άρ. 758
Κ.Ρολ.Δ. (βλ. ενδεικτικά ΕφΛαρ 74/2013, ΕφΡειρ 1112/2005, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 244/2012 για
ςυμφωνίεσ πιςτωτϊν-επιχείρθςθσ κατ’ άρ. 44 ν. 1892/1990). Ρροχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
αίτθςθσ ανάκλθςθσ είναι θ ιδιότθτα του Δθμοςίου ωσ διαδίκου ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ (με
κλιτευςθ αυτοφ ι/και άςκθςθ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ) και θ φπαρξθ ζννομου ςυμφζροντοσ.
Αναφορικά με τθν αρμοδιότθτα για τθν άςκθςθ αίτθςθσ ανάκλθςθσ εκ μζρουσ του
Δθμοςίου ιςχφουν τα ανωτζρω αναφερόμενα για τθν άςκθςθ αίτθςθσ ακφρωςθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ.

ΙΙ. Ματαίωςθ υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ λόγω κιρυξθσ του οφειλζτθ ςε
πτϊχευςθ
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Στθν παρ. 3 του άρ. 106ε ΡτΚ, όπωσ το πρϊτο εδάφιο αυτισ αντικαταςτάκθκε εκ νζου με
τθν παρ. 9 του άρ. 14 ν. 4491/2017, προβλζπονται, όπωσ προαναφζρκθκε, οι ςυνζπειεσ τθσ
κιρυξθσ του οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ μετά τθ δικαςτικι επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ.
Σφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, αν μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κθρυχκεί
ςε πτϊχευςθ ο οφειλζτθσ, θ υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ ματαιϊνεται κατά το μζροσ που με αυτιν
προβλζπεται μεταβολι όρων των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ, όπωσ του χρόνου εκπλιρωςθσ
αυτϊν (τμθματικι καταβολι) ι/και μείωςθ των απαιτιςεων των πιςτωτϊν, ςφμφωνα με τισ περ.
αϋ και δϋ τθσ παρ. 1 του άρ. 103 ΡτΚ, αντίςτοιχα.
Ειδικότερα, προβλζπεται επαναφορά των απαιτιςεων των πιςτωτϊν που δεν ζχουν
ικανοποιθκεί πλιρωσ κατά τθ ςυμφωνία, ωσ προσ το φψοσ και το χρόνο λιξθσ τουσ, ωσ είχαν πριν
από τθν ζκδοςθ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ, κατόπιν αφαίρεςθσ των ιδθ καταβλθκζντων.
Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που κοινοποιθκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ θ κιρυξθ ςε
πτϊχευςθ οφειλζτθ, οι οφειλζσ του οποίου ρυκμίηονται με επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ,
πρζπει να απεικονιςτεί άμεςα θ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ, εφόςον υφίςταται ανεξόφλθτο
υπόλοιπο βάςει αυτισ και να γίνει αναγγελία του Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ για το ςυνολικό ποςό
των απαιτιςεϊν του που είχαν ενταχκεί ςε αυτι, αφαιροφμενων των τυχόν καταβλθκζντων.
Ρεραιτζρω, ςτθν παρ. 3 του άρ. 106ε ΡτΚ προβλζπονται ειδικζσ ςυνζπειεσ τθσ
πτϊχευςθσ αναφορικά με τισ εμπράγματεσ αςφάλειεσ (π.χ. υποκικθ): Συγκεκριμζνα, όςον αφορά
τυχόν εμπράγματεσ αςφάλειεσ οι οποίεσ κατά τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ είχαν εξαλειφκεί ι αρκεί,
αυτζσ δεν αναβιϊνουν, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςυμφωνία και ζχει γίνει ςχετικι
ςθμείωςθ ςτα οικεία δθμόςια βιβλία. Πςον αφορά δε εμπράγματεσ αςφάλειεσ οι οποίεσ είχαν
ςυςτακεί βάςει τθσ ςυμφωνίασ, για να εξαςφαλίςουν τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεων, αυτζσ
εξακολουκοφν να ιςχφουν μόνον κατά το ποςό και για το χρόνο που ορίηεται ςτθ ςυμφωνία,
εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςε αυτι.
Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με το άρ. 3 ΡτΚ προχπόκεςθ για τθν κιρυξθ ςε πτϊχευςθ, με
τθν οποία, κατά τα ανωτζρω, επζρχεται και ματαίωςθ υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
είναι, όταν τθν αίτθςθ αςκεί πιςτωτισ, να ζχει περιζλκει ο οφειλζτθσ ςε κατάςταςθ παφςθσ
πλθρωμϊν, δθλαδι ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν υποχρεϊςεϊν
του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Υπό τθν ανωτζρω προχπόκεςθ και εφόςον αυτό κρίνεται
ςκόπιμο για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου (βλ. άρ. 40 παρ. 3 ν. 4174/2013 και
άρ. 5 ΡτΚ), μπορεί και το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, να αιτθκεί τθν κιρυξθ ςε πτϊχευςθ οφειλζτθ
του που ζχει υπαχκεί ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Θ ωσ άνω αδυναμία του οφειλζτθ μπορεί να
ςτοιχειοκετθκεί π.χ. ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ από αυτόν εν γζνει των υποχρεϊςεϊν του
από τθ ςυμφωνία, δθλαδι ωσ προσ όλουσ ι τουσ περιςςότερουσ πιςτωτζσ του και όχι μόνο ζναντι
του Δθμοςίου, εκτόσ βζβαια αν το Δθμόςιο αποτελεί το βαςικό πιςτωτι, καταγγελίασ τθσ
ςυμφωνίασ ι επίςπευςθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του από τρίτουσ πιςτωτζσ κ.ο.κ.
Θ αίτθςθ πτϊχευςθσ αςκείται δια του Ν.Σ.Κ. κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ (βλ. τθν αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 62 ςτο άρ.1 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017).
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Για τθ δυνατότθτα άςκθςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ από το Δθμόςιο ςε επόμενο ςτάδιο, ιτοι
μετά τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, βλ. κατωτζρω περίπτωςθ γ του παρόντοσ
κεφαλαίου.

β) Ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ κατ’ εφαρμογι ειδικϊν όρων αυτισ (διαλυτικι
αίρεςθ, πρόβλεψθ λόγου καταγγελίασ)
Στθν παρ. 3 του άρ. 103 ΡτΚ, όπωσ και ςτθν αντίςτοιχθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του
προϊςχφοντοσ άρ. 106ε ΡτΚ, προβλζπεται θ δυνατότθτα των ςυμβαλλομζνων μερϊν να
περιλάβουν ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ όρο περί αυτοδίκαιθσ ανατροπισ τθσ, ςε περίπτωςθ
παράβαςθσ οριςμζνων υποχρεϊςεων του οφειλζτθ (π.χ. μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ
ςυγκεκριμζνου αρικμοφ δόςεων), χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε ενζργεια εκ μζρουσ του
κιγόμενου πιςτωτι («διαλυτικι αίρεςθ» κατ’ άρ. 202 ΑΚ). Συνζπεια πλιρωςθσ τθσ διαλυτικισ
αίρεςθσ για το Δθμόςιο είναι θ επαναφορά των απαιτιςεϊν του ςτο αρχικό φψοσ τουσ, ωσ είχε
πριν από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, αφοφ λθφκοφν υπ’ όψιν τυχόν καταβολζσ (βλ. ΡΟΛ
1068/2013, Κεφ. 8). Ακολοφκωσ, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει, κατά
τθν εφαρμογι επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, να εξετάηει αν ζχει περιλθφκεί ςε αυτι
διαλυτικι αίρεςθ και να παρακολουκεί τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που
ςυνδζονται με αυτι, ϊςτε, ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ τθσ αίρεςθσ, να απεικονίηεται άμεςα θ
επελκοφςα αυτόματθ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ. Είναι ευνόθτο ότι θ διαλυτικι αίρεςθ, ωσ όροσ
δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, είναι δεςμευτικι για το Δθμόςιο, επομζνωσ δεν υφίςταται
διακριτικι ευχζρεια τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ να αποκλίνει από αυτιν π.χ. να κεωριςει
ιςχφουςα τθ ςυμφωνία παρά τθν πλιρωςθ τθσ διαλυτικισ αίρεςθσ, χορθγϊντασ ςτον οφειλζτθ
μεγαλφτερθ προκεςμία για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Εκτόσ από διαλυτικι αίρεςθ, ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ενδζχεται να περιλαμβάνεται
ειδικόσ όροσ με τον οποίο παρζχεται ςτον πιςτωτι θ δυνατότθτα να αποδεςμευτεί ατομικά από
τθ ςυμφωνία με καταγγελία, υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που ορίηονται ςε αυτι π.χ. αν ο
οφειλζτθσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι του πιςτωτι για οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα (βλ. παρ. 3 του άρ. 103 ΡτΚ και τθν αντίςτοιχθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του προϊςχφοντοσ άρ.
