
  

ΝΟΜΟ 3588/2007 - ΦΔΚ 153/Α'/10.7.2007 
Πησρεπηηθφο Κψδηθαο. 
  
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
    Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
  

Αξζξν κφλν 
  
Κπξψλεηαη σο Κψδηθαο ην αθφινπζν ζρέδην λφκνπ ην νπνίν θαηαξηίζηεθε απφ ηελ 
εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 
παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2145/1993, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 9 
ηνπ λ. 3472/2006 (ΦΔΚ 135 Α'): 
  

ΠΣΩΥΔΤΣΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Η ΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 
  

Ι. Γεληθή δηάηαμε 
  
Αξζξν 1 
θνπφο ηεο πηψρεπζεο 
  
Η πηψρεπζε απνζθνπεί ζηε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε κε ηε 
ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ή κε άιιν ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ζρέδην 

αλαδηνξγάλσζεο θαη ηδίσο κε ηε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 
  
ΙΙ. Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θήξπμεο 
  
Αξζξν 2 
Τπνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο 
  

1. Πησρεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ νη έκπνξνη, θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ κε λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθνπλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ. 
2. Γελ θεξχζζνληαη ζε πηψρεπζε ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί. 
3. Η παχζε ηεο εκπνξίαο ή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ν ζάλαηνο δελ θσιχνπλ 
ηελ πηψρεπζε, εθφζνλ επήιζαλ ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο είρε παχζεη ηηο 
πιεξσκέο ηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ νθεηιέηε, ε αίηεζε γηα θήξπμή ηνπ ζε 
πηψρεπζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο έηνπο απφ ην ζάλαηφ ηνπ. 

  
Αξζξν 3 
Αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο 
  
1. ε πηψρεπζε θεξχζζεηαη ν νθεηιέηεο πνπ αδπλαηεί λα εθπιεξψλεη ηηο 
ιεμηπξφζεζκεο ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηξφπν γεληθφ θαη κφληκν (παχζε 
πιεξσκψλ). Γελ απνηεινχλ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη 

κε δφιηα ή θαηαζηξεπηηθά κέζα. 
2. Δπαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο απνηειεί ιφγν θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, φηαλ 
ηελ θήξπμή ηεο δεηεί ν νθεηιέηεο. 
  
Αξζξν 4 
Αξκφδην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην- Γηαδηθαζία 
  



1. Αξκφδην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην γηα ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο είλαη ην πνιπκειέο 
πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ην θέληξν ησλ θχξησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ. 
2. Κέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ είλαη ν ηφπνο, φπνπ ν νθεηιέηεο αζθεί ζπλήζσο ηε 
δηνίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη είλαη αλαγλσξίζηκνο απφ ηνπο ηξίηνπο. Γηα ηα 
λνκηθά πξφζσπα ηεθκαίξεηαη, κέρξη λα απνδεηρζεί ην αληίζεην, φηη θέληξν ησλ θχξησλ 
ζπκθεξφλησλ είλαη ν ηφπνο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο. 

3. Η ππφζεζε εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο (άξζξα 741 
επ. Κ.Πνι.Γ.). Οη παξεκβάζεηο, απιέο ή θχξηεο, αζθνχληαη θαη κε δήισζε πνπ 
θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 
  
Αξζξν 5 
Αίηεζε πηψρεπζεο 
  

1. Η πηψρεπζε θεξχζζεηαη κεηά απφ αίηεζε πηζησηή πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 
θαζψο θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, εθφζνλ ηνχην δηθαηνινγείηαη 
απφ ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, πάλησο ην 
αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, αθφηνπ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, αίηεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην γηα ηελ θήξπμε 
ηεο πηψρεπζεο. 

3. ηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ην φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, ε επσλπκία, 
θαζψο θαη ε δηεχζπλζε, φπνπ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή θαηά πεξίπησζε ην 
θέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη ηηο ηπρφλ δεπηεξεχνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 
Δπίζεο ζηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ηνπ 
νθεηιέηε. Δπί νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα 
αλσηέξσ ζηνηρεία θαη σο πξνο φινπο ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο. Αλ ηα ζηνηρεία απηά 
δελ έρνπλ αλαγξαθεί ή δελ ζπκπιεξψζεθαλ, θαηά ην άξζξν 227 ηνπ Κ. Πνι. Γ., ε 
αίηεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
4. ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζε πξσηφηππν, κε πνηλή απαξαδέθηνπ απηήο, γξακκάηην 
θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ εμφδσλ ηεο πηψρεπζεο. Σν πνζφ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ 
ζχλδηθν κε άδεηα ηνπ εηζεγεηή. Ο αηηψλ ηθαλνπνηείηαη σο νκαδηθφο πηζησηήο γηα 
ην πξνθαηαβιεζέλ πνζφ. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ή παξαίηεζεο απφ ην 
δηθφγξαθν, επηζηξέθεηαη ην πνζφ ζηνλ αηηνχληα. 
  

Αξζξν 6 
Απφξξηςε ηεο αίηεζεο 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, εάλ δελ ζπληξέρνπλ νη 
ππνθεηκεληθέο ή νη αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνξξίπηεη επίζεο ηελ αίηεζε, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη, 
αλ θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε δελ 

ζα επαξθέζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο 
γηα ηελ αηηία απηή, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο 
ή ηεο επσλπκίαο, θαηά πεξίπησζε, ηνπ νθεηιέηε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, θαζψο 
θαη ζηα Μεηξψα Πησρεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8. Η 
θαηαρψξεζε δηαγξάθεηαη κεηά πάξνδν ηξηεηίαο. 
3. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, εάλ απνδεηρζεί φηη απηή αζθείηαη 
θαηαρξεζηηθά. Καηαρξεζηηθή είλαη ε αίηεζε ηδίσο, εάλ ν πηζησηήο ηελ ρξεζηκνπνηεί σο 
ππνθαηάζηαην δηαδηθαζίαο αηνκηθήο ηθαλνπνίεζεο ή πξνο επηδίσμε ζθνπψλ άζρεησλ κε 
ηελ πηψρεπζε, σο ζεζκφ ζπιινγηθήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη εάλ ν νθεηιέηεο ηελ 
ππνβάιιεη πξνο ην ζθνπφ δφιηαο απνθπγήο πιεξσκήο ησλ ρξεψλ ηνπ. 
4. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 3, ην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 
λα επηδηθάζεη απνδεκίσζε θαη' εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε. 
  
Αξζξν 7 

Απφθαζε 



  
1. Με ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δηνξίδεη 
εηζεγεηή δηθαζηή θαη ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο θαη δηαηάζζεη ηε ζθξάγηζε ηεο 
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. Οξίδεη εκέξα, ψξα θαη ηφπν φπνπ νη πηζησηέο ζα ζπλέιζνπλ 
ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή ζε ζπλέιεπζε γηα ζχληαμε πίλαθα εηθαδφκελσλ πηζησηψλ θαη 
εθινγή ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ θαη νξίδεη ηνλ ηξφπν δεκνζηφηεηαο. Με ηελ ίδηα 
απφθαζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην νξίδεη εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

πηζησηψλ γηα λα απνθαζίζεη κε βάζε ηελ έθζεζε ηνπ ζπλδίθνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 70. Η εκεξνκελία απηή δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 
ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Οη δχν ζπλειεχζεηο κπνξεί λα 
ζπκπίπηνπλ. ηελ απφθαζε αλαθέξνληαη επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, θαηά ην 
άξζξν 5 παξάγξαθνο 3. 
2. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε εκέξα παχζεο ησλ πιεξσκψλ, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα απέρεη πέξαλ ηεο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο ή, ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ νθεηιέηε, πέξαλ ηνπ έηνπο πξηλ ην ζάλαην. ε πεξίπησζε 
θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, θαηά ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2, εκέξα παχζεο πιεξσκψλ 
ινγίδεηαη ε εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε. 
3. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, κε κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ αίηεζε 
ηνπ ζπλδίθνπ, ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ, πηζησηή θαη νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ λα κεηαβάιεη ην ρξφλν παχζεο ησλ πιεξσκψλ. Η αίηεζε κεηαβνιήο ηνπ 
ρξφλνπ παχζεο ησλ πιεξσκψλ είλαη απαξάδεθηε κεηά απφ ηελ πεξάησζε ηεο 

επαιήζεπζεο ησλ πηζηψζεσλ, θαηά ην άξζξν 93 θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά πάξνδν 
έηνπο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
4. Δπί πηψρεπζεο νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, κε ηελ ίδηα 
απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ζε πηψρεπζε ε εηαηξία, θεξχζζνληαη ζε πηψρεπζε 
θαη ηα νκφξξπζκα κέιε ηεο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. Η πηψρεπζε αζηηθήο εηαηξίαο κε 
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή άιιεο έλσζεο πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, δελ 
επηθέξεη θαη ηε ζπκπηψρεπζε ησλ κειψλ ηεο. 
5. Η απφθαζε είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή αλαζηνιή ηεο. 
Δίλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηεο κε ηα έλδηθα κέζα ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο πνπ 
αζθνχληαη θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο (άξζξα 
741 επ. Κ.Πνι.Γ.) θαη απεπζχλνληαη θαη θαηά ηνπ ζπλδίθνπ. 
  
Αξζξν 8 
Γεκνζηφηεηα 
  

1. Πεξηιήςεηο ησλ απνθάζεσλ πνπ θεξχζζνπλ ηελ πηψρεπζε ή κεηαβάιινπλ ην ρξφλν 
παχζεο ησλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζθιεζε ή πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηνλ παξφληα θψδηθα, δεκνζηεχνληαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλδίθνπ, ηνπ νθεηιέηε ή 
νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 
Σακείνπ Ννκηθψλ. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα δηαηάμεη 
θαη πξφζζεηεο δεκνζηεχζεηο. 
2. Οη απνθάζεηο πνπ θεξχζζνπλ ή αλαθαινχλ πηψρεπζε ή δηαηάζζνπλ ην άλνηγκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, επηθπξψλνπλ ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, θεξχζζνπλ ηε 
ιχζε απηήο, επηθπξψλνπλ ή απνξξίπηνπλ ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο, αθπξψλνπλ 
ηνχην ή δηαηάζζνπλ ηελ αηνκηθή αλαηξνπή ηνπ ή παχνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο πησρεχζεσο 
θαη ζε φζεο άιιεο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη ζηνλ παξφληα θψδηθα, ζεκεηψλνληαη ζην Γεληθφ 
Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
3. ε θάζε πξσηνδηθείν, ζην γξαθείν ηνπ εηζεγεηή, ηεξείηαη κε επηκέιεηα ηνπ 
γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ Μεηξψν Πησρεχζεσλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα 
θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ ε επσλπκία απηψλ πνπ θεξχρζεθαλ ζε πηψρεπζε ή 
δεηήζεθε ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. ηε κεξίδα ηνπο θαηαρσξείηαη 
θάζε πεξαηηέξσ πξάμε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε. Σεξείηαη επίζεο θαη 
αιθαβεηηθφ επξεηήξην. ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ Μεηξψν, ζην νπνίν 
θαηαρσξνχληαη νη άλσ κεηαβνιέο γηα νιφθιεξε ηε Υψξα. Οη ιεπηνκέξεηεο ηήξεζεο ησλ 
Μεηξψσλ απηψλ θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. 
  
Αξζξν 9 

Καηαρσξήζεηο 



  
1. Η απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε, κε επηκέιεηα ηνπ ζπλδίθνπ, θαηαρσξείηαη 
ζην ππνζεθνθπιαθείν ή ζην θηεκαηνιφγην, ζην νπνίν έρνπλ θαηαρσξεζεί εκπξάγκαηα 
δηθαηψκαηα ηνπ νθεηιέηε επί αθηλήησλ. 
2. ε πεξίπησζε εθπνίεζεο ή απνδέζκεπζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ απφ ηνλ ζχλδηθν, ην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζή ηνπ, δηαηάζζεη ηε δηαγξαθή ηεο θαηαρψξεζεο 
απηήο. 

3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε 
κεηξψα πινίσλ ή αεξνζθαθψλ, επί ησλ νπνίσλ ν νθεηιέηεο έρεη εκπξάγκαηα 
δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ζε δεκφζηα βηβιία ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαηά ην λφκν άιια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
  
ΙΙΙ. Δμαζθαιηζηηθά κέηξα 
  

Αξζξν 10 
Πξνιεπηηθά κέηξα 
  
1. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηψρεπζε, ν πξφεδξνο 
ηνπ αξκφδηνπ θαηά ην άξζξν 4 δηθαζηεξίνπ, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (άξζξα 682 επ. Κ.Πνι.Γ.), κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί 

θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή κείσζε ηεο 
αμίαο ηεο, κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
Ο πξφεδξνο κπνξεί, ηδίσο, λα απαγνξεχζεη νπνηαδήπνηε δηάζεζε πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ απφ ηνλ νθεηιέηε ή πξνο απηφλ, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ 
δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ, λα νξίζεη κεζεγγπνχρν. Η απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηε 
δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 8. 
2. Σα δηαηαζζφκελα κέηξα παχνπλ απηνδηθαίσο κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ επί ηεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 11 
θξάγηζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο 
  
1. Ο γξακκαηέαο ησλ πησρεχζεσλ γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηνλ εηξελνδίθε ηε δηάηαμε ηεο 
απφθαζεο γηα ηε ζθξάγηζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε 
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη κε ηειενκνηνηχπεκα ή ηειεγξάθεκα. 

Αξκφδηνο γηα ηε ζθξάγηζε είλαη ν εηξελνδίθεο ηνπ ηφπνπ φπνπ βξίζθνληαη ηα πξάγκαηα, 
ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηε ζθξάγηζε εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ κε 
ηελ παξνπζία ηνπ ζπλδίθνπ ή θαη ρσξίο απηή. ε θάζε πεξίπησζε ν εηξελνδίθεο, κφιηο 
πιεξνθνξεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο νθείιεη λα ελεξγήζεη 
ηε ζθξάγηζε θαη ρσξίο λα έρεη εηδνπνηεζεί απφ ηνλ γξακκαηέα. 
2. Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη λα παξαιεηθζεί ε ζθξάγηζε ηεο πησρεπηηθήο 
πεξηνπζίαο, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ε απνγξαθή είλαη δπλαηφλ λα πεξαησζεί εληφο κηαο 

(1) εκέξαο. 
3. Ο εηξελνδίθεο ζέηεη ηηο ζθξαγίδεο ζηηο ζχξεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ θαηαζηήκαηνο 
ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ινηπψλ αθηλήησλ ηνπ, θαζψο θαη επί ησλ θηλεηψλ ηνπ πνπ 
βξίζθνληαη εθηφο θιεηζηνχ ρψξνπ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζηα αθίλεηα ή ε 
αθαίξεζε θηλεηψλ, ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζθξαγίδσλ. 
4. Γελ κπνξεί λα ζθξαγηζηεί ε θαηνηθία ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηα 
θηλεηά πνπ θαηά ην άξζξν 953 παξάγξαθνο 3 ηνπ Κ.Πνι.Γ. είλαη αθαηάζρεηα. Δπίζεο 
εμαηξνχληαη απφ ηε ζθξάγηζε θαη παξαδίδνληαη ακέζσο ζηνλ ζχλδηθν ηα πξάγκαηα πνπ 
εμαηξέζεθαλ απφ ηε ζθξάγηζε θαηά ην άξζξν 67, θαζψο θαη ηα εκπνξηθά βηβιία ηνπ 
νθεηιέηε θαη ηα βξαρππξφζεζκα αμηφγξαθα ή απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ 
ηξίην ή γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ζπληεξεηηθά κέηξα. Σα εκπνξηθά βηβιία 
ζεσξνχληαη απφ ηνλ εηξελνδίθε θαη βεβαηψλεηαη κε ζπλνπηηθή έθζεζε ε θαηάζηαζή 
ηνπο, ηα δε αμηφγξαθα πεξηγξάθνληαη αθξηβψο ζηελ έθζεζε. 
5. Γηα ηε ζθξάγηζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εηξελνδίθε έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 
πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ, φπνπ ηέζεθαλ νη ζθξαγίδεο, ηα ζεκαληηθά έγγξαθα θαη νη 

δηαζήθεο πνπ ηπρφλ αλεπξέζεθαλ, ηα ηπρφλ εμαηξεζέληα απφ ηε ζθξάγηζε πξάγκαηα 



θαη θαηαρσξείηαη θάζε ηζρπξηζκφο ή αληίξξεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηε 
ζθξάγηζε θαη θάζε ηη πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαζία γηα ηελ πηψρεπζε θαη ππέπεζε ζηελ 
αληίιεςε ηνπ εηξελνδίθε. 
6. Η ζθξάγηζε κηζζσκέλνπ απφ ηνλ νθεηιέηε εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, απνζήθεο ή 
άιινπ ρψξνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ δελ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε 
δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ δηαηάζζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ 
ζηνλ εθκηζζσηή. Μεζεγγπνχρνο ησλ πξαγκάησλ πνπ ηπρφλ επξεζνχλ ζην κίζζην είλαη ν 

εθκηζζσηήο, κέρξη λα παξαιεθζνχλ απηά απφ ηνλ ζχλδηθν θαη εθαξκφδνληαη ζρεηηθά νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 956 παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Πνι.Γ.. 
  
ΙV. Aληίθιεηνη – έμνδα – πξνζεζκίεο 
  
Αξζξν 12 
Αληίθιεηνη, θνηλνπνηήζεηο 

  
1. Ο νθεηιέηεο πνπ θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ νθείινπλ κε 
δήισζή ηνπο πξνο ηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ λα νξίζνπλ σο αληίθιεηφ ηνπο 
πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
2. Όπνπ πξνβιέπνληαη επηδφζεηο, θνηλνπνηήζεηο, γλσζηνπνηήζεηο ή εηδνπνηήζεηο πξνο 
ηνλ νθεηιέηε ή ηελ επηηξνπή πηζησηψλ, απηέο γίλνληαη κφλν πξνο ηνλ αληίθιεην πνπ 
έρεη λνκίκσο δηνξηζζεί θαη πάληνηε εγγξάθσο. Αλ δελ έρεη δηνξηζζεί αληίθιεηνο, ε 

εηδνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη ηειεθσληθψο απφ 
ηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ, ν νπνίνο βεβαηψλεη ηνχην ελππνγξάθσο πάλσ ζην 
θάθειν ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 13 
Σα δηθαζηηθά έμνδα 
  
ηηο πησρεπηηθέο δίθεο ηα έμνδα επηβάιινληαη πάληνηε ζε βάξνο ηεο πησρεπηηθήο 
πεξηνπζίαο, αλ ελεξγήζεθαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. 
  
Αξζξν 14 
Οη πξνζεζκίεο 
  
1. Οη θνηλνπνηήζεηο, επηδφζεηο θαη εηδνπνηήζεηο, αλ δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηνλ 
παξφληα θψδηθα, γίλνληαη πξηλ ηξεηο (3) εκέξεο. 

2. ηηο πξνζεζκίεο πνπ θαηά ηνλ παξφληα θψδηθα νξίδνληαη ζε εκέξεο δελ 
ππνινγίδνληαη νη εκέξεο αξγίαο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα άββαηα. Η 
παξνχζα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη γηα ηηο πξνζεζκίεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη ελδίθσλ 
βνεζεκάησλ. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 

  
Ι. πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο σο πξνο ηνλ νθεηιέηε 
  
Αξζξν 15 
ηεξήζεηο 
  
Ο νθεηιέηεο θπζηθφ πξφζσπν απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ζηεξείηαη κφλν εθείλσλ 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθήο θχζεσο, πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ. 
  
Αξζξν 16 
Πησρεπηηθή πεξηνπζία 
  
1. Η πησρεπηηθή πεξηνπζία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηνλ 
νθεηιέηε θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη. 
2. Γελ αλήθνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ηα θαηά ην θνηλφ δηθνλνκηθφ δίθαην ή άιιεο 

δηαηάμεηο αθαηάζρεηα ή εμαηξνχκελα κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ. 



3. ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία αλήθνπλ ηα εκπνξηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε 
πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπ. Η ππνρξέσζε δηαηήξεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην 
λφκν, δελ ζίγεηαη. 
4. Δάλ κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ ηζρχεη ην ζχζηεκα θνηλνθηεκνζχλεο, ε θνηλή πεξηνπζία 
θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ πησρεπηηθή απαιινηξίσζε σο ρσξηζηή πεξηνπζία θαη απφ 
απηήλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1408-1409 ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 

5. ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία δελ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνπζία πνπ απνθηά ν νθεηιέηεο 
κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Καη' εμαίξεζε, ηφθνη θαη άιιεο πεξηνδηθέο παξνρέο, 
θαζψο θαη παξεπφκελεο αμηψζεηο ή δηθαηψκαηα θαη αλ αθφκε γελλψληαη ή 
αλαπηχζζνληαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, αλήθνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, 
εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ελνρή ή θχξην δηθαίσκα πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θήξπμε ηεο 
πηψρεπζεο. 
  

Αξζξν 17 
Πησρεπηηθή απαιινηξίσζε 
  
1. Ο νθεηιέηεο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ζηεξείηαη απηνδηθαίσο ηεο δηνίθεζεο 
(δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο) ηεο πεξηνπζίαο ηνπ (πησρεπηηθή απαιινηξίσζε), ηελ νπνία 
αζθεί κφλνο ν ζχλδηθνο. Μεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, πξάμεηο δηαρείξηζεο ή 
δηάζεζεο ζηνηρείσλ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο απφ ηνλ νθεηιέηε ή πξνο απηφλ, ρσξίο 

ηε ζχκπξαμε ηνπ ζπλδίθνπ, είλαη αλελεξγείο θαη απαγνξεχεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ζε 
δεκφζηα βηβιία νπνηαζδήπνηε θχζεσο, ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηνπ ζπλδίθνπ. 
2. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, αλ ν νθεηιέηεο δηέζεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
θαηά ηελ εκέξα θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ε δηάζεζε έγηλε κεηά ηελ 
θήξπμε. 
3. Η πησρεπηηθή απαιινηξίσζε αίξεηαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο ν παξψλ θψδηθαο 
πξνβιέπεη. 
4. Ο νθεηιέηεο δελ λνκηκνπνηείηαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ζε δίθεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία. Μφλν ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο θαη αδξάλεηαο 
ηνπ ζπλδίθνπ λνκηκνπνηείηαη, θαη' εμαίξεζε, ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν νθεηιέηεο έρεη ην 
δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη πξνζζέησο ζηηο δίθεο πνπ δηεμάγεη ν ζχλδηθνο. 
  
Αξζξν 18 
Αλάζεζε ζηνλ νθεηιέηε 

  
1. Όηαλ ε πηψρεπζε θεξχζζεηαη κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 
κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε απηνχ, λα ηνπ αλαζέζεη ηε δηνίθεζε (δηαρείξηζε θαη δηάζεζε) 
ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, κε ή ρσξίο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, πάληνηε κε ηε ζχκπξαμε 
ηνπ ζπλδίθνπ, αλ ε αλάζεζε απηή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πηζησηψλ θαη ζπλαηλεί 
ζηελ αλάζεζε ε επηηξνπή πηζησηψλ. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζπλδίθνπ ή ηεο επηηξνπήο 

πηζησηψλ, λα αθαηξέζεη απφ ηνλ νθεηιέηε ηε δηνίθεζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, αλ 
ηνχην επηβάιιεη ην ζπκθέξνλ ησλ πηζησηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαίσκα 
δηνίθεζεο πεξηέξρεηαη ζηνλ ζχλδηθν. 
3. Οη απνθάζεηο γηα αλάζεζε ή αθαίξεζε, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηνπ 
δηθαηψκαηνο δηνίθεζεο είλαη εθ ηνπ λφκνπ εθηειεζηέο θαη ππνβάιινληαη ζηε 
δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 8. 
  
Αξζξν 19 
Πεξηνξηζκφο πξνο δηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 
  
1. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηά ηα άξζξα 107 επ. ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο, άιισο 
κέρξη ηελ έλσζε ησλ πηζησηψλ, απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ εηζεγεηή, πνπ ρνξεγείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο. 
2. Αλ ζπληξέρνπλ φισο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο πξνθαλήο θίλδπλνο νπζηψδνπο 

κείσζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ή χπαξμε ηδηαίηεξα επλντθήο 



πξνζθνξάο, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή θαη αθνχ 
αθνπζζεί ν ζχλδηθνο θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ εθπνίεζε ηεο 
επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπ 
άξζξνπ 135. 
  
Αξζξν 20 
Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

  
1. Ο νθεηιέηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ζχλδηθν θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί 
ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πηψρεπζε. Η ίδηα ππνρξέσζε βαξχλεη θαη 
ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο δηεηία πιεξεμνχζηνπο ηνπ 
νθεηιέηε, πιελ ησλ δηθεγφξσλ ηνπ, εθηφο αλ ππάξρεη ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε. 
2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπλδίθνπ ηα ηεξνχκελα απφ 
απηφλ εκπνξηθά βηβιία θαη ζηνηρεία, ππνρξεσηηθά θαη κε, πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή 

ηνπ. 
  
ΙΙ. πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο σο πξνο ηνπο πηζησηέο 
  
Αξζξν 21 
Πησρεπηηθφο πηζησηήο 
  

1. Πησρεπηηθνί πηζησηέο είλαη εθείλνη πνπ θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο έρνπλ θαηά 
ηνπ νθεηιέηε γελλεκέλε θαη δηθαζηηθψο επηδηψμηκε ρξεκαηηθή ελνρηθή απαίηεζε θαη 
εηδηθφηεξα εθείλνη ησλ νπνίσλ: 
α. ε απαίηεζε δελ δηαζθαιίδεηαη κε πξνλφκην ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα (αλέγγπνη 
πηζησηέο)· 
β. ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη πξνλνκηαθά απφ ην ζχλνιν ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο 
(γεληθνί πξνλνκηνχρνη πηζησηέο)· 
γ. ε απαίηεζε εμαζθαιίδεηαη κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα επί 
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο (ελέγγπνη πηζησηέο)· 
δ. ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία κεηά απφ ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ (πηζησηέο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο). 
2. Ο πησρεπηηθφο πηζησηήο κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ 
κφλν κέζσ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο εάλ ζηνλ παξφληα θψδηθα νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά. 
  

Αξζξν 22 
Απαηηήζεηο ππφ αίξεζε 
  
1. Απαηηήζεηο ππφ δηαιπηηθή αίξεζε, γηα φζν ρξφλν ε αίξεζε δελ πιεξνχηαη, 
ζεσξνχληαη σο κε ηεινχζεο ππφ αίξεζε. ε πεξίπησζε πιήξσζεο ηεο αίξεζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν πηζησηήο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηα ηπρφλ 
θαηαβιεζέληα ζ' απηφλ. 

2. Απαηηήζεηο ππφ αλαβιεηηθή αίξεζε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θαηά ην άξζξν 153 πίλαθα 
δηαλνκήο ηπραία, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 978 Κ.Πνι.Γ.. 
  
Αξζξν 23 
Με ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
  
1. Οη θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηνπ νθεηιέηε, 
πιελ εθείλσλ ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ, ζεσξνχληαη φηη έιεμαλ. Οη κε ιεμηπξφζεζκεο 
άηνθεο απαηηήζεηο κεηψλνληαη θαηά ην πνζφ ηνπ λφκηκνπ ηφθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
δηάζηεκα απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο κέρξη ηελ πξαγκαηηθή ιήμε ηνπο σο πξνο 
απηφλ. 
2. Οη απαηηήζεηο ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ θαζίζηαληαη απαηηεηέο θαηά ηελ πξαγκαηηθή 
ιήμε ηνπο. 
  
Αξζξν 24 

Παχζε ηνθνγνλίαο 



  
1. Απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ δελ είλαη 
εμαζθαιηζκέλεο κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαην δηθαίσκα παχνπλ λα παξάγνπλ 
λφκηκνπο ή ζπκβαηηθνχο ηφθνπο. Η παχζε ηεο ηνθνγνλίαο δελ ηζρχεη γηα 
ηνπο ζπλνθεηιέηεο θαη ηνπο εγγπεηέο. 
2. Σν θαηά ηα άξζξα 107 επ. ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο κπνξεί λα έρεη σο πεξηερφκελν 
θαη ηελ θαηαβνιή, νιηθή ή κεξηθή, ησλ ηφθσλ πνπ έπαπζαλ λα παξάγνληαη ιφγσ 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 25 
Αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ θαηαδηψμεσλ 
  
1. Με επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 26, απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο 
αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο φια ηα αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα ησλ πηζησηψλ θαηά 

ηνπ νθεηιέηε πξνο ηθαλνπνίεζε ή εθπιήξσζε πησρεπηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπο. Ιδίσο 
απαγνξεχεηαη ε έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ε άζθεζε 
αλαγλσξηζηηθψλ ή θαηαςεθηζηηθψλ αγσγψλ, ε ζπλέρηζε ησλ δηθψλ επ' απηψλ, ε 
άζθεζε ή εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ, ε έθδνζε πξάμεσλ δηνηθεηηθήο ή θνξνινγηθήο 
θχζεσο, ή ε εθηέιεζή ηνπο ζε ζηνηρεία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 
2. Πξάμεηο θαηά παξάβαζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 αλαζηνιήο είλαη απνιχησο 
άθπξεο. 

  
Αξζξν 26 
Ρπζκίζεηο γηα ηνπο ελέγγπνπο πηζησηέο 
  
1. Πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο εμαζθαιίδνληαη κε εηδηθφ πξνλφκην ή 
εκπξάγκαηε αζθάιεηα επί αληηθεηκέλνπ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, ηθαλνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο, 
εθηφο εάλ ν παξψλ θψδηθαο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. Οη ελέγγπνη πηζησηέο 
ηθαλνπνηνχληαη απφ ην ζχλνιν ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 
παξαηηεζνχλ απφ ην πξνλφκην ή ηελ αζθάιεηά ηνπο. 
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6, ε αλαζηνιή ησλ 
αηνκηθψλ δηψμεσλ δελ ηζρχεη σο πξνο ηνπο ελέγγπνπο πηζησηέο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ 
ππέγγπα ζηνηρεία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 
3. Απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε, κέηξα αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ επί πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ηα νπνία 

ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά θαη άκεζα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ή κε 
παξαγσγηθή κνλάδα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ νθεηιέηε, αλαζηέιινληαη κέρξη ηελ έγθξηζε 
ηνπ θαηά ηα άξζξα 107 επ. ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο, άιισο κέρξη ηελ θαηά ην άξζξν 
84 απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν εμαθνινχζεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαζηνιή δελ επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ 
δέθα (10) κελψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, κε ηελ παξέιεπζε ησλ νπνίσλ ε 
αλαζηνιή αίξεηαη απηνδηθαίσο. Πξάμεηο αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ 

θαηά παξάβαζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη απνιχησο άθπξεο. 
4. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 3 αλαζηνιή δελ επεθηείλεηαη ζηα ππέγγπα αληηθείκελα πνπ 
αλήθνπλ ζε εγγπεηέο, ζπλνθεηιέηεο θαη ηξίηνπο νθεηιέηεο ή αλήθνπλ ζηνλ νθεηιέηε, 
αιιά δελ ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά θαη άκεζα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, 
παξαγσγηθή κνλάδα ή εθκεηάιιεπζή ηνπ. 
5. Αλ απνθαζηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84, ε εθπνίεζε ηεο 
επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, αλαζηέιινληαη κέρξη πέξαηνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη νη 
αηνκηθέο δηψμεηο ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ θαη κφλν σο πξνο ηα θαηά ηελ παξάγξαθν 3 
εδάθην πξψην πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη ν 
ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3. 
6. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ησλ 
ζπκθσληψλ παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο. 
  
Αξζξν 27 
Οθεηιέηεο εηο νιφθιεξνλ 

  



1. Δπί νθεηιήο εηο νιφθιεξνλ ν πηζησηήο έρεη δηθαίσκα, εάλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε 
ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο ζπλνθεηιέηεο, λα απαηηήζεη απφ θάζε ζπλνθεηιέηε ηελ 
πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζήο ηνπ, εάλ θαηέζηε απαηηεηή θαηά ηελ πξαγκαηηθή 
ιήμε ηεο. ε πεξίπησζεππεξθάιπςεο ηεο απαίηεζήο ηνπ, απνδίδεη ην επηπιένλ ζε 
εθείλνλ ηνλ ζπλνθεηιέηε πνπ ζα είρε δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ άιισλ. 
2. πλνθεηιέηεο εηο νιφθιεξνλ θαη εγγπεηήο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 
πηψρεπζε ζπλνθεηιέηε ή πξσηνθεηιέηε αληίζηνηρα, κε βάζε απαίηεζε πνπ ζα 

απνθηνχζαλ ζην κέιινλ ιφγσ ηθαλνπνίεζεο απφ απηνχο ηνπ πηζησηή, εθηφο αλ ν 
πηζησηήο απηφο δελ έρεη αλαγγείιεη ηελ απαίηεζή ηνπ. 
  
ΙΙΙ. πλέπεηεο πηψρεπζεο σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο 
  
Αξζξν 28 
Γηαηήξεζε ηζρχνο 

  
Οη θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο εθθξεκείο ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο 
ζπκβαιιφκελνο είλαη ν νθεηιέηεο, δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα. 
  
Αξζξν 29 
Γηθαίσκα επηινγήο 

  
1. Ο ζχλδηθνο, κε ηελ άδεηα ηνπ εηζεγεηή, έρεη ην δηθαίσκα λα εθπιεξψζεη ηηο 
εθθξεκείο ζπκβάζεηο, ππνθαζηζηψληαο ηελ νκάδα ησλ πηζησηψλ ζηε ζέζε ηνπ 
νθεηιέηε, θαη λα απαηηήζεη ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ηειεπηαίνο θαζίζηαηαη νκαδηθφο πηζησηήο. 
2. Δάλ ν ζχλδηθνο δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα εθπιήξσζεο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 
ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζήο ηνπ, ν αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα ηάμεη ζ' απηφλ 
εχινγε πξνζεζκία πξνο άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο. Δάλ ν ζχλδηθνο δελ 
απαληήζεη εληφο ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ έηαμε ν αληηζπκβαιιφκελνο ή εάλ 
αξλεζεί ηελ εθπιήξσζε, ν αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε 
ζχκβαζε θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε ιφγσ κε εθπιήξσζεο, ηθαλνπνηνχκελνο σο 
πησρεπηηθφο πηζησηήο. 
3. Σν δηθαίσκα ηνπ ζπλδίθνπ γηα εθπιήξσζε ή κε αθνξά εθθξεκείο ακθνηεξνβαξείο 
ζπκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ν ζχλδηθνο έρεη ιάβεη γλψζε, ηδίσο απηέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ ηνπ έρεη εγρεηξίζεη ν νθεηιέηεο. 