106ε ΡτΚ). Αρμόδιοσ για τθν καταγγελία ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ είναι ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (βλ. τθν
αρμοδιότθτα υπ’ αρικ. 92 ςτο άρ. 1 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017).
Κρίνεται ςκόπιμο, ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ καταγγελίασ τθσ ςυμφωνίασ, πριν
από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ από το Δθμόςιο, να αποςτζλλεται ςτον οφειλζτθ
ςχετικι ειδοποίθςθ με πρόςκλθςθ αυτοφ να ανταποκρικεί ςτισ απορρζουςεσ από τθ ςυμφωνία
υποχρεϊςεισ του εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ.
Ρροκειμζνου θ Φορολογικι Διοίκθςθ να ενεργεί ςε ζνα αςφαλζσ κανονιςτικό
περιβάλλον και να αποφεφγονται μακροχρόνιεσ δικαςτικζσ ενζργειεσ, κρίνεται ςκόπιμο, προσ
όφελοσ του οφειλζτθ και του Δθμοςίου, να περιλαμβάνονται ςτισ ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ
ςαφείσ όροι ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ανατροπισ τθσ ι αποδζςμευςθσ από αυτιν, με τουσ
οποίουσ κα οριοκετοφνται τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν αλλά και κα διαςφαλίηονται τα
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ςυμφζροντα τουσ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ ςυμφωνίασ. Για το λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ
που δεν ζχει περιλθφκεί ςχετικόσ όροσ ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ που ζχει ςυναφκεί μεταξφ
τρίτων πιςτωτϊν και ρυκμίηει οφειλζσ προσ το Δθμόςιο, πρζπει να επιςθμαίνεται θ ζλλειψθ
αυτι ςτθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ προσ το Ν.Σ.Κ. ςτο πλαίςιο άςκθςθσ
κφριασ παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ. Ομοίωσ, πρζπει να επιςθμαίνεται ωσ λόγοσ θ
τυχόν πρόβλεψθ ςτθ ςυμφωνία όρου με τον οποίο δυςχεραίνεται υπζρμετρα θ δυνατότθτα
αποδζςμευςθσ του Δθμοςίου (βλ. ςχετικά και ΡΟΛ 1068/2013 κεφάλαιο 4.2).

γ) Ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μετά τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ανατροπισ επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (με εξαίρεςθ
τθν περίπτωςθ κιρυξθσ του οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ), θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ πρζπει να προβαίνει κατά προτεραιότθτα ςτθν άμεςθ λιψθ μζτρων για τθν
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςφαλιςτικϊν
μζτρων (π.χ. εγγραφι υποκικθσ) και των μζτρων ςυλλογικισ εκτζλεςθσ, όπωσ θ αίτθςθ για
κιρυξθ του οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ. Για το ενδεδειγμζνο μζτρο είςπραξθσ πρζπει να ςτακμίηεται θ
προοπτικι είςπραξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου ςε κάκε περίπτωςθ.

Κεφάλαιο Γ.
Ειδικά κζματα
1. Αναςτολι παραγραφισ
α) Αναςτολι παραγραφισ ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρ. 106 ΡτΚ, για τισ
απαιτιςεισ που καταλαμβάνονται από τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι μζτρων, θ οποία επζρχεται από
τθν κατάκεςθ ςυμφωνίασ προσ επικφρωςθ, και κατά το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει αυτι (βλ.
ανωτζρω κεφάλαιο Β.2.α), προβλζπεται αναςτολι παραγραφισ. Ακολοφκωσ, οι υπθρεςίεσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει να μεριμνοφν για τθν καταχϊριςθ τθσ εν λόγω αναςτολισ
παραγραφισ, κζτοντασ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ αυτισ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ προσ επικφρωςθ και ωσ λιξθ αυτισ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ ι
απορριπτικισ απόφαςθσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου. Σε περίπτωςθ που θ θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ απζχει από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ περιςςότερο των τεςςάρων μθνϊν, ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ αναςτολισ
παραγραφισ τίκεται το πζρασ του τετραμινου.
Σθμειϊνεται ότι ςε αντίκεςθ με τθν προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρ. 103 ΡτΚ, δεν
προβλζπεται πλζον με ειδικι διάταξθ ςτον ΡτΚ αναςτολι παραγραφισ των απαιτιςεων που
καταλαμβάνονται από δικαςτικι απόφαςθ ι προςωρινι διαταγι προλθπτικϊν μζτρων κατ’ άρ.