  
Αξζξν 30 
πκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνλ ζχλδηθν 
  
Απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνλ ζχλδηθν ηθαλνπνηνχληαη σο 
νκαδηθέο. 
  

Αξζξν 31 
πκβάζεηο πνπ ιχνληαη ή δηαηεξνχληαη 
  
1. πκβάζεηο δηαξθνχο ραξαθηήξα δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζην λφκν ή ηε ζχκβαζε. 
2. Η θήξπμε ηεο πηψρεπζεο απνηειεί ιφγν ιχζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο ν νθεηιέηεο είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο, θαζψο θαη εθείλσλ ε 
ιχζε ησλ νπνίσλ επέξρεηαη ή κπνξεί λα επέιζεη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. 
  
Αξζξν 32 
Γηθαίσκα θαηαγγειίαο 
  
1. Σα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 δελ ζίγνπλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνβιέπεη ν λφκνο ή ε ζχκβαζε. 



2. Δπίζεο δελ ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κέξνπο γηα ιχζε ηεο 
ζχκβαζεο, κε βάζε ξήηξα πνπ επηηξέπεη ηε ιχζε ηεο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ 
άιινπ κέξνπο ή ππαγσγήο ηνπ ζε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο εθηέιεζεο. 
  
Αξζξν 33 
Μεηαβίβαζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο 
  

1. Ο ζχλδηθνο δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ζε ηξίην ηε ζπκβαηηθή ζρέζε, ζηελ νπνία 
ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ν νθεηιέηεο. Η κεηαβίβαζε επηηξέπεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 
χπαξμε ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ ηελ απνθιείνπλ ή ηελ πεξηνξίδνπλ, αλ ε κεηαβίβαζε 
είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηνπο πηζησηέο θαη ζπλαηλεί ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ νθεηιέηε. 
2. ε άξλεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα ζπλαηλέζεη, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά 
απφ αίηεζε ηνπ ζπλδίθνπ, κπνξεί λα εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ππφ ηνπο φξνπο: 
α) φηη ν ζχλδηθνο επέιεμε ηε ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο, 

β) φηη ν ηξίηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ηηο απνξξένπζεο απφ απηήλ 
ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε θαη 
γ) φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ βιάπηεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε. 
Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε, ν ηξίηνο ζεσξείηαη 
ππνθαηαζηαζείο ζηα εθ ηεο ζπκβάζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε. 
  
Αξζξν 34 

πκβάζεηο εξγαζίαο 
  
1. Με ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο δελ ιχεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο. 
2. Ο ζχλδηθνο, εθφζνλ ν νθεηιέηεο είλαη εξγνδφηεο, κπνξεί λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε θαηαγγειία. Η πηψρεπζε απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ. Γηα ην θχξνο ηεο 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ απαηηείηαη ε θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο. 
3. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηά ην άξζξν 70 έθζεζε ηνπ ζπλδίθνπ πξνβιέπεη βησζηκφηεηα 
ηεο επηρείξεζεο, ν ζχλδηθνο, ν νθεηιέηεο θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ, κπνξνχλ ρσξηζηά ν 
θαζέλαο ή απφ θνηλνχ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εηζεγεηή ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ηνπ 
θαηά ηα άξζξα 107 επ. ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο. 
4. Οη απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ απφ κηζζνχο θαη ινηπέο παξνρέο πνπ γελλήζεθαλ πξηλ 
ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη θάζε ζπλαξηψκελε κε ηελ θαηαγγειία απαίηεζή 

ηνπο, φπσο ηδίσο απνδεκίσζε εθ ηνπ λφκνπ, απνηεινχλ πησρεπηηθέο απαηηήζεηο, γηα ηηο 
νπνίεο νη κηζζσηνί ηθαλνπνηνχληαη σο πησρεπηηθνί πηζησηέο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πεξί 
θαηαηάμεσο ησλ πηζησηψλ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα. 
5. Μηζζσηφο πνπ πξαγκαηηθά ζπλερίδεη λα παξέρεη ή παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ κεηά ηελ 
θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ιφγσ ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ 
νθεηιέηε ή ηνλ ζχλδηθν, γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπλαθείο παξνρέο, ηθαλνπνηείηαη σο 
νκαδηθφο πηζησηήο. 

  
Αξζξν 35 
Δπηθχιαμε θπξηφηεηαο 
  
1. Δάλ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ν νθεηιέηεο είρε πσιήζεη θηλεηφ πξάγκα κε 
επηθχιαμε θπξηφηεηαο κέρξηο απνπιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο θαη ην είρε παξαδψζεη ζηνλ 
αγνξαζηή, ε θήξπμε ηεο πηψρεπζεο δελ απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο ή 
ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ θαη νχηε εκπνδίδεη ηνλ αγνξαζηή λα απνθηήζεη ηελ 
θπξηφηεηα ηνπ πσιεζέληνο, θαηά ηα ζπκθσλεζέληα. 
2. Δάλ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ν νθεηιέηεο είρε αγνξάζεη θηλεηφ πξάγκα κε 
επηθχιαμε θπξηφηεηαο ηνπ πσιεηή θαη είρε παξαιάβεη ην πξάγκα, ε θήξπμε ηεο 
πηψρεπζεο δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πσιεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηθχιαμε 
θπξηφηεηαο. Ο πσιεηήο δηθαηνχηαη λα ηάμεη πξνζεζκία ζηνλ ζχλδηθν, πξνθεηκέλνπ λα 
αζθήζεη ην θαηά ην άξζξν 29 δηθαίσκα επηινγήο. Δάλ ν ζχλδηθνο αξλεζεί ηελ 
εθπιήξσζε, ν πσιεηήο έρεη δηθαίσκα απνρσξηζκνχ ηνπ πξάγκαηνο απφ ηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία, ρσξίο αλάγθε πξνεγνχκελεο ππαλαρψξεζεο. Ο πσιεηήο δηθαηνχηαη λα 



αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ απηφ κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θαηά ην άξζξν 70 έθζεζεο 
ηνπ ζπλδίθνπ. 
  
Αξζξν 36 
πκςεθηζκφο 
  
1. Η θήξπμε ηεο πηψρεπζεο δελ ζίγεη ην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή λα πξνηείλεη 

ζπκςεθηζκφ αληαπαίηεζήο ηνπ πξνο ηελ αληίζηνηρε απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ζπλέηξεμαλ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Οη 
απαγνξεχζεηο ζπκςεθηζκνχ, φπνπ ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πηψρεπζε. 
2. Ο ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο 
ζε εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, ξπζκίδεηαη φπσο ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη. 
3. Ο ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εληνιέο κεηαβίβαζεο επί 
ζπζηεκάησλ δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

θαζψο θαη κε βάζε ξήηξεο εθθαζαξηζηηθνχ ζπκςεθηζκνχ, ζην πιαίζην ζπκθσληψλ 
παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, γίλεηαη θαηά ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ ξπζκίζεηο. 
  
IV. Απνρσξηζκφο θαη πησρεπηηθή δηεθδίθεζε 
  
Αξζξν 37 
Γηθαίσκα απνρσξηζκνχ 

  
1. Όπνηνο επηθαιείηαη εκπξάγκαην ή ελνρηθφ δηθαίσκα ζε αληηθείκελν πνπ δελ αλήθεη 
ζηνλ νθεηιέηε, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ απφ ηελ πησρεπηηθή 
πεξηνπζία θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζ' απηφλ, κε αίηεζή ηνπ πξνο ην ζχλδηθν. Η απφδνζε 
απφ ηνλ ζχλδηθν γίλεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηνπ εηζεγεηή. Αλ ε αίηεζε δελ γίλεη 
δεθηή, ε αμίσζε πξνο απνρσξηζκφ αζθείηαη θαηά ηνπ ζπλδίθνπ κε βάζε ηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ν 
απνρσξηζκφο. 
2. Δάλ ην αληηθείκελν, ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λα δεηεζεί ν απνρσξηζκφο, θαηά ηελ 
παξάγξαθν 1, έρεη εθπνηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε ζε ηξίην, ρσξίο δηθαίσκα, πξηλ ηελ 
θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ή κεηά ηελ θήξπμή ηεο απφ ηνλ ζχλδηθν, ν δηθαηνχρνο ζε 
απνρσξηζκφ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ ηξίηνπ ζηελ 
αληηπαξνρή, εάλ απηή αθφκα νθείιεηαη ή ηνλ απνρσξηζκφ ηεο αληηπαξνρήο απφ ηελ 
πησρεπηηθή πεξηνπζία, εάλ απηή δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηεο. 
3. Δάλ ν απνρσξηζκφο, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, είλαη αδχλαηνο, ν 

δηθαηνχρνο ζπκκεηέρεη ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία σο πησρεπηηθφο πηζησηήο κε βάζε 
ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
4. Δπί θαηαπηζηεπηηθήο κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο θηλεηνχ κε δηαηήξεζε ηεο λνκήο απφ 
ηνλ νθεηιέηε, ν πηζησηήο, σο θχξηνο ηνπ πξάγκαηνο, δηθαηνχηαη ζε απνρσξηζκφ ηνπ. 
  
Αξζξν 38 
Πησρεπηηθή δηεθδίθεζε 

  
1. Γηθαίσκα δηεθδίθεζεο έρεη εθείλνο πνπ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο παξέδσζε 
εκπνξεχκαηα ζηνλ νθεηιέηε ιφγσ παξαθαηαζήθεο πξνο πψιεζε ή γηα λα πσιεζνχλ 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, εθφζνλ απηά, θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, βξίζθνληαη ζηελ 
πησρεπηηθή πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε αλαιινίσηα ελ φισ ή ελ κέξεη. 
2. Δάλ ηα εκπνξεχκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ πσιεζεί θαη ην ηίκεκα νθείιεηαη θαηά 
ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ν παξαγγειέαο - παξαθαηαζέηεο δηεθδηθεί επζέσο απηφ ζηα 
ρέξηα ηνπ αγνξαζηή. 
3. Ο δηθαηνχρνο δηεθδηθεί αμηφγξαθα, ηα νπνία πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο είρε 
απνζηείιεη ζηνλ νθεηιέηε γηα λα εηζπξαρζνχλ ή λα δηαηεζνχλ γηα θαζνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, εθφζνλ απηά θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ 
νθεηιέηε απηνχζηα. 
  
Αξζξν 39 
Γηεθδίθεζε πσιεηή 

  



1. Γηθαίσκα δηεθδίθεζεο έρεη εθείλνο πνπ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο είρε πσιήζεη 
εκπνξεχκαηα ζηνλ νθεηιέηε, ηα νπνία θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο δελ έρνπλ 
αθφκα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
θαη εθφζνλ ην ηίκεκα νθείιεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη. 
2. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ν πσιεηήο θαηέρεη ην πξάγκα, 
έρεη δηθαίσκα επίζρεζεο απηνχ. 
  

Αξζξν 40 
Αζθεζε ηεο δηεθδίθεζεο 
  
1. Δπί ηεο αίηεζεο δηεθδίθεζεο απνθαίλεηαη ν ζχλδηθνο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
εηζεγεηή. Αλ ππάξρεη αληίξξεζε απφ ηνλ ζχλδηθν ή πηζησηή, απνθαίλεηαη ην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
2. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ν ζχλδηθνο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 δηθαίσκα επηινγήο. 
  
V. Πησρεπηηθή αλάθιεζε 
  
Αξζξν 41 
Καλφλαο 
  

Πξάμεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ δηελεξγήζεθαλ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη απφ 
ηελ παχζε ησλ πιεξσκψλ κέρξη ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο (χπνπηε πεξίνδνο) θαη 
είλαη επηδήκηεο γηα ηελ νκάδα ησλ πηζησηψλ αλαθαινχληαη ή κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ 
απφ ηνλ ζχλδηθν θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 
  
Αξζξν 42 
Πξάμεηο ππνρξεσηηθήο αλάθιεζεο 
  
Λνγίδνληαη φηη είλαη επηδήκηεο θαη αλαθαινχληαη νη αθφινπζεο πξάμεηο: 
α) Γσξεέο θαη ραξηζηηθέο γεληθά δηθαηνπξαμίεο, θαζψο θαη απηέο ζηηο νπνίεο ε 
αληηπαξνρή πνπ έιαβε ν νθεηιέηεο ήηαλ δπζαλάινγα κηθξή ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ 
παξνρή. Δμαηξνχληαη νη ζπλήζεηο δσξεέο πνπ γίλνληαη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο 
εππξέπεηαο ή απφ ιφγνπο εζηθνχ θαζήθνληνο, θαζψο θαη πξάμεηο απφ ειεπζεξηφηεηα 
πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζε εθπιήξσζε λνκηθήο ππνρξέσζεο θαη παξνρέο 
πξνο νηθνλνκηθή ή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ηέθλσλ ηνπ, εθφζνλ νη παξνρέο 

είλαη αλάινγεο πξνο ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη δελ επέθεξαλ νπζηψδε 
ειάηησζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. 
β) Πιεξσκέο κε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ. 
γ) Πιεξσκέο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ κε άιιν ηξφπν θαη φρη κε κεηξεηά ή κε ηε 
ζπκθσλεζείζα παξνρή. 
δ) χζηαζε εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο εγγξαθήο 
πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ή παξνρή άιισλ αζθαιεηψλ ελνρηθήο θχζεσο γηα 

πξνυπάξρνπζεο ππνρξεψζεηο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ ν νθεηιέηεο δελ είρε 
αλαιάβεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ή γηα ηελ εμαζθάιηζε λέσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
αλαιήθζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζε αληηθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ πξνυπήξραλ. 
  
Αξζξν 43 
Πξάμεηο δπλεηηθήο αλάθιεζεο 
  
1. Κάζε ακθνηεξνβαξήο πξάμε ηνπ νθεηιέηε ή πιεξσκή απφ απηφλ ιεμηπξφζεζκσλ 
ρξεψλ ηνπ πνπ έγηλε κεηά ηελ παχζε ησλ πιεξσκψλ θαη πξηλ ηελ θήξπμε ηεο 
πηψρεπζεο, κπνξεί λα αλαθιεζεί, εάλ ν αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 
πξάμεο γλψξηδε φηη ν νθεηιέηεο είρε παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ θαη ε πξάμε ήηαλ 
επηδήκηα γηα ηελ νκάδα ησλ πηζησηψλ. 
2. Σεθκαίξεηαη ε γλψζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο 
ήηαλ ζχδπγνο ηνπ νθεηιέηε ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ ή εμ 
αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ή πξφζσπν κε ην νπνίν ν νθεηιέηεο ζπδνχζε ην 

ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο. Δπί αληηζπκβαιιφκελνπ λνκηθνχ 



πξνζψπνπ ην ηεθκήξην ηεο γλψζεο αθνξά ηα σο άλσ πξφζσπα, εθφζνλ θαηά ηε 
δηελέξγεηα ηεο πξάμεο είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδξπηή ή δηνηθεηή ή δηεπζπληή ή 
δηαρεηξηζηή ηνπ. Σν ηεθκήξην δελ ηζρχεη, εάλ ε αλαθιεηηθή αγσγή εγεξζεί κεηά ηελ 
παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 44 
Γφιηα βιάβε ησλ πηζησηψλ 

  
Πξάμεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ θήξπμε ηεο 
πηψρεπζεο, κε δφιν απηνχ λα δεκηψζεη ηνπο πηζησηέο ηνπ ή λα σθειήζεη νξηζκέλνπο 
ζε βάξνο άιισλ, αλαθαινχληαη, εάλ ν ηξίηνο κε ηνλ νπνίν ζπκβιήζεθε, θαηά ην ρξφλν 
ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξάμεο γλψξηδε ην δφιν ηνπ νθεηιέηε. 
  
Αξζξν 45 

Δμαηξνχκελεο πξάμεηο 
  
Γελ αλαθαινχληαη: 
α) πλεζηζκέλεο πξάμεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
νθεηιέηε πνπ δηελεξγήζεθαλ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη κέζα ζηα φξηα ησλ 
ζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. 
β) Πξάμεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ ξεηά ν λφκνο ηηο εμαηξεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ πεξί αλάθιεζεο, αθπξφηεηαο ή αθπξσζίαο πξάμεσλ πνπ έγηλαλ κέζα ζηελ 
χπνπηε πεξίνδν. 
γ) Πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαηά ην ζηάδην εθπιήξσζεο ηνπ 
ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο, ζε πεξίπησζε επαλαθνξάο ζε εθθαζάξηζε ιφγσ αδπλακίαο 
εθπιήξσζεο. 
δ) Παξνρή ηνπ νθεηιέηε, γηα ηελ νπνία ν αληηζπκβαιιφκελνο θαηέβαιε άκεζα 
ηζνδχλακε αληηπαξνρή ζε κεηξεηά. 
  