106α ΡτΚ. Επιπλζον, δεν ζχουν εφαρμογι και οι διατάξεισ τθσ περ. β τθσ παρ. 2 του άρ. 87 ν.
2362/1995 και οι ομοίου περιεχομζνου διατάξεισ τθσ περ. β τθσ παρ. 2 του άρ. 137 ν. 4270/2014
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περί αναςτολισ παραγραφισ των απαιτιςεων του Δθμοςίου λόγω μθ δυνατότθτασ λιψθσ
μζτρων, κακϊσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ απαγόρευςθ δεν προκφπτει εκ του νόμου, όπωσ
ορίηεται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, αλλά διατάςςεται με δικαςτικι απόφαςθ ι προςωρινι διαταγι.
Δεδομζνου όμωσ ότι ςτα ανωτζρω άρκρα του δθμόςιου λογιςτικοφ προβλζπεται
ςυμπλθρωματικι εφαρμογι των διατάξεων περί αναςτολισ του κοινοφ δικαίου (βλ. άρ. 87 παρ. 1
ν. 2362/1995 και 137 παρ. 1 ν. 4270/2014), δφναται να τφχει εφαρμογισ το άρ. 255 ΑΚ (ςτο οποίο
παρζπεμπε και θ προϊςχφουςα διάταξθ του άρ. 103 ΡτΚ), που προβλζπει αναςτολι
ςυμπλιρωςθσ τθσ παραγραφισ κατά το τελευταίο εξάμθνο τθσ προκεςμίασ παραγραφισ, υπό τισ
εκεί αναφερόμενεσ προχποκζςεισ. Ειδικά για τισ οφειλζσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ
του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), για τισ οποίεσ αποκτάται εκτελεςτόσ τίτλοσ από 1-1-2014 και εφεξισ (βλ.
άρ. 66 παρ. 14 ν. 4174/2013), ιςχφει θ διάταξθ τθσ περ. α του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του
άρ. 51 του νόμου αυτοφ, που προβλζπει αναςτολι παραγραφισ ςε κάκε περίπτωςθ αδυναμίασ
τθσ Διοίκθςθσ να ειςπράξει το χρζοσ λόγω αναςτολισ εκτζλεςθσ από οποιαδιποτε αιτία. Στθν
περίπτωςθ αυτι, θ παραγραφι δεν ςυμπλθρϊνεται πριν περάςει ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ
αναςτολισ (βλ. ςχετικι ΡΟΛ 1154/2016).

β) Αναςτολι παραγραφισ οφειλϊν που υπάγονται ςε επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ
Στον ΡτΚ, τόςο υπό το προϊςχφον δίκαιο όςο και μετά τον ν. 4446/2016, δεν ρυκμίηεται
ειδικά το κζμα τθσ αναςτολισ παραγραφισ των οφειλϊν που υπάγονται ςε επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ. Επομζνωσ, ωσ προσ τισ οφειλζσ προσ το
Δθμόςιο που ζχουν υπαχκεί ςε επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ
γενικισ ιςχφοσ διατάξεισ του δθμόςιου λογιςτικοφ, ιτοι τθσ παρ. 2 του άρ. 87 ν. 2362/1995 ι τθσ
παρ. 2 του άρ. 137 ν. 4270/2014, κατά περίπτωςθ, κατά τθν οποία θ παραγραφι αναςτζλλεται:
«α. ….για χρονικό διάςτθμα ίςο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορθγθκεί ςτον υπόχρεο ι
ςε ςυνυπόχρεο, κατά τθν τελευταία διετία τθσ παραγραφισ, αναςτολι πλθρωμισ του χρζουσ του
ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ είτε με νόμο είτε με δικαςτικι απόφαςθ είτε με πράξθ τθσ
αρμόδιασ αρχισ, που εκδίδεται φςτερα από αίτθςθ του υπόχρεου, ανεξάρτθτα αν ζχει
ςυμμορφωκεί ι όχι εν όλω ι εν μζρει ο υπόχρεοσ…. β ……… Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ (αϋ και βϋ), θ
παραγραφι ςυνεχίηεται μετά τθ λιξθ τθσ αναςτολισ τθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν
ςυμπλθρϊνεται πριν περάςει ζνα (1) ζτοσ από τθ λιξθ είτε τθσ αναςτολισ πλθρωμισ ι τθσ
παραβιάςεωσ τθσ υποχρζωςθσ τμθματικισ καταβολισ, είτε τθσ αναςτολισ λιψθσ των
αναγκαςτικϊν μζτρων αντίςτοιχα».