Αξζξν 46 
Δηδηθέο ξπζκίζεηο επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 
  
1. Σν θχξνο ή ην αλαθιεηφ εθθαζάξηζεο πνπ ζπληειέζηεθε ή ηεο παξνρήο εμαζθάιηζεο 
ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παξαγψγσλ, ξπζκίδεηαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 
2. Σν θχξνο ή ην αλαθιεηφ ησλ ζπκθσληψλ παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο 

κε βάζε ηέηνηεο ζπκθσλίεο ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ζρεηηθέο 
ζπκθσλίεο. 
3. Σν θχξνο ή ην αλαθιεηφ ηνπ ζπκςεθηζκνχ, ησλ πιεξσκψλ ή ζπλαιιαγψλ απηψλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ ή δηαθαλνληζκνχ ή ζε ρξεκαηαγνξά 
ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο. 
  
Αξζξν 47 

Πιεξσκή ρξεκαηνγξάθσλ 
  
Δπί πιεξσκήο ρξεκαηνγξάθσλ απφ ηνλ νθεηιέηε κέζα ζηελ χπνπηε πεξίνδν, ε 
αλαθιεηηθή αμίσζε κπνξεί λα ζηξαθεί κφλνλ θαηά ηνπ εθδφηε ζπλαιιαγκαηηθήο θαη 
ηνπ πξψηνπ νπηζζνγξάθνπ γξακκαηίνπ ζε δηαηαγή θαη επηηαγήο θαη κφλνλ εθφζνλ 
απηνί γλψξηδαλ φηη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ή νπηζζνγξάθεζεο αληίζηνηρα ηνπ 
ρξεκαηνγξάθνπ, ν πιεξσηήο επί ζπλαιιαγκαηηθήο ή ν εθδφηεο επί γξακκαηίνπ ζε 
δηαηαγή θαη επηηαγήο είρε παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ. 
  
Αξζξν 48 
Γηθαζηηθή απφθαζε - Ννκηκνπνίεζε 
  
1. Οη πξάμεηο πνπ έγηλαλ ζηελ χπνπηε πεξίνδν αλαθαινχληαη κε απφθαζε ηνπ 
πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
2. Σελ αλαθιεηηθή αμίσζε αζθεί ν ζχλδηθνο. Μπνξεί λα ηελ αζθήζεη θαη πηζησηήο, 

εθφζνλ είρε δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ ζχλδηθν ηελ άζθεζή ηεο γηα ζπγθεθξηκέλε 



πξάμε θαη γηα ζπγθεθξηκέλν λφκηκν ιφγν θαη ν ζχλδηθνο δελ ηελ άζθεζε κέζα ζε δχν 
(2) κήλεο απφ ηε ιήςε ηνπ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ πηζησηή. 
3. Η αλαθιεηηθή αγσγή απεπζχλεηαη θαη' εθείλνπ ή εθείλσλ πνπ είραλ ιάβεη κέξνο 
ζηελ ππφ αλάθιεζε πξάμε, θαζψο θαη θαηά ησλ θιεξνλφκσλ ή άιισλ θαζνιηθψλ 
δηαδφρσλ ηνπο ή ηνπ θαθφπηζηνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ. 
4. Η αλάθιεζε δελ εκπνδίδεηαη εθ ηνπ ιφγνπ φηη γηα ηελ ππφ αλάθιεζε πξάμε έρεη 
εθδνζεί ηίηινο εθηειεζηφο ή ην εμ απηήο δηθαίσκα απνθηήζεθε κέζσ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. 
  
Αξζξν 49 
πλέπεηεο ηεο απφθαζεο 
  
1. Όπνηνο κε αλαθαινχκελε πξάμε απέθηεζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ νθεηιέηε, 
ππνρξενχηαη λα ην επαλακεηαβηβάζεη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία. Δάλ ε 

απηνχζηα επαλακεηαβίβαζε δελ είλαη δπλαηή, ε ππνρξέσζε ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ, εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο. 
2. Ο ιήπηεο δσξεάο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη κφλν ηνλ πινπηηζκφ, εθηφο εάλ 
γλψξηδε ή θαηά ηηο πεξηζηάζεηο κπνξνχζε λα γλσξίδεη φηη κε ηε ραξηζηηθή παξνρή 
επέξρεηαη δεκία ηεο νκάδαο ησλ πηζησηψλ. 
3. Αλ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θξίλεη φηη απηφο πνπ ζπκβιήζεθε κε ηνλ νθεηιέηε 
ελήξγεζε θαθφπηζηα, κπνξεί λα ηνλ ππνρξεψζεη ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ πξάμε ζηελ νκάδα ησλ πηζησηψλ. 
  
Αξζξν 50 
Αμηψζεηο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 
  
1. Δάλ κε ηελ αλαθαινχκελε παξνρή είρε εμνθιεζεί απαίηεζε, κε 
ηελ επαλακεηαβίβαζή ηεο ε απαίηεζε επαλέξρεηαη ζε ηζρχ. 
2. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ακθνηεξνβαξνχο πξάμεο, ν αληηζπκβαιιφκελνο, εθφζνλ 
επηζηξέθεη ηελ παξνρή, έρεη αμίσζε ζηελ αληηπαξνρή ηνπ σο νκαδηθφο πηζησηήο, εάλ ε 
αληηπαξνρή εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ή ε 
ηειεπηαία απμήζεθε θαηά ηελ αμία ηεο αληηπαξνρήο, άιισο ηθαλνπνηείηαη σο 
πησρεπηηθφο πηζησηήο. 
  
Αξζξν 51 
Παξαγξαθή ηεο αλαθιεηηθήο αμίσζεο 

  
Η αλαθιεηηθή αμίσζε παξαγξάθεηαη κε ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκέξα 
πνπ ν ζχλδηθνο έιαβε γλψζε ηεο πξάμεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά παξέιεπζε δχν 
(2) εηψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 
  
Ι. Γεληθή δηάηαμε 
  
Αξζξν 52 
Σα φξγαλα ηεο πηψρεπζεο 

  
Σα φξγαλα ηεο πηψρεπζεο είλαη: ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ν εηζεγεηήο, ν ζχλδηθνο, ε 
ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ. 
  
ΙΙ. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 
  
Αξζξν 53 

Αξκνδηφηεηα 
  
Πησρεπηηθφ δηθαζηήξην είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε 
(άξζξν 4). Αζθεί ηελ αλψηαηε επνπηεία ζηε δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. 
Έρεη αξκνδηφηεηα λα δηθάδεη ηηο δηαθνξέο πνπ εηδηθά νξίδνληαη ζηνλ παξφληα θψδηθα, 
αιιά θαη φζεο αλαθχνληαη απφ ηελ πηψρεπζε θαη ιφγσ ηεο θήξπμήο ηεο. 
  

Αξζξν 54 
Γηαδηθαζία 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δηθάδεη θάζε ππφζεζε πνπ ππάγεηαη ζ' απηφ, ρσξίο 
εμαίξεζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο (άξζξα 741 επ. Κ.Πνι.Γ.). Οη 
παξεκβάζεηο (πξφζζεηεο ή θχξηεο) ελψπηφλ ηνπ αζθνχληαη θαη κε δήισζε πνπ 
θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 
2. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα, νη ππνζέζεηο ελψπηνλ ηνπ 
πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ πξνζδηνξίδνληαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ θαη ε θιήηεπζε 
γίλεηαη πξν δέθα (10) εκεξψλ, ε δε απφθαζε εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηε ζπδήηεζε. 
  
Αξζξν 55 
Αλαθνπή, έθεζε θαη αλαίξεζε 
  

Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα, νη απνθάζεηο ηνπ πησρεπηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο, έθεζε, θαζψο θαη αλαίξεζε κφλν γηα 
ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 1 θαη 19 ηνπ Κ.Πνι.Γ.. Γελ ππφθεηληαη ζε αλαθνπή 
εξεκνδηθίαο ή έθεζε ή αλαίξεζε νη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί δηνξηζκνχ ή 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ εηζεγεηή ή ηνπ ζπλδίθνπ θαη πεξί ρνξήγεζεο βνεζεκάησλ πξνο 
ηνλ νθεηιέηε ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 
  

Αξζξν 56 
Πησρεπηηθή αλαθνπή 
  
Η απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε, θαζψο θαη εθείλε πνπ κεηαβάιιεη ρξφλν 
παχζεο ησλ πιεξσκψλ, ππφθεηληαη ζε αλαθνπή. Η αλαθνπή απεπζχλεηαη θαηά ηνπ 
ζπλδίθνπ θαη αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε απφ ηνλ 
νθεηιέηε θαη νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 
Σακείνπ Ννκηθψλ. 
  
Αξζξν 57 
Αίηεζε αλάθιεζεο 
  
1. Η απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε κπνξεί λα αλαθιεζεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
νθεηιέηε απφ ην δηθαζηήξην πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε, εθφζνλ ηθαλνπνηήζεθαλ ή 

ζπλαηλνχλ νη πηζησηέο πνπ κεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη 



εθείλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θάθειν. Η ηθαλνπνίεζε θαη ε ζπλαίλεζε ησλ πηζησηψλ 
απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο, κε βεβαησκέλε ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπο απφ 
δεκφζηα αξρή. Η απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε κπνξεί λα αλαθιεζεί θαη κε 
αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή κε πξφηαζε ηνπ εηζεγεηή, αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 758 Κ.Πνι.Γ.. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο 
αλάθιεζεο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην έθζεζε ηνπ εηζεγεηή. 
2. Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο θαηά ην άξζξν 

164. Η απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαηά ηελ 
παξάγξαθν 1 εδάθην α', έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ε πηψρεπζε 
ζεσξείηαη φηη δελ θεξχρζεθε πνηέ. Η αλάθιεζε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 εδάθην γ' δελ 
έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, εθηφο αλ ην νξίζεη εηδηθά ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
3. ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ αλάθιεζε δελ ζίγνληαη νη πξάμεηο πνπ έγθπξα 
ελεξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο πησρεπηηθήο απφθαζεο. 
4. Η πεξί αλαθιήζεσο απφθαζε δεκνζηεχεηαη θαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ 

ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. Αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη ηξηηαλαθνπή αζθνχληαη εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηήο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ 
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 756 επ. Κ.Πνι.Γ.. 
  
ΙΙΙ. Ο εηζεγεηήο 
  
Αξζξν 58 

Οξηζκφο εηζεγεηή 
  
1. Δηζεγεηήο ζηελ πηψρεπζε νξίδεηαη πξσηνδίθεο πνπ ππεξεηεί ζην πξσηνδηθείν. ηα 
πξσηνδηθεία Αζελψλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο, εηζεγεηήο ησλ πησρεχζεσλ νξίδεηαη 
γηα δχν (2) δηθαζηηθά έηε, κε απφθαζε ηεο νινκέιεηάο ηνπο, έλαο ή δχν απφ ηνπο 
πξνέδξνπο πξσηνδηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζ' απηά, θαη' απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε. ηα 
ινηπά πξσηνδηθεία, ν εηζεγεηήο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν αληηθαζίζηαηαη ν εηζεγεηήο. 
2. Δπί πηψρεπζεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, εηζεγεηήο νξίδεηαη ν ίδηνο γηα 
ηελ εηαηξία θαη ηα νκφξξπζκα κέιε ηεο πνπ ζπκπησρεχνπλ. 
  
Αξζξν 59 
Καζήθνληα ηνπ εηζεγεηή επί ηεο δηνίθεζεο ηεο πηψρεπζεο 
  
1. Ο εηζεγεηήο νθείιεη ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ ζπλδίθνπ πεξί ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Έρεη θαζήθνλ λα επηηεξεί θαη λα 
επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πηψρεπζεο, λα δηαηάζζεη φια ηα θαηεπείγνληα κέηξα πξνο 
δηαζθάιηζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη πξνεδξεχεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ. 
2. Δπηβιέπεη ην έξγν ηνπ ζπλδίθνπ θαη, αλ ζπληξέρεη ζρεηηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα 
δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Παξέρεη ζηνλ ζχλδηθν, κεηά απφ ζπλαίλεζε ηεο 
επηηξνπήο πηζησηψλ, ηελ άδεηα εκπνξίαο ή εθπνίεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ελ γέλεη 
θηλεηψλ ηεο πηψρεπζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θψδηθα. 

3. ε θάζε πεξίπησζε ν εηζεγεηήο έρεη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ εηδηθά νξίδνληαη ζηνλ 
παξφληα θψδηθα, αιιά θαη γηα θάζε πξάμε αλαγθαία ζηα πιαίζηα θαη γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη κε ηνλ παξφληα θψδηθα, έζησ 
θαη αλ εηδηθά δελ πξνβιέπνληαη ζ' απηφλ. 
  
Αξζξν 60 
Γηαηάμεηο ηνπ εηζεγεηή 
  
1. Ο εηζεγεηήο κε δηάηαμή ηνπ παξέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα θψδηθα 
άδεηεο θαη απνθαζίδεη, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, επί φισλ ησλ δηελέμεσλ ηνπ ζπλδίθνπ 
κε ηελ επηηξνπή πηζησηψλ, κε ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ έρεη αξκνδηφηεηα θαηά ηνλ 
παξφληα θψδηθα. 
2. Καηά ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ηνπ εηζεγεηή, θαζψο θαη επί ησλ δηελέμεσλ ηνπ ίδηνπ κε 
ην ζχλδηθν, ηελ επηηξνπή πηζησηψλ ή πηζησηή ή κε άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

πηψρεπζε, επηηξέπεηαη, ζε απηνχο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, ε πξνζθπγή ελψπηνλ 



ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Η πξνζθπγή, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ 
παξφληα θψδηθα, αζθείηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο δηάηαμεο θαη 
εθδηθάδεηαη εληφο νθηψ (8) εκεξψλ, ην δε πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 
απνθαίλεηαη επ' απηήο ακεηαθιήησο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε. Η 
πξνζθπγή ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εηζεγεηή, κπνξεί φκσο ν πξφεδξνο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
πξνζθεχγνληνο, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή εθηειέζεσο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (άξζξα 682 επ. Κ.Πνι.Γ.). 
3. Δπί ησλ δηελέμεσλ πνπ θέξνληαη ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν εηζεγεηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πάληνηε ζρεηηθή έθζεζε, ρσξίο ηελ νπνία είλαη 
απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε. 
  
Αξζξν 61 
Αλαθξηηηθά θαζήθνληα ηνπ εηζεγεηή 

  
Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα εμεηάζεη αλσκνηί ηνλ νθεηιέηε θαη ελφξθσο ηνπο 
αληηπξνζψπνπο θαη ππαιιήινπο ηνπ, ζρεηηθά κε φ,ηη αθνξά ηε ζχληαμε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο αηηίεο ηεο πηψρεπζεο. Αληίγξαθα ησλ 
θαηαζέζεσλ δηαβηβάδεη ν εηζεγεηήο θαη πξνο ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, αλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε πνηληθήο επζχλεο θάπνηνπ πξνζψπνπ. 
  

Αξζξν 62 
Δπηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε 
  
1. Αλ ν νθεηιέηεο αξλείηαη λα εκθαληζηεί, εθφζνλ εηδνπνηεζεί λφκηκα πξηλ δχν (2) 
εκέξεο, ελψπηνλ ηνπ ζπλδίθνπ ή ηνπ εηζεγεηή, ν εηζεγεηήο επηβάιιεη ζ' απηφλ πνηλή 
ηάμεσο απφ πεληαθφζηα (500) έσο δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ ππέξ ηνπ Σακείνπ 
Ννκηθψλ πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, 
εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
2. Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα δηαηάμεη ηα αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα, πξνο 
εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ πησρνχ θαη ζχκπξαμήο ηνπ, φπνπ απαηηείηαη, θαηά ηελ 
πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 
  
ΙV. Ο ζχλδηθνο 
  
Αξζξν 63 

Πνηνο δηνξίδεηαη ζχλδηθνο 
  
1. χλδηθνο δηνξίδεηαη δηθεγφξνο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή ππεξεζία θαη θαηνηθεί 
ζηελ έδξα ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, απφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 
νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, κε βάζε αηηήζεηο ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ δηθεγφξσλ. Αλ δελ θαηαξηηζηεί θαηάινγνο, ηζρχεη απηφο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλ δελ ππάξρεη θαζφινπ θαηάινγνο, ην πησρεπηηθφ 

δηθαζηήξην επηιέγεη ειεχζεξα ην πξφζσπν ηνπ ζπλδίθνπ. 
2. χλδηθνο δελ δηνξίδεηαη απηφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νθεηιέηε, θαη επί λνκηθψλ 
πξνζψπσλ κε ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ απνηεινχλ ηε δηνίθεζή ηνπο, κε ζπγγέλεηα εμ 
αίκαηνο ή αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή απεξηφξηζηα ή πηνζεζία θαη εθ πιαγίνπ κέρξη 
ηέηαξηνπ βαζκνχ ή είλαη ή ππήξμαλ ζχδπγνη ή κλεζηήξεο απηψλ. 
  
Αξζξν 64 
Γηθαίσκα απνπνίεζεο 
  
1. Ο ζχλδηθνο ακέζσο εηδνπνηείηαη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ κε θάζε κέζν, αθφκε θαη 
ηειεθσληθά, απφ ηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ. Ο γξακκαηέαο ζεκεηψλεη 
ελππφγξαθα ηελ εηδνπνίεζε πάλσ ζην θάθειν ηεο πηψρεπζεο. Δληφο ησλ επφκελσλ 
δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηή, ν ζχλδηθνο δηθαηνχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο 
πξνο ηνλ εηζεγεηή φηη απνπνηείηαη ην δηνξηζκφ ηνπ, εθζέηνληαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο 
ιφγνπο. Ο εηζεγεηήο απεπζχλεηαη ακέζσο πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην γηα δηνξηζκφ 

λένπ ζπλδίθνπ. 



2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ λένπ ζπλδίθνπ απνθαίλεηαη 
ζπγρξφλσο, αλ ε απνπνίεζε νθείιεηαη ζε αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 63 παξάγξαθνο 2 ή 
ζε ζπνπδαίν ιφγν. Αλ δελ ζπκβαίλεη ηνχην, ν ζχλδηθνο πνπ παξαηηήζεθε δελ κπνξεί λα 
δηνξηζηεί ζχλδηθνο γηα ηα επφκελα ηξία (3) έηε. 



  

Αξζξν 65 
Γεκνζηεχζεηο πξφζθιεζεο πξνο ηνπο πηζησηέο 
  
Ο ζχλδηθνο έρεη ππνρξέσζε λα επηκειεζεί γηα ηε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, 
πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε, κε πξφζθιεζε ησλ πηζησηψλ λα 
ζπλέιζνπλ ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή ζηνλ νξηδφκελν ζηελ απφθαζε ηφπν θαη ρξφλν, γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ πίλαθα εηθαδφκελσλ πηζησηψλ θαη ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο πηζησηψλ. Αλ ν 
ζχλδηθνο βξαδχλεη, ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ εηζεγεηή. Αλ καηαησζεί ε 
ζπλέιεπζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο επφκελεο 
ζπλέιεπζεο νξίδεηαη κε απιή πξάμε ηνπ εηζεγεηή, ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν. 
  
Αξζξν 66 

πληεξεηηθά κέηξα 
  
1. Ο ζχλδηθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγξάςεη ακέζσο ηηο ππνζήθεο θαη 
πξνζεκεηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηίηινη θαηά νθεηιεηψλ ηεο πηψρεπζεο θαη λα 
δεηεί απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ηε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ πξνο εμαζθάιηζε 
ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 
2. Ο ζχλδηθνο εγγξάθεη αηειψο, ππέξ ηεο νκάδαο ησλ πηζησηψλ, ππνζήθεο επί φισλ 

ησλ αθηλήησλ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο κε ηίηιν ηελ πεξίιεςε ηεο απφθαζεο πνπ 
θήξπμε ηελ πηψρεπζε θαη ηνλ δηφξηζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζή ηνπ, φπνπ 
πεξηγξάθνληαη ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ δεηεί ηελ εγγξαθή θαη αλαθέξεη ην θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ εηθαδφκελν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνο αζθάιεηα πηζηψζεσλ. 
  
Αξζξν 67 
Δθπνίεζε πξαγκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά θ.ιπ. 
  

1. Ο ζχλδηθνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εηζεγεηή λα επηηξέςεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηε 
ζθξάγηζε θαη λα παξαδνζνχλ ζ' απηφλ, φζα πξάγκαηα ππφθεηληαη ζε άκεζε θζνξά ή 
ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ή ε δηαηήξεζή ηνπο είλαη δαπαλεξή. Σα πξάγκαηα απηά 
απνγξάθνληαη θαη εθηηκψληαη ακέζσο απφ ηνλ ζχλδηθν, ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε 
ζθξάγηζε εηξελνδίθε, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηελ έθζεζε. 
2. Ο νθεηιέηεο εηδνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, αθφκε θαη ηειεθσληθψο πεξί ηνπ 
αηηήκαηνο απηνχ ηνπ ζπλδίθνπ θαη δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ 
ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή εληφο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. 
3. Αλ ν εηζεγεηήο ρνξεγήζεη ηε ζρεηηθή άδεηα, ν ηφπνο θαη ρξφλνο ηεο πψιεζεο ησλ 
πξαγκάησλ γλσζηνπνηείηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζην θαηάζηεκα ηνπ πησρεπηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ. 
  
Αξζξν 68 
Απνζθξάγηζε - απνγξαθή 

  
1. Ο ζχλδηθνο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ θαη εθφζνλ έρεη 
νινθιεξσζεί ε ζθξάγηζε, δεηεί απφ ηνλ εηξελνδίθε ηελ απνζθξάγηζε ηεο πησρεπηηθήο 
πεξηνπζίαο θαη πξνβαίλεη ζηελ απνγξαθή ηεο. Ο νθεηιέηεο θαιείηαη πξηλ δχν (2) 
εκέξεο, λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε θαη απνγξαθή. Αλ ν νθεηιέηεο έρεη 
απνβηψζεη, ζηε ζέζε απηνχ θαινχληαη νη θιεξνλφκνη ηνπ. 
2. Η απνγξαθή γίλεηαη απφ ηνλ ζχλδηθν κε ηελ παξνπζία ηνπ εηξελνδίθε. Ο ζχλδηθνο 
κπνξεί κε ηελ άδεηα ηνπ εηζεγεηή λα πξνζιάβεη βνεζφ ηεο εθινγήο ηνπ γηα ηε ζχληαμε 

ηεο απνγξαθήο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ. Πεξί ηεο απνγξαθήο θαη ηεο 
εθηίκεζεο ησλ πξαγκάησλ ζπληάζζεηαη απφ ην ζχλδηθν έθζεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ ίδην, ηνλ εηξελνδίθε θαη ηα άιια παξφληα πξφζσπα. Οη ζθξαγίδεο αθαηξνχληαη 
δηαδνρηθά, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο απνγξαθήο θαη θάζε δηαθνπή αλαθέξεηαη ζηελ 
έθζεζε θαη ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο αλσηέξσ. Δληφο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ 
πεξάησζε ηεο απνγξαθήο, ε έθζεζε θαηαηίζεηαη ζηνλ εηζεγεηή θαη φπνηνο έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ ιακβάλεη απφ ηνλ γξακκαηέα ακέζσο αηειψο αληίγξαθν. 



3. Μφιηο πεξαησζεί ε απνγξαθή, ηα βηβιία θαη ηα ινηπά έγγξαθα, ηα ρξεφγξαθα, 
εκπνξεχκαηα, ηα ρξήκαηα θαη φια ηα πξάγκαηα γεληθά ηεο πηψρεπζεο παξαδίδνληαη 
ζηνλ ζχλδηθν, ν νπνίνο βεβαηψλεη ηελ παξάδνζε επί ηνπ εγγξάθνπ ηεο εθζέζεσο 
απνγξαθήο, αλ ήδε δελ έρνπλ παξαδνζεί ζ' απηφλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 67. 
  
Αξζξν 69 
Δλεκέξσζε εηζεγεηή 

  
Ο ζχλδηθνο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο θαη φζα άιια έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, 
ππνβάιιεη πξνο ηνλ εηζεγεηή ην ζπληνκφηεξν εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη πεξί ηνπ ηξφπνπ ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 70 
Έθζεζε ηνπ ζπλδίθνπ 

  
1. Ο ζχλδηθνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ έθζεζε ζρεηηθά 
κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ αηηίσλ ηεο πηψρεπζεο, ηηο 
πξννπηηθέο δηαηήξεζεο ηεο επηρείξεζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηηο δπλαηφηεηεο 
βησζηκφηεηάο ηεο θαη ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε ζε ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο θαη ηηο θαηά 
πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ. 
2. Η έθζεζε ηνπ ζπλδίθνπ γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ ζηνλ εηζεγεηή, ζηνλ νθεηιέηε, ζηελ επηηξνπή 
πηζησηψλ θαη ζε εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
ηνπνζεηεζνχλ επ' απηήο. 
  
Αξζξν 71 
Γηαηξνθή ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 
  
Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ζπλδίθνπ θαη έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, 
κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαγθαίνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνο ηνλ νθεηιέηε 
γηα ηε δηαηξνθή απηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ο νθεηιέηεο θαιείηαη ζην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε. 
  
Αξζξν 72 
Δπηζηνιέο θαη άιια κέζα επηθνηλσλίαο ηνπ νθεηιέηε 
  

Ο ζχλδηθνο ιακβάλεη γλψζε ησλ επηζηνιψλ, 
ηειεγξαθεκάησλ, ηειενκνηνηππσκάησλ θαη κελπκάησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ νθεηιέηε, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ πηψρεπζε. Ο νθεηιέηεο θαιείηαη πάληνηε πξν δχν (2) εκεξψλ λα 
παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Ο ζχλδηθνο παξαδίδεη πξνο ηνλ νθεηιέηε 
φζεο επηζηνιέο θ.ιπ. είλαη άζρεηεο κε ηελ πηψρεπζε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θάζε 
πεξίπησζε λα ηεξεί ερεκχζεηα, δηαθνξεηηθά ηηκσξείηαη θαηά ην άξζξν 371 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. 
  
Αξζξν 73 
Δίζπξαμε απαηηήζεσλ - θαηάζεζε θαη αλάιεςε ρξεκάησλ 
  
1. Ο ζχλδηθνο επηκειείηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πηψρεπζεο. Αλνίγεη 
εηδηθφ έληνθν ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηε Διιάδα ζην 
φλνκα ηνπ ηεινχληνο ζε πηψρεπζε νθεηιέηε θαη ζηνλ νπνίν ινγαξηαζκφ γίλεηαη ξεηή 
θαη εκθαλήο αλαθνξά φηη ν νθεηιέηεο ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, φπνπ θαηαζέηεη 
ηα ρξήκαηα πνπ ππήξραλ ζην ηακείν ή ζε νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιέηε ή 
εηζπξάρζεθαλ απφ απηφλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δληφο ηξηεκέξνπ απφ 
ηελ θαηάζεζε ν ζχλδηθνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηε ζρεηηθή απφδεημε θαηαζέζεσο ζηνλ 
εηζεγεηή. 
2. Καηάζεζε απφ ηνλ ζχλδηθν νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο πηψρεπζεο ζε 
αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ή ινγαξηαζκφ ηξίηνπ απνηειεί ππεμαίξεζε πνπ δηψθεηαη θαη 

ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 



3. Ο εηδηθφο ινγαξηαζκφο θηλείηαη απφ ηνλ ζχλδηθν κφλν κεηά απφ άδεηα ηνπ εηζεγεηή. 
Δπί πίλαθα δηαλνκήο πνπ θεξχρζεθε εθηειεζηφο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 
παξάγξαθνο 2, ν εηζεγεηήο κπνξεί λα νξίζεη φηη ηα ρξήκαηα ζα απνδνζνχλ απεπζείαο 
ζηνπο δηθαηνχρνπο. 
  
Αξζξν 74 
πκβηβαζκφο επί απαηηήζεσλ 

  
1. Ο ζχλδηθνο κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκβηβαζκφ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
(άξζξν 871), γηα θάζε αμίσζε ελνρηθή ή εκπξάγκαηε πνπ έρεη ν νθεηιέηεο έλαληη 
ηξίησλ ή νη ηξίηνη έλαληη ηνπ νθεηιέηε. Γηα ην ζπκβηβαζκφ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία κεηαμχ 
ηνπ ζπλδίθνπ θαη ηνπ άιινπ κέξνπο, κε πξαθηηθφ ελψπηνλ ηνπ γξακκαηέα ησλ 
πησρεχζεσλ θαη ππνβάιιεηαη ακέζσο πξνο επηθχξσζε ζηνλ εηζεγεηή. 
2. Ο νθεηιέηεο θαη ε επηηξνπή ησλ πηζησηψλ πξνζθαινχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δηθαηνχληαη λα πξνβάιινπλ ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο 
ηνπο ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 
3. Αλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκβηβαζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ, ν εηζεγεηήο ηνλ επηθπξψλεη ν ίδηνο ή 
αξλείηαη ηελ επηθχξσζή ηνπ. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ εηζεγεηή επηηξέπεηαη ζηνλ 
ζχλδηθν, ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ζηνλ νθεηιέηε, ζηελ επηηξνπή πηζησηψλ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε πηζησηή, πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Η απφθαζε 

ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. 
4. Αλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκβηβαζκνχ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ πνζφ, ν 
εηζεγεηήο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε θαη ππνβάιιεη ην ζπκβηβαζκφ ζην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξνο επηθχξσζε ή κε. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ πησρεπηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ επηηξέπεηαη ζηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έθεζε. Σν 
εθεηείν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. 
  
Αξζξν 75 
Πξφζιεςε πξνζψπσλ κε εηδηθέο γλψζεηο 
  
Ο ζχλδηθνο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο 
απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο ηερληθήο, νηθνλνκηθήο, ινγηζηηθήο ή άιιεο θχζεσο, ηηο 
νπνίεο δελ δηαζέηεη ν ίδηνο, κπνξεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζεγεηή, λα 
πξνζιάβεη, κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε (εξγαζίαο, έξγνπ θ.ιπ.), ηα απαηηνχκελα 
πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηξίηα πξφζσπα ή ηνλ νθεηιέηε, ησλ νπνίσλ ε ακνηβή 

ζα θαζνξηζηεί, θαη' εχινγε θξίζε, απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ πξφηαζε 
ηνπ εηζεγεηή. 
  
Αξζξν 76 
Δμέηαζε εκπνξηθψλ βηβιίσλ - ηζνινγηζκφο 
  
1. Ο ζχλδηθνο εμεηάδεη ηα εκπνξηθά βηβιία θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη 

πξνζθαιεί απηφλ λα αλαγλσξίζεη ην πεξηερφκελφ ηνπο, λα βεβαηψζεη ηελ θαηάζηαζή 
ηνπο, λα δψζεη νπνηαδήπνηε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη λα παξίζηαηαη θαηά ην θιείζηκν 
ησλ βηβιίσλ. Αλ ν νθεηιέηεο έρεη απνβηψζεη, θαινχληαη νη θιεξνλφκνη. Όινη νη 
αλσηέξσ κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ απφ αληηπξφζσπν εθνδηαζκέλν κε εηδηθφ 
πιεξεμνχζην (θαηά ην άξζξν 93 παξάγξαθνο 2 εδάθην α'). 
2. Αλ ν νθεηιέηεο δελ έρεη θαηαζέζεη ηζνινγηζκφ, ν ζχλδηθνο ηνλ θαιεί λα θαηαζέζεη, 
νξίδνληαο ζρεηηθή πξνζεζκία. Αλ ν νθεηιέηεο αξλεζεί ή αδξαλήζεη, ν ζχλδηθνο 
ζπληάζζεη εηδηθή ινγηζηηθή θαηάζηαζε, κε βάζε ηα εκπνξηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ 
νθεηιέηε θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζπλέιεμε. Αλ ν νθεηιέηεο θαηαζέζεη 
ηζνινγηζκφ κεηαγελέζηεξα, ν ζχλδηθνο δηνξζψλεη ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε κε βάζε ηα 
λέα ζηνηρεία. 
3. ε θάζε πεξίπησζε, αλ ν ζχλδηθνο ζεσξεί αλαγθαία ηε ζχκπξαμε ηνπ νθεηιέηε, 
πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνλ εηζεγεηή θαη λα ηνπ δεηήζεη ηε ιήςε κέηξσλ θαη' εθείλνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 62. 
  

Αξζξν 77 



Δθπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη θηλεηψλ 
  
1. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο απνγξαθήο, ν ζχλδηθνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ηξερνπζψλ αλαγθψλ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ εηζεγεηή θαη δεηεί απφ απηφλ λα ηνπ 
επηηξέςεη ηελ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ θηλεηψλ ελ γέλεη ηεο πηψρεπζεο, 
εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο ή ε 
εθπνίεζή ηεο σο ζπλφινπ. 

2. Ο νθεηιέηεο εηδνπνηείηαη πάληνηε γηα ην αίηεκα απηφ ηνπ ζπλδίθνπ θαη δηθαηνχηαη λα 
πξνβάιιεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή εληφο ησλ ηξηψλ (3) 
επφκελσλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν εηδνπνηείηαη θαη 
αθνχγεηαη θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ. 
3. ηελ άδεηα ηνπ εηζεγεηή νξίδεηαη, αλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα θαη θηλεηά ζα 
πσιεζνχλ σο ζχλνιν, είηε θαηά θαηεγνξίεο, είηε θαη δηαθεθξηκέλα θάζε πξάγκα. 
Πεξίιεςε ηεο άδεηαο εθπνίεζεο πνπ πεξηέρεη ηε θχζε θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πξαγκάησλ, ηελ εθηηκεζείζα αμία ηνπο, ηελ ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ ηφπν, ην 
ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο εθπνίεζεο, δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ 
Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο εθπνίεζεο 
θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ εηζεγεηή. Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα δηαηάζζεη θαη 
πξφζζεηεο δεκνζηεχζεηο. 
4. Η πψιεζε γίλεηαη απφ ηνλ ζχλδηθν ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή, κε αλνηθηέο πξνζθνξέο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ εηζεγεηή, ν νπνίνο δελ επηηξέπεη 

ηε ζχλαςε ηεο πψιεζεο, αλ θξίλεη φηη ε ηηκή πνπ πξνζθέξζεθε απφ ηνλ πιεηνδφηε 
είλαη αζχκθνξε θαη φηη κε ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί 
κεγαιχηεξν ηίκεκα. 
  