Ειδικά για τισ οφειλζσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), για
τισ οποίεσ αποκτάται εκτελεςτόσ τίτλοσ από 1-1-2014 και εφεξισ (βλ. παρ. 14 του άρ. 66 ν.
4174/2013), ιςχφει θ διάταξθ τθσ περ. α του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρ. 51 του νόμου
αυτοφ, που προβλζπει αναςτολι παραγραφισ για όςο χρονικό διάςτθμα είχε χορθγθκεί ρφκμιςθ
τμθματικισ καταβολισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ παραγραφι δεν ςυμπλθρϊνεται πριν περάςει
ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ αναςτολισ (βλ. ςχετικι ΡΟΛ 1154/2016).
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2. Συμμετοχι του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ
Αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα για τθ ςυμμετοχι ι μθ του Δθμοςίου ςε ςυμφωνία
εξυγίανςθσ, ωσ ςυμβαλλόμενου μζρουσ ςε αυτι, κατ’ εφαρμογι του άρ. 102 ΡτΚ (το περιεχόμενο
του οποίου αντιςτοιχεί ςτο προϊςχφον άρ. 106δ ΡτΚ) και τθσ παρ. 6 του άρ. 4 του ν. 3808/2009,
ζχει ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (βλ. περ. β και ε τθσ παρ. 2 του άρ. 1 ΚΥΑ Υπουργοφ και Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-2013 ςε ςυνδυαςμό με άρ. 2 και 14 ν. 4389/2016 - ΦΕΚ 94
Αϋ), που αποφαςίηει κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. και
γνωμοδότθςθσ του Ν.Σ.Κ. Θ ςχετικι αίτθςθ, με τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα,
υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςία τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ, θ οποία διατυπϊνει ειςιγθςθ επ’ αυτισ (βλ. τισ αρμοδιότθτεσ υπ’ αρικ. 90 και 91 ςτο
άρ. 1 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017). Θ
ειδικότερθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ από τα αρμόδια όργανα και τα απαραίτθτα
ςυνοδευτικά ζγγραφα αυτισ περιγράφονται ςτθν εγκφκλιο οδθγία ΡΟΛ 1068/2013 (κεφάλαιο 6)
ςε ςυνδυαςμό με τθν ΡΟΛ 1087/2010 (Βϋ Μζροσ).

3. Τιρθςθ χειρόγραφου αρχείου
Επιςθμαίνεται ότι μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ Δ.1.2.5. του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ
Α.Α.Δ.Ε. 2017 «Ρροςαρμογι ςυςτθμάτων TAXIS και ELENXIS ϊςτε να απεικονίηονται οφειλζτεσ
υπό κακεςτϊσ αφερεγγυότθτασ, για περαιτζρω αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ»
επιβάλλεται όπωσ ςτοιχεία αναφορικά με τθν πορεία υποκζςεων οφειλετϊν που ςχετίηονται με
τθ διαδικαςία εξυγίανςθσ (όπωσ ενδεικτικά: αιτιςεισ, εκδοκείςεσ αποφάςεισ-προςωρινζσ
διαταγζσ και περιεχόμενο αυτϊν, αναςτολι λιψθσ μζτρων, αναςτολι παραγραφισ, όροι
επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που αφοροφν το Δθμόςιο άμεςα ι ζμμεςα, ςυμμόρφωςθ
του οφειλζτθ κ.λπ.) απεικονίηονται ςε χειρόγραφο αρχείο. Σθμειϊνεται ότι το εν λόγω αρχείο δεν
μπορεί να υποκαταςτακεί από οποιαδιποτε – ζςτω και αναλυτικι - ςχετικι ςθμείωςθ ςτο
«Σθμειωματάριο ΑΦΜ» του ςυςτιματοσ TAXIS. Υπενκυμίηεται ότι ςχετικι υπόδειξθ ζχει γίνει ιδθ
με τθν ΡΟΛ 1068/2013 (Κεφ. 5).
Ο Διοικθτισ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
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Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
2. Διεφκυνςθ Ελζγχων
3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Ρεριουςιολογίου
6. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ
7. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
8. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
9. Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων
10. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
11. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
12. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου
13. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ
14. Ρεριοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»
15. Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
16. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
17. Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία
18. Δικθγορικοί Σφλλογοι
19. Αποδζκτεσ Ρίνακα Θϋ (πλθν Ομοςπονδίασ Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ και ςυλλόγων
εκτελωνιςτϊν)
20. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
21. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
22. Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν - ΚΕΑΟ)
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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