Αξζξν 78 
πλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κε ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε ή 
κεηαγελέζηεξα κέρξη ηε ιήςε ηεο θαηά ην άξζξν 84 απφθαζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 
πηζησηψλ επί ηεο έθζεζεο ηνπ ζπλδίθνπ, κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ, λα επηηξέςεη πξνζσξηλά ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
πνπ αζθνχζε ν νθεηιέηεο απφ ηνλ ίδην ή απφ ηνλ ζχλδηθν, εάλ απνδεηθλχεηαη φηη έηζη 
εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ θαη ζην αλαγθαίν κέηξν γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο άπιεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 
2. Η απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ επί ηεο έθζεζεο ηνπ ζπλδίθνπ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 84 γηα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
νθεηιέηε ή γηα πξνζσξηλή ζπλέρηζή ηεο, εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 απφθαζεο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ. 
3. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπλερηδφκελεο επηρείξεζεο ειέγρνληαη απφ νξθσηφ 
ειεγθηή. ηνλ ίδην έιεγρν ππφθεηληαη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηεο 
νπνίαο δηαθφπεθε ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

  
Αξζξν 79 
Αληηθαηάζηαζε ζπλδίθνπ 
  
Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην αληηθαζηζηά ηνλ ζχλδηθν, ν νπνίνο έρεη δειψζεη εγγξάθσο 
ζηνλ εηζεγεηή φηη παξαηηείηαη. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε παξαίηεζε έγηλε ρσξίο 
ζπνπδαίν ιφγν, ν παξαηηεζείο δελ κπνξεί λα δηνξηζζεί ζχλδηθνο γηα ηα επφκελα ηξία (3) 
ρξφληα. Μπνξεί επίζεο λα αληηθαηαζηήζεη ην ζχλδηθν νπνηεδήπνηε, γηα ζπνπδαίν ιφγν, 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ εηζεγεηή πνπ ελεξγεί απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ αίηεζε 
πηζησηή ή ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ ή ηνπ νθεηιέηε. Αλ ν εηζεγεηήο δελ ππνβάιεη πξνο 
ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξφηαζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλδίθνπ εληφο νθηψ (8) 
εκεξψλ, εθείλνη πνπ δήηεζαλ απφ ηνλ εηζεγεηή λα θηλήζεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία 
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απεπζείαο ηελ αίηεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. Η 
απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ ππφθεηηαη κφλν ζε έθεζε. 
  

Αξζξν 80 



Αζηηθή επζχλε ηνπ ζπλδίθνπ 
  
1. Έλαληη ηεο νκάδαο ησλ πηζησηψλ θαη ηνπ νθεηιέηε ν ζχλδηθνο επζχλεηαη γηα θάζε 
δεκία πνπ πξνθάιεζε ππαηηίσο ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, θαηά παξάβαζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηνλ παξφληα θψδηθα. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλεηνχ ζπλδίθνπ. ην ίδην κέηξν ν ζχλδηθνο 
επζχλεηαη έλαληη ηνχησλ θαη γηα ηηο πξάμεηο ηξίηνπ, ζηνλ νπνίν ρσξίο δηθαίσκα αλέζεζε 

ηε δηεμαγσγή ππφζεζεο ηεο πηψρεπζεο, ελψ, αλ είρε ην δηθαίσκα αλάζεζεο, επζχλεηαη 
κφλν γηα πηαίζκα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ηξίηνπ θαη σο πξνο ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ 
έδσζε. 
2. Έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ δεκηψζεθαλ απφ ηε δξάζε ηνπ, ν ζχλδηθνο επζχλεηαη 
πξνζσπηθψο κφλν γηα δφιν ή βαξηά ακέιεηα. Αλ νκαδηθφ ρξένο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 
ηε δξάζε ηνπ ζπλδίθνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξσζεί απφ ηελ πησρεπηηθή 
πεξηνπζία, ν ζχλδηθνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ νκαδηθφ πηζησηή, αλ απφ βαξηά 

ακέιεηα δελ δηέγλσζε φηη ε πεξηνπζία δελ πξνβιέπεηαη λα επαξθέζεη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ νκαδηθνχ ρξένπο ηνχηνπ ή δηέγλσζε ηνχην, αιιά αδηαθφξεζε. 
3. Η επζχλε ηνπ ζπλδίθνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμηψλ δελ απνθιείεηαη. 
4. ε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθχπηεη επζχλε ηνπ ζπλδίθνπ έλαληη ηξίησλ, 
εηο νιφθιεξνλ κε απηφλ επζχλεηαη θαη ε νκάδα ησλ πηζησηψλ, ε νπνία δηθαηνχηαη λα 
αλαδεηήζεη απφ ηνλ ζχλδηθν θάζε πνζφ πνπ ππνρξεψζεθε λα θαηαβάιεη γηα ηελ αηηία 
απηή. 

5. Κάζε αμίσζε θαηά ηνπ ζπλδίθνπ παξαγξάθεηαη κεηά πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ 
ηφηε πνπ ν δεκησζείο έιαβε γλψζε ηεο δεκίαο θαη ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε ε αμίσζε θαηά ηνπ ζπλδίθνπ παξαγξάθεηαη κεηά πάξνδν ηξηεηίαο απφ ηε 
ιήμε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ. 
  
Αξζξν 81 
Αληηκηζζία ηνπ ζπλδίθνπ 
  
1. Ο ζχλδηθνο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο θαη αθνχ εγθξηζεί ε 
ινγνδνζία ηνπ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 165, δηθαηνχηαη λα ιάβεη 
αληηκηζζία. Η αληηκηζζία πξνζδηνξίδεηαη ειεχζεξα απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά 
απφ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, κε βάζε ηελ αμία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, ην ρξφλν ηεο 
απαζρφιεζεο ηνπ ζπλδίθνπ θαη ην σθέιηκν απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηεο πηψρεπζεο. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζπλδίθνπ θαη έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, 

κπνξεί λα θαζνξίζεη πξνζσξηλή αληηκηζζία έλαληη ηεο νξηζηηθήο. 
3. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε επηηξνπή ησλ πηζησηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη ζρεηηθή 
έθζεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην επί ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην β'. 
  
V. Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ 
  
Αξζξν 82 

χγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο 
  
1. Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο πηζησηέο ηεο πηψρεπζεο, 
αλεμαξηήησο πξνλνκίσλ ή εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, θαζψο θαη απφ ηνπο πηζησηέο ησλ 
νπνίσλ νη απαηηήζεηο ηεινχλ ππφ αίξεζε. 
2. πγθαιείηαη αξρηθά κε ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε θαηά ην άξζξν 7 
γηα ηε ζχληαμε πίλαθα εηθαδφκελσλ πηζησηψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο ησλ 
πηζησηψλ. Η ζχγθιεζή ηεο δηαηάζζεηαη επίζεο απφ ηνλ εηζεγεηή, φπνπ πξνβιέπεηαη 
εηδηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα. Πεξίιεςε ηεο δηάηαμεο ηνπ εηζεγεηή γηα ηε ζχγθιεζε ηεο 
ζπλέιεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν, θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 
ζπδεηεζνχλ δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζχγθιεζεο θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ 
εηζεγεηή. 
  
Αξζξν 83 

Πνηνη ζπκκεηέρνπλ - απαξηία - πιεηνςεθία 



  
1. ηελ αξρηθή ζπλέιεπζε θαη ζ' απηέο πνπ επαθνινπζνχλ, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε 
θαηά ην άξζξν 93 επαιήζεπζε, κεηέρεη θάζε πξνζεξρφκελνο πηζησηήο, ηνπ νπνίνπ 
πηζαλνινγείηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εηζεγεηή, ε απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Μεηά 
ηελ επαιήζεπζε ησλ πηζηψζεσλ, ζηε ζπλέιεπζε κεηέρνπλ νη πηζησηέο ησλ νπνίσλ 
έγηλαλ δεθηέο, έζησ θαη πξνζσξηλά, θαηά ην άξζξν 94, νη απαηηήζεηο ηνπο. 
2. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα, απαξηία ππάξρεη, αλ κεηέρνπλ 

ζηε ζπλέιεπζε ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ ηνπο πηζησηέο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο 
ησλ πηζησκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε ζπλέιεπζε 
επαλαιακβάλεηαη κε φζνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, επξεζνχλ παξφληεο, 
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θψδηθα. 
3. Η ζπλέιεπζε ιακβάλεη απνθάζεηο, αλ ζηνλ παξφληα θψδηθα δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά, θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 
4. ηηο ζπλειεχζεηο πξνεδξεχεη ν εηζεγεηήο θαη επηθνπξείηαη απφ ηνλ γξακκαηέα ησλ 

πησρεχζεσλ, ν νπνίνο ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, παξίζηαηαη δε θαη ν ζχλδηθνο, ν 
νπνίνο θαιείηαη λνκίκσο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαιείηαη θαη ν νθεηιέηεο. 
  
Αξζξν 84 
Σξφπνο εμαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο 
  
1. Μεηά ην πέξαο ησλ επαιεζεχζεσλ, ν εηζεγεηήο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, 

ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ πνπ απνθαζίδεη, αλ πξέπεη λα 
ζπλερηζηεί απφ ηνλ ζχλδηθν ε άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ νθεηιέηε ή νξηζκέλσλ θιάδσλ ηεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ πξέπεη λα 
εθκηζζσζεί ζε ηξίην ε επηρείξεζε σο ζχλνιν ή αλ πξέπεη λα εθπνηεζεί ε επηρείξεζε σο 
ζχλνιν ή λα γίλεη ξεπζηνπνίεζε ησλ θαη' ηδίαλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξηζηά. Η ζρεηηθή 
απφθαζε ιακβάλεηαη κε δηπιή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηψλ θαη ησλ 
απαηηήζεσλ, αλεμαξηήησο πφζνη είλαη παξφληεο. 
2. Ο νθεηιέηεο, ν ζχλδηθνο θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ εηδνπνηνχληαη πξηλ πέληε (5) 
εκέξεο, πεξί ηνπ ζέκαηνο απηνχ πνπ ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ, θαη 
δηθαηνχληαη λα πξνβάιινπλ ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο. 
3. Σε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ επηθπξψλεη κε πξάμε ηνπ ν 
εηζεγεηήο, εθφζνλ ζπκθσλεί, θαη ε πξάμε ηνπ ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ. Καηά 
ηεο πξάμεο ηνπ απηήο επηηξέπεηαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ηνηρνθφιιεζή ηεο, 
ζε φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην 
νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα. Αλ ν εηζεγεηήο δελ επηθπξψζεη ηελ απφθαζε ηεο 

ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ, απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ζην 
νπνίν εηζάγεηαη ε ππφζεζε. 
4. Αλ δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ αλσηέξσ πιεηνςεθία ή ε απφθαζε δελ 
επηθπξσζεί λνκίκσο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ θαη' ηδίαλ 
ζηνηρείσλ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ρσξηζηά. 
  
VΙ. Η επηηξνπή πηζησηψλ 

  
Αξζξν 85 
Δθινγή 
  
1. Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ πνπ ζπγθαιείηαη κε ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ 
πηψρεπζε θαηά ην άξζξν 7 δχλαηαη λα εθιέμεη ηξηκειή επηηξνπή πηζησηψλ. πγρξφλσο 
εθιέγεη θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, γηα ηελ πεξίπησζε κε απνδνρήο ή 
παξαίηεζεο ηαθηηθψλ κειψλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. 
2. Έλα κέινο ηεο επηηξνπήο εθιέγεηαη απφ ηνπο εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνπο, έλα απφ 
ηνπο γεληθνχο πξνλνκηνχρνπο θαη έλα απφ ηνπο αλέγγπνπο πηζησηέο, ην ίδην δε ηζρχεη 
θαη σο πξνο ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Αλ δελ ππάξρνπλ πηζησηέο θαη απφ ηηο ηξεηο 
θαηεγνξίεο, ην ηξίην κέινο εθιέγνπλ νη πηζησηέο ησλ άιισλ δχν θαηεγνξηψλ θαη αλ νη 
πηζησηέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, εθιέγνπλ νη ίδηνη θαη ηα ηξία (3) κέιε. 
3. Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο ε επηηξνπή πηζησηψλ ππνρξεσηηθά, κε δήισζε ησλ 
κειψλ ηεο ελψπηνλ ηνπ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ, νξίδεη θνηλφ γηα φια ηα κέιε ηεο 

αληίθιεην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12. 



  
Αξζξν 86 
Kαζήθνληα ηεο επηηξνπήο 
  
1. Η επηηξνπή πηζησηψλ παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο θαη 
παξέρεη ηε ζπλδξνκή ζηνλ ζχλδηθν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Έρεη 
επίζεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

2. Αλ ε επηηξνπή πηζησηψλ ππνβιεζεί ζε δαπάλεο αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ηεο, πξέπεη λα δεηήζεη, πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ, ηελ άδεηα ηνπ 
εηζεγεηή, ε νπνία παξέρεηαη, αθνχ αθνπζηεί ν ζχλδηθνο θαη ν νθεηιέηεο. Καηά ηεο 
πξάμεο ηνπ εηζεγεηή επηηξέπεηαη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην 
νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα. 
3. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ είλαη έγθπξεο, αλ ιήθζεθαλ κε ηηο ςήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κειψλ ηεο. Η επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαληαη δχν 

(2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο. 
4. Η επηηξνπή πηζησηψλ ζπκκεηέρεη ή ελεξγεί πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
θψδηθα, εθφζνλ έρεη ζπζηαζεί. 
  
Αξζξν 87 
Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ 
  

Αλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ δελ απνδερζνχλ ηελ εθινγή ηνπο ή παξαηηεζνχλ 
θαη δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζή ηεο, ν εηζεγεηήο ζπγθαιεί ηε ζπλέιεπζε ησλ 
πηζησηψλ γηα ηελ εθινγή λέσλ κειψλ. Δπίζεο, ε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ πνπ 
ζπγθαιείηαη απφ ηνλ εηζεγεηή, κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, κπνξεί λα 
αλαθαιέζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ γηα ζπνπδαίν ιφγν, 
εθιέγνληαο ζηε ζέζε ηνπ άιινλ. Η απφθαζε πεξί εθινγήο λένπ κέινπο ή 
αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηεο επηηξνπήο ιακβάλεηαη απφ ηνπο πηζησηέο ηεο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίαο, ε νπνία ηνλ εμέιεμε. 
  
Αξζξν 88 
Δπζχλε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 
  
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ επζχλνληαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ 
πξνθάιεζαλ ζηνπο πησρεπηηθνχο πηζησηέο θαη ζηνπο πηζησηέο ηεο νκάδαο απφ δφιν ε 
βαξηά ακέιεηα, θαηά παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηνλ παξφληα Κψδηθα. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΔΞΔΛΔΓΞΗ ΣΩΝ ΠΙΣΩΔΩΝ 

  
Ι. Αλαγγειία 
  

Αξζξν 89 
Πξφζθιεζε γηα αλαγγειία 
  
1. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ζχλδηθν θαηάινγν ησλ πηζησηψλ ηνπ 
θαη ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, κε θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
2. Ο ζχλδηθνο νθείιεη ακέζσο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο φινπο ηνπο πηζησηέο πνπ είλαη 
γλσζηήο δηακνλήο, θαηνηθίαο ή έδξαο απφ ηα ζηνηρεία ηεο πηψρεπζεο θαη ηνπο θαιεί λα 
αλαγγείινπλ ηελ απαίηεζή ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα 
πιεξεμνπζίνπ, ηα έγγξαθά ηνπο ζηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ θαη ηηο πξνζεζκίεο 
εληφο ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη ζε αλαγγειία θαη επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, 
θαη επηζεκαίλεη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ παξάιεηςε ή ην εθπξφζεζκν ηεο αλαγγειίαο ηεο 
θαηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ή ηεο επαιήζεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. 
3. Ο ζχλδηθνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηνπο πηζησηέο κε 
εκπξάγκαηε αζθάιεηα θαη εηδηθά πξνλφκηα, επηζεκαίλνληαο ζ' απηνχο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
επηθέξεη ε παξάιεηςε ηεο αλαγγειίαο. 

  



Αξζξν 90 
Πξνζεζκία αλαγγειίαο 
  
1. Η πξνζεζκία ηεο αλαγγειίαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ είλαη ηξεηο (3) κήλεο 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ 
Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. 
2. Η παξάιεηςε ηεο αλαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ πηζησηή, ηνπ νπνίνπ ε απαίηεζε είλαη 

εμνπιηζκέλε κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή εηδηθφ πξνλφκην, δελ επηθέξεη απψιεηα ηεο 
εκπξάγκαηεο αγσγήο. 
3. Ο ζχλδηθνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλαγγειίαο, νθείιεη λα θαηαξηίζεη 
πίλαθα φισλ ησλ αλαγγειζέλησλ πηζησηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, ζεκεηψλνληαο ην χςνο ηεο θάζε απαίηεζεο, αλ απηή ζπλνδεχεηαη απφ 
θάπνην πξνλφκην ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα θαη ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηεο. Ο ζχλδηθνο 
θαηαζέηεη ηνλ πίλαθα ζηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ θαη αληίγξαθν απηνχ παξαδίδεη 

ζηνλ εηζεγεηή. 
4. Κάζε πηζησηήο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ πίλαθα, κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο πνπ νξίζζεθε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ, κε ζθνπφ 
λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ χςνπο, ηνπ είδνπο θαη ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ηεο 
απαίηεζεο άιινπ πηζησηή. 
  
Αξζξν 91 

Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο αλαγγειίαο 
  
1. Η αλαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο ζηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ. 
2. Ο πηζησηήο αλαθέξεη ην είδνο θαη ηελ αηηία ηεο απαίηεζήο ηνπ, ην ρξφλν γέλλεζήο 
ηεο, ην χςνο ηεο, θαζψο θαη ην αλ ε απαίηεζή ηνπ έρεη ή φρη πξνλνκηαθφ ραξαθηήξα ή 
εκπξάγκαηε αζθάιεηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη αληηθείκελν ηεο 
εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ή εηδηθνχ πξνλνκίνπ ή αλ ππάξρεη επηθχιαμε θπξηφηεηαο. 
Δπίζεο, νθείιεη λα δηνξίζεη αληίθιεην, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ. 
3. Πηζησηήο πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή, ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπ ζηελ αιινδαπή 
θαη αλαγγέιιεη ηελ απαίηεζή ηνπ ζε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα πηψρεπζε πνπ θεξχζζεηαη 
ζηελ Διιάδα, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ηεο αλαγγειίαο 
ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
4. Ο πηζησηήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππνρξενχηαη ζε αλαγγειία, αλ ν 
ζχλδηθνο θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο πηψρεπζεο άιινπ θξάηνπο έρεη ήδε αλαγγείιεη 
απηφλ. 

  
Αξζξν 92 
Δθπξφζεζκε αλαγγειία 
  
1. Πηζησηέο πνπ δελ αλήγγεηιαλ ηελ απαίηεζή ηνπο κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία, ψζηε 
λα κεηάζρνπλ ζηελ επαιήζεπζε, κπνξνχλ κε αλαθνπή θαη δηθά ηνπο έμνδα λα 
δεηήζνπλ ηελ επαιήζεπζή ηεο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, πνπ δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 54. 
2. Η αλαθνπή ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ζπλδίθνπ, θαιείηαη δε ζηε ζρεηηθή δίθε θαη ε 
επηηξνπή ησλ πηζησηψλ. Η αλαθνπή κπνξεί λα αζθεζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 
δηαλνκή. Η άζθεζε ηεο αλαθνπήο δελ αλαζηέιιεη ηηο δηαλνκέο πνπ έρνπλ ήδε δηαηαρζεί 
απφ ηνλ εηζεγεηή. Δάλ δηαηαρζνχλ λέεο δηαλνκέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο 
απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν αλαθφπησλ κεηέρεη ζ' απηέο γηα νξηζκέλν πνζφ πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη πξνζσξηλά απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη 
θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ. Σν πνζφ απηφ δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλαθφπηνληα, αιιά θπιάζζεηαη κέρξη 
ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αλαθνπήο. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
απαίηεζεο, ν αλαθφπησλ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ εηζεγεηή, λα πξναθαηξέζεη απφ 
ηα πνζά πνπ δελ έρνπλ αθφκε δηαλεκεζεί ηα κεξίζκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ απφ ηηο 
πξνεγεζείζεο δηαλνκέο. 
  
ΙΙ. Δπαιήζεπζε 

  



Αξζξν 93 
Πψο γίλεηαη ε επαιήζεπζε 
  
1. Η επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ζχλδηθν ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή 
θαη αξρίδεη ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηηο αλαγγειίεο. Η 
πξνζεζκία ησλ επαιεζεχζεσλ νξίδεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, κπνξεί δε απηή λα παξαηαζεί απφ ηνλ εηζεγεηή. Ο εηζεγεηήο 

νξίδεη επίζεο ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο έλαξμεο ησλ επαιεζεχζεσλ, ε νπνία 
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο απφ ηνλ ζχλδηθν κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ άξζξνπ 89. 
2. Ο πηζησηήο, ηνπ νπνίνπ επαιεζεχεηαη ε απαίηεζε, κπνξεί λα παξίζηαηαη πξνζσπηθά 
ή δηα ηξίηνπ πξνζψπνπ εθνδηαζκέλνπ κε εηδηθφ πιεξεμνχζην πνπ κπνξεί λα δνζεί θαη 
κε ηδησηηθφ έγγξαθν κε ζεσξεκέλε ηελ ππνγξαθή ηνπ πηζησηή απφ νπνηαδήπνηε 
δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή ή δηθεγφξν. Δάλ πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο ηνπ ζπλδίθνπ, ε 
επαιήζεπζε δηελεξγείηαη απφ δχν πηζησηέο, νη νπνίνη έρνπλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ εηζεγεηή. 
Οη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο επαιεζεχηεθαλ ή θαη κφλν αλαθέξνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ηνπ νθεηιέηε, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ ινηπψλ πηζησηψλ. 
3. Η επαιήζεπζε γίλεηαη κε αληηπαξαβνιή ησλ εγγξάθσλ ηνπ πηζησηή πξνο ηα βηβιία 
θαη ινηπά έγγξαθα ηνπ νθεηιέηε. Ο εηζεγεηήο κπνξεί πάληνηε κε αίηεζε θάζε 
ελδηαθεξνκέλνπ ή θαη απηεπαγγέιησο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ βηβιίσλ ηνπ 

πηζησηή ή αθξηβνχο απνζπάζκαηνο απηψλ σο απνδεηθηηθφ κέζν. 
4. Δάλ κία απαίηεζε γίλεη νιηθά ή κεξηθά δεθηή, ν ζχλδηθνο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 
ζεκείσζε ζηα πξνζθνκηζζέληα απνδεηθηηθά έγγξαθα, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνλ 
εηζεγεηή. 
5. Ο εηζεγεηήο ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε απφ απηφλ, ηνλ ζχλδηθν θαη ηνλ γξακκαηέα. ηελ 
έθζεζε αλαθέξεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ πηζησηψλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θαηαηεζέλησλ 
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, ζεκείσζε ησλ δηνξζψζεσλ θαη δηαγξαθψλ, θαζψο θαη αλ ε 
απαίηεζε έγηλε δεθηή ή ακθηζβεηήζεθε. Η έθζεζε αλαξηάηαη γηα δέθα (10) εκέξεο ζηα 
γξαθεία ηνπ εηζεγεηή. 
  
Αξζξν 94 
Ακθηζβήηεζε απαηηήζεσο 
  
ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απαίηεζεο θαηά ηελ επαιήζεπζε, ν εηζεγεηήο απνθαζίδεη 

ηελ πξνζσξηλή ή κε παξαδνρή απηήο, θαζνξίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο. Η απφθαζε απηή 
δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα θαη ηζρχεη κφλν γηα ηελ παξάζηαζε ζηηο ζπλειεχζεηο θαη 
ηελ παξαθξάηεζε αλάινγνπ πνζνχ ζε θάζε δηαλνκή ελεξγεηηθνχ. 
  
Αξζξν 95 
Αληηξξήζεηο 
  

1. Αληηξξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο ησλ απαηηήζεσλ έρνπλ δηθαίσκα λα 
πξνβάιινπλ ν νθεηιέηεο, ν ζχλδηθνο, θαζψο θαη νη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο 
έγηλαλ πξνζσξηλά ή νξηζηηθά δεθηέο. 
2. Οη αληηξξήζεηο εηζάγνληαη απφ θνηλνχ ζην ζχλνιφ ηνπο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, 
ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 
δηθαηνδνζίαο, κε έθζεζε ηνπ εηζεγεηή. ηε ζπδήηεζε θιεηεχνληαη ν νθεηιέηεο θαη νη 
πηζησηέο ησλ νπνίσλ ακθηζβεηήζεθαλ νη απαηηήζεηο, θαζψο θαη απηνί πνπ ππέβαιαλ ηηο 
αληηξξήζεηο, κε επηκέιεηα ηνπ ζπλδίθνπ. ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα παξέκβεη φπνηνο έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ε επηηξνπή πηζησηψλ. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ 
επηηξέπεηαη κφλν έθεζε. Αλαίξεζε δελ επηηξέπεηαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

EΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

  

Αξζξν 96 



Γεληθή δηάηαμε 
  
1. Η πηψρεπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηνπ. Σα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ δηαηεξνχληαη. 
2. Η αίηεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 2 επί λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη απφ ην 
φξγαλν ηεο δηνίθεζεο. ηε ζρεηηθή δίθε θαινχληαη φια ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. 
  

Αξζξν 97 
Πηψρεπζε νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εκπνξηθήο εηαηξίαο 
  
1. ηελ πηψρεπζε ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο 
αλαγγέιινληαη ηφζν νη πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, φζν θαη νη πξνζσπηθνί πηζησηέο ηνπο. 
2. Η αλάθιεζε ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε ηεο νκφξξπζκεο ή 
εηεξφξξπζκεο εκπνξηθήο εηαηξίαο, θαζψο θαη ε θήξπμε ηεο παχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, 

επηθέξεη αληίζηνηρα θαη ηελ αλάθιεζε ηεο πηψρεπζεο θαη ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
πηψρεπζεο θαη ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ηεο, νη νπνίνη θεξχρζεθαλ ζε πηψρεπζε καδί 
κε ηελ εηαηξία, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη σο πξνο απηνχο νη πξνυπνζέζεηο αλαθιήζεσο 
θαηά ην άξζξν 57. 
  
Αξζξν 98 
Αζηηθή επζχλε δηνηθεηψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ 

  
1. Αλ δελ ππνβιεζεί εγθαίξσο ε αίηεζε γηα πηψρεπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (άξζξν 5 
παξάγξαθνο 2), ηα ππαίηηα γηα ηελ θαζπζηέξεζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ 
επζχλνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ησλ εηαηξηθψλ πηζησηψλ, ζε ζρέζε κε ηα 
ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηελ άλσ δηάηαμε έπξεπε λα 
έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, κέρξη ηελ θήξπμε ηεο εηαηξίαο ζε πηψρεπζε. Σελ ίδηα επζχλε 
ππέρεη θαη απηφο πνπ πξνέηξεςε ην κέινο ή ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα 
κελ ππνβάινπλ εγθαίξσο ηελ αίηεζε. 
2. Αλ ε πηψρεπζε ηεο εηαηξίαο πξνθιήζεθε απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα ησλ κειψλ ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα ππαίηηα κέιε επζχλνληαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ησλ 
εηαηξηθψλ πηζησηψλ. Σελ ίδηα επζχλε ππέρεη θαη εθείλνο πνπ άζθεζε ηελ επηξξνή ηνπ 
ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πηψρεπζε ηεο εηαηξίαο. 
3. Η επζχλε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ είλαη εηο νιφθιεξνλ. Οη 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ αζθνχληαη κφλν απφ ηνλ ζχλδηθν. 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ εηαηξία 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ 
  
  

Αξζξν 99 
Πξνυπνζέζεηο 
  
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, 
ην νπνίν απνδεηθλχεη νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, ρσξίο λα βξίζθεηαη 
ζε θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. 
2. ηελ αίηεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε, ην κέγεζνο θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο απφ 
άπνςε απαζρφιεζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ηα κέζα 
αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζε πξσηφηππν, κε 
πνηλή απαξαδέθηνπ απηήο, γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ γηα ηελ ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ 
κεζνιαβεηή. 
3. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίζεη κε δηάηαμή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πνπ επηιέγεη απφ ηνλ 



θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ, γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
νθεηιέηε. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ν εκπεηξνγλψκνλαο δεηεί απφ ηνλ νθεηιέηε φια ηα 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαγθαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαηά παξέθθιηζε δε απφ ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, κπνξεί λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία θαη απφ πηζησηηθά θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ 
αξκφδην γξακκαηέα εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ. 
  

Αξζξν 100 
Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, εθφζνλ πηζαλνινγεί ην βάζηκν ηεο αίηεζεο θαη ηε 
ζθνπηκφηεηα ηεο αηηνχκελεο ζπλδηαιιαγήο, απνθαζίδεη ην άλνηγκά ηεο, νξίδνληαο 
κεζνιαβεηή, πνπ επηιέγεη απφ ηνλ θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ, γηα πεξίνδν φρη 
κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) κελψλ. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

κεζνιαβεηή, κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν απηή γηα έλαλ (1) αθφκα κήλα. Σν 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ 
έθδνζε επηθπξσηηθήο απφθαζεο θαηά ην άξζξν 103, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10. 
2. Η πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηθέξεη απηνδηθαίσο 
πεξάησζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ κεζνιαβεηή θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. 
3. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Σακείνπ Ννκηθψλ. 
4. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε δελ ππφθεηηαη ζε 
έλδηθα κέζα. 
  
Αξζξν 101 
Σν έξγν ηνπ κεζνιαβεηή 
  
1. Ο κεζνιαβεηήο έρεη σο απνζηνιή λα επηηχρεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 
νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ ηνπ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
απαηηήζεσλ θαη' απηνχ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηνπ νθεηιέηε, 
κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ νθεηιέηε, ηε ζπλέρηζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη λα πξνηείλεη 
ιχζεηο γηα ηε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο κε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ, παξάηαζε 
ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ απηψλ, αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, κεηνρνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ, εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέηξν. 

2. Ο κεζνιαβεηήο δηθαηνχηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα δεηήζεη 
θαη απφ πηζησηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, πξφζθνξε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. 
3. Δάλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκθσλία, ν κεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη, ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν νπνίνο εηζάγεη ακέζσο ηελ ππφζεζε ζην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηέινο ζ' απηήλ θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ 
κεζνιαβεηή. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη δελ 

ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. 
  
Αξζξν 102 
πκκεηνρή Γεκνζίνπ θαη δεκφζησλ θνξέσλ 
  
Σν Γεκφζην, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο, κπνξνχλ λα ζπλαηλνχλ ζε κείσζε 
ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαηά ηνπ νθεηιέηε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζα κείσλε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ππφ ηηο απηέο ζπλζήθεο ηδηψηεο δαλεηζηήο, θαζψο θαη λα παξαηηνχληαη 
απφ πξνλφκηα θαη εμαζθαιίζεηο ελνρηθήο ή εκπξάγκαηεο θχζεσο. 
  
Αξζξν 103 
Δπηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο 
  
1. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε θνηλή αίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ηνπ 



επηκειέζηεξνπ απηψλ, εηζάγεηαη ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, πξνο επηθχξσζε θαη ιήμε 
ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δελ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία, εάλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) ν νθεηιέηεο, θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο, βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παχζεο ησλ 
πιεξσκψλ, 
β) νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο δελ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, 
γ) ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ πνπ δελ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία, 
δ) ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζπλνκνινγείηαη γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) 
εηψλ απφ ηελ επηθχξσζή ηεο. 
3. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο επηθχξσζεο αθνχγνληαη, απηνθιήησο ή κεηά απφ πξφζθιεζε 
ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν κεζνιαβεηήο, ν νθεηιέηεο θαη νη ππνγξάςαληεο ηε ζπκθσλία 
δαλεηζηέο, θαζψο θαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Κάζε άιιν πξφζσπν πνπ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη λα παξέκβεη ρσξίο ηήξεζε πξνδηθαζίαο. 
4. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία θαη θεξχζζεη ην πέξαο ηεο 
δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. Η απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ 
Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ππφθεηηαη κφλν ζε ηξηηαλαθνπή κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ πνπ αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Η 
απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηεχεηαη επίζεο ζην 
Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ππφθεηηαη ζε έθεζε κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ πνπ αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζε απηή. 
  
Αξζξν 104 
Απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο 
  
1. Η επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο επηθέξεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
α) επέξρεηαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ κεζνιαβεηή˙ 
β) πξνζσξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο αλαζηέιινληαη ηα κέηξα, 
εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε, γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο 
ζπλδηαιιαγήο. Η ίδηα αλαζηνιή ηζρχεη θαη σο πξνο ηα κέηξα απηά θαη ζρεηηθά κε ηνπο 
εγγπεηέο θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο εηο νιφθιεξνλ˙ 
γ) αλαζηέιιεηαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ θαηά 
ηνπ νθεηιέηε, εθηφο αλ κε απηφ επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο απνκάθξπλζεο ή 
αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηερλνινγηθνχ ή 

κεραλνινγηθνχ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ηεο πνπ δελ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη ηνλ 
θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε˙ 
δ) αίξεηαη απηνδηθαίσο, γηα ηελ ίδηα δηάξθεηα, ε απαγφξεπζε ή θψιπκα έθδνζεο 
επηηαγψλ πνπ είρε επηβιεζεί ζηνλ νθεηιέηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο˙ 
ε) γηα ηελ ίδηα δηάξθεηα αλαζηέιινληαη νη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο άζθεζεο θαη 
παξαγξαθήο, ππφ ηηο νπνίεο ηεινχλ νη απαηηήζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ πηζησηψλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππέξ ηνπ νθεηιέηε εγγπεηψλ θαη ζπλνθεηιεηψλ ηνπ εηο νιφθιεξνλ, 
θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο θαη ε άζθεζε δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ˙ 
ζη) αλαζηέιιεηαη, γηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ 
επηθχξσζε ηε ζπκθσλία, ε ιήςε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο˙ 
δ) ε ζπκθσλία δεζκεχεη κφλν ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο πνπ ηελ ππέγξαςαλ. 
2. Η απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ γηα 
ηηο αλαιακβαλφκελεο κε απηήλ ππνρξεψζεηο. 
  
Αξζξν 105 
Κήξπμε ιχζεο ηεο ζπκθσλίαο 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε ζπκβιεζέληα πηζησηή 
κπνξεί, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, λα 
θεξχμεη ηε ιχζε ηεο. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

πηζησηή πνπ δελ ππέγξαςε ηε ζπκθσλία, κπνξεί λα θεξχμεη ηε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο 



ζπλδηαιιαγήο, εάλ απφ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, ηδίσο ελ φςεη ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ θαη 
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε, πξνθχπηεη πξφδειε αδπλακία βηψζηκεο 
ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 
παξάγξαθνο 3 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 
2. Απηνδηθαίσο επέξρεηαη ε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηεο. 
3. Απηνδηθαίσο επίζεο επέξρεηαη ε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ζε πεξίπησζε θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε ηνπ νθεηιέηε ή ππαγσγήο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ή 
εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 
4. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3, νη πηζησηέο νη νπνίνη κε βάζε ηε ζπκθσλία 
ζπλδηαιιαγήο πξνέβεζαλ ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νθεηιέηε 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ησλ πιεξσκψλ 
ηνπ, γηα ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο, θαηαηάζζνληαη, κεηά απφ επαιήζεπζε, σο 
γεληθψο πξνλνκηνχρνη πηζησηέο πξηλ θάζε άιιν αλέγγπν ή γεληθψο πξνλνκηνχρν 

πηζησηή ηνπ νπνίνπ ε απαίηεζε γελλήζεθε πξηλ ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζπλδηαιιαγήο. 
5. Σν ίδην πξνλφκην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία, 
κε βάζε ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, ζπλεηζέθεξαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ην ζθνπφ 
ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πιεξσκψλ, γηα 
ηελ αμία ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ. 
6. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε 

κεηφρνπο θαη εηαίξνπο ηνπ νθεηιέηε γηα ηηο εηζθνξέο ηνπο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο ζηα 
πιαίζηα αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ νθεηιέηε. 
7. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ζπκβιεζέληεο πηζησηέο 
αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπο κε ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ είραλ πξηλ ην 
άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, κεηά απφ αθαίξεζε απηψλ πνπ ηπρφλ έιαβαλ 
ζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνκίσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5. 
  
Αξζξν 106 
Κσιχκαηα θαη ακνηβή εκπεηξνγλψκνλα θαη κεζνιαβεηή 
  
1. Δκπεηξνγλψκνλαο θαη κεζνιαβεηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πξφζσπν ην νπνίν ηελ 
ηξηεηία πξηλ ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο είρε ιάβεη άκεζα ή έκκεζα 
ακνηβή ή είρε πιεξσζεί απαίηεζή ηνπ απφ ηνλ νθεηιέηε ή πηζησηή ηνπ ή πξφζσπν πνπ 
ειέγρεη ή ειέγρεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε. Ο εκπεηξνγλψκνλαο θαη ν κεζνιαβεηήο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ' απηνχο θαηά ηελ 
άζθεζε ησλ ιεηηνπξγεκάησλ ηνπο, εθφζνλ απηφ δελ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζχλαςε ηεο 
ζπκθσλίαο. 
2. Η ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ κεζνιαβεηή θαζνξίδεηαη νξηζηηθά κε απφθαζε 
ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 105, νη 
ακνηβέο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ κεζνιαβεηή, θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ 
εμνθιεζεί, θαηαηάζζνληαη σο γεληθψο πξνλνκηνχρεο απαηηήζεηο. 

  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 
  
Αξζξν 107 
Γεληθή δηάηαμε 
  
Η δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο, ε αμηνπνίεζή ηεο, αιιά θαη ε δηαλνκή ηεο πησρεπηηθήο 
πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ε επζχλε ηνπ νθεηιέηε κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πησρεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ξχζκηζεο κε ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο. 
  
Αξζξν 108 
Πξφηαζε ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο 
  
1. ρέδην δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ν νθεηιέηεο θαη ν 

ζχλδηθνο, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο. 



2. Ο νθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ζπγρξφλσο κε ηελ 
αίηεζή ηνπ, κε ηελ νπνία δεηεί λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαηά ηα άξζξα 3 παξάγξαθνο 
2 θαη 5 παξάγξαθνο 2, ή κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ θήξπμή ηνπ 
ζε πηψρεπζε. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 
κηα θνξά θαη γηα ζχληνκν ρξφλν, φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ε 
θαζπζηέξεζε δελ είλαη επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο θαη φηη ππάξρνπλ βάζηκεο ειπίδεο 
απνδνρήο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνπο πηζησηέο. 

3. Ο ζχλδηθνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο κφλν κεηά ηελ 
παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζρεδίνπ απφ 
ηνλ νθεηιέηε θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ παξέιεπζε απηήο θαη εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί ε θαηά ην άξζξν 70 έθζεζή ηνπ. Η δηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 
  
Αξζξν 109 

Διάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ θψδηθα, ην ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σο 
ειάρηζην πεξηερφκελν: 
α) πιεξνθφξεζε, αα) σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε θαη ηα αίηηά 
ηεο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη ηακείνπ ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη θάζε 
ζηνηρείν νηθνλνκηθήο ή κε νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην κέιινλ θαη ζα ήηαλ θξίζηκν γηα ηελ απνδνρή 
ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνπο πηζησηέο θαη ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, 
θαη ββ) σο πξνο ηε ζχγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ κε βάζε 
ην ζρέδην θαη εθείλεο κε βάζε ηελεθθαζάξηζε˙ 
β) πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ πνπ λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηακφξθσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
πησρεπηηθψλ πηζησηψλ θαη άιισλ ηπρφλ ζπκκεηερφλησλ θαη γεληθά κέηξσλ ηνπ 
ζρεδίνπ, πνπ αθνξνχλ ηδίσο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νθεηιέηε, κεηνρνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, δηαξζξσηηθέο εηαηξηθέο 
κεηαβνιέο, ηελ επηηπρή ζπλέρηζε ηεο επηρείξεζεο ή ηε κεηαβίβαζή ηεο˙ θαη 
γ) δηακφξθσζε, ησλ δηθαησκάησλ θαη γεληθά ηεο λνκηθήο ζέζεο πνπ έρεη θάζε 
πηζησηήο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πησρεπηηθψλ πηζησηψλ ζηελ νπνία αλήθεη, ή 
άιινο πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην ρσξίο λα είλαη πηζησηήο, φπσο άθεζε, κείσζε ή 
θαηαβνιή ζε δφζεηο ησλ απαηηήζεσλ, παξαίηεζε ή πεξηνξηζκφο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 
ή πξνλνκίνπ, θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ θαη 

ηε ζπλέρηζε επζχλεο ηνπ ή ηελ πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή ηνπ. 
2. Δάλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ πξνβιέπεηαη φηη ζα γίλεη απφ ηα έζνδα ηεο 
εμαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε, απφ ηνλ ίδην ή ηξίην, ην 
ζρέδην πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εθηίκεζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ λα πξνζδίδεη 
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο αμία κε βάζε ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρείξεζεο, ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ αμία εθθαζάξηζεο. 
3. Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε επηθχξσζήο ηνπ, ηξίηνο ζα εθπιεξψζεη 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πηζησηέο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζή ηνπ. 
4. Σν ζρέδην πνπ ππνβάιιεη ν νθεηιέηεο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε 
εκπεηξνγλψκνλα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 99 παξάγξαθνο 3, ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 παξάγξαθνο 2. 
  
Αξζξν 110 
Πεξηνξηζκφο εθ ηνπ λφκνπ 
  
Με ην ζρέδην δελ κπνξεί λα πξνηαζεί κείσζε πνπ ζα πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε 
πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Σν πνζφ απηφ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, 
ηκεκαηηθά ή ελ φισ, εληφο έηνπο. Ωο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνζηνχ 
δελ ηίζεηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. 
  
Αξζξν 111 
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

  



1. Όηαλ ζπληξέρνπλ πηζησηέο δηαθνξεηηθήο λνκηθήο ζέζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ 
δηθαησκάησλ εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην γίλεηαη ππνρξεσηηθά αλά νκάδεο: 
α) ελέγγπσλ πηζησηψλ, εθφζνλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζίγνληαη κε ην ζρέδην˙ 
β) γεληθψο πξνλνκηνχρσλ πηζησηψλ˙ 
γ) αλέγγπσλ πηζησηψλ˙ θαη 
δ) πηζησηψλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κφλνλ εάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη πεξί ησλ 
ηειεπηαίσλ. 

2. Οη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ ηδηαίηεξε νκάδα. 
3. Σν ζρέδην κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία, κέζα ζε θάζε νκάδα πηζησηψλ, 
ππννκάδσλ πηζησηψλ κε νκνηνγελή νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, κε βάζε θξηηήξηα πνπ 
δηαηππψλνληαη ξεηά ζ' απηφ. 
4. Σν ζρέδην κπνξεί λα εληάμεη απαίηεζε ή ζπκθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή 
ππννκάδα, εθφζνλ είλαη νπζησδψο φκνηα πξνο εθείλα ηεο νκάδαο ή ππννκάδαο. 
5. Σν ζρέδην κπνξεί λα πξνβιέπεη ηδηαίηεξε νκάδα αλέγγπσλ πηζησηψλ κε κηθξνχ 

χςνπο απαηηήζεηο. 
6. Απαηηήζεηο απφ ζπλαιιαγέο πεξί ησλ νπνίσλ ην άξζξν 46 θαη απαηηήζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ξπζκίζεηο θνηλνηηθνχ 
δηθαίνπ, θαζψο θαη αζθάιεηεο γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο, δελ κπνξεί λα απνηεινχλ 
αληηθείκελα ηνπ ζρεδίνπ. 
  
Αξζξν 112 

Γηθαηψκαηα ελέγγπσλ πηζησηψλ 
  
1. Σα δηθαηψκαηα ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ, φπσο ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ, 
ελέρπξα ή άιια παξεπφκελα δηθαηψκαηα πνπ αζθαιίδνπλ ηελ απαίηεζε, θαζψο θαη 
πξνλφκηα ζπλδεφκελα κε ηε θχζε ηεο απαίηεζεο θαηά ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ή ηελ 
πηψρεπζε δελ ζίγνληαη, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην ζρέδην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δηθαηψκαηα απηά δηαηεξνχληαη ππέξ ηεο λέαο απαίηεζεο, 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ην ζρέδην, εθηφο εάλ ν εμαζθαιηδφκελνο κε απηά 
πηζησηήο ζπκθψλεζε δηαθνξεηηθά. 
  
Αξζξν 113 
Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
  
Σν ζρέδην σο πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θαζεκία νκάδα ή ππννκάδα 
πξέπεη λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

  
Αξζξν 114 
Γηθαζηηθή πξνεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απηεπάγγειηα πξνβαίλεη ζε πξνεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ κέζα 
ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ (20) απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνξξίπηεη ην ζρέδην: α) εάλ δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 109 έσο 113˙ 
β) εάλ πξνδήισο δελ πηζαλνινγείηαη φηη ην ζρέδην πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ νθεηιέηε, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ηεο πξνεγνχκελεο πνξείαο ηεο 
δηαδηθαζίαο, ζα γίλεη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο ή φηη ζα επηθπξσζεί απφ ην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην˙ 
γ) εάλ νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ θαη ησλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο ηπρφλ αλαθέξεηαη ην 
ζρέδην, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ απηφ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηδίσο ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε, πξνδήισο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ. 
3. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνξξίπηεη ην ζρέδην δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα 
κέζα. Δπαλππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ κε ηξνπνπνηήζεηο ή ππνβνιή λένπ ζρεδίνπ επηηξέπεηαη 
κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 108 παξάγξαθνη 2 θαη 3. 
4. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ ζπλδίθνπ θαη 
γηα ην κέρξη ηελ απνδνρή θαη επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηάζηεκα ή κέρξη ηελ απφξξηςή 
ηνπ, λα δηαηάμεη πξνζσξηλά ηελ απαγφξεπζε εθπνίεζεο ή κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο 
ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ή ζηνηρείσλ απηήο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε 

δηαθηλδχλεπζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. 



  
Αξζξν 115 
Απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, φηαλ δελ απνξξίπηεη ην ζρέδην, θαζνξίδεη κε απφθαζή 
ηνπ ακέζσο πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή 
κε απφ ηνπο πηζησηέο, θαζψο θαη εκεξνκελία ζχγθιεζεο εηδηθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

πηζησηψλ γηα ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ ζρεδίνπ. Η ηξίκελε απηή πξνζεζκία 
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8. 
2. Η πξνζεζκία γηα ηε ζπδήηεζε θαη απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ δελ επηηξέπεηαη λα νξηζηεί ζε 
ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο θαηά ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 1 πξνζεζκίαο αλαγγειίαο ησλ 
απαηηήζεσλ. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ζχλδεζε ησλ δχν 
πξνζεζκηψλ. 
3. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ θαζνξίδεη εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο εηδηθήο 

ζπλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ, ρσξίο ππαίηηα 
θαζπζηέξεζε, κε επηζηνιή, καδί κε ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο, ζηνπο πηζησηέο πνπ 
έρνπλ αλαγγείιεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, ζηνπο ελέγγπνπο πηζησηέο, ζηνλ ζχλδηθν, ζηνλ 
νθεηιέηε θαη ζηελ επηηξνπή πηζησηψλ, εάλ έρεη νξηζηεί. 
  
Αξζξν 116 
Καλφλεο ςεθνθνξίαο. Σεθκήξηα 

  
1. Η ςεθνθνξία επηηξέπεηαη λα γίλεη απηνπξνζψπσο ή δηα πιεξεμνπζίνπ εηδηθά 
εμνπζηνδνηεκέλνπ (κε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ άξζξνπ 93 παξάγξαθνο 2) ή κε 
ειεθηξνληθφ κέζν πνπ λα απνδεηθλχεη ρσξίο ακθηβνιία ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε βνχιεζε 
ηνπ πηζησηή, θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πξνέιεπζεο ηεο ςήθνπ. 
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ, πηζησηέο πνπ απέρνπλ 
απφ ηελ ςεθνθνξία ζεσξνχληαη φηη ςεθίδνπλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ. Πηζησηέο πνπ 
απέρνπλ απφ ηελ ςεθνθνξία, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο κεδελίδνληαη απφ ην ζρέδην, 
ζεσξνχληαη φηη ςεθίδνπλ αξλεηηθά. 
3. Πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο δελ ζίγνληαη απφ ην ζρέδην δελ ςεθίδνπλ. 
Θεσξνχληαη φηη δελ ζίγνληαη νη απαηηήζεηο φηαλ, θαηά ην ζρέδην, δηαηεξνχλ αθέξαηε ηε 
λνκηθή θαηάζηαζε πνπ είραλ θαηά ηελ εκέξα θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο θαη πξηλ 
επέιζνπλ ηα απνηειέζκαηά απηήο. 
  
Αξζξν 117 

πδήηεζε θαη ςεθνθνξία 
  
1. Η ζπδήηεζε θαη ε ςεθνθνξία επί ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη ζε εηδηθή ζπλέιεπζε ησλ 
πηζησηψλ ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή. 
2. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο ζπδήηεζεο θαη εθφζνλ δελ πξνθχςεη αλάγθε αλαβνιήο, ν 
εηζεγεηήο θαιεί ηνπο πηζησηέο λα ςεθίζνπλ επί ηνπ ζρεδίνπ. Οη πηζησηέο νξίδνπλ 
εθπξφζσπν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξάγξαθνο 2. 

3. Δάλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε ζπλέιεπζε πξνθχςεη ε αλάγθε γηα αλαβνιή ηεο 
ςεθνθνξίαο, ηδίσο ιφγσ ππνβνιήο ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ή ζπλερηδφκελσλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν εηζεγεηήο κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ζπλέιεπζε κφλν κηα θνξά ζε 
εκεξνκελία πνπ δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ δέθα (10) εκέξεο. 
  
Αξζξν 118 
Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ 
  
Δθείλνο πνπ ππέβαιε ην ζρέδην δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε επί κέξνπο 
πξνηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπ θαη ηηο ζεσξεί αλαγθαίεο 
γηα ηελ απνδνρή ηνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ κπνξεί λα αθνξνχλ απαηηήζεηο ηηο 
νπνίεο ην ζρέδην δελ έζηγε. 
  
Αξζξν 119 
Παξαίηεζε ηνπ νθεηιέηε απφ ην ζρέδην 

  



Ο νθεηιέηεο δηθαηνχηαη, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο επί ηνπ ζρεδίνπ πνπ 
ππέβαιε, λα παξαηηεζεί απφ απηφ κε δήισζή ηνπ γξαπηή πξνο ηνλ εηζεγεηή ή ηνλ 
γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο 
ζεσξείηαη απηνδηθαίσο καηαησζείζα. 
  
Αξζξν 120 
πλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε επί ζρεδίνπ ηνπ ζπλδίθνπ 

  
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο 
ςεθνθνξίαο επί ηνπ ζρεδίνπ, φηαλ ην ζρέδην έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ ζχλδηθν, είλαη ε 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε. 
2. Η ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί, εάλ άξρηζε ε ςεθνθνξία επί ηνπ 
ζρεδίνπ, ρσξίο ν νθεηιέηεο λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ζρεδίνπ. Οη ηπρφλ 
αληηξξήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε έγγξαθν ηνπ νθεηιέηε πξνο ηνλ εηζεγεηή ή ηνλ 

γξακκαηέα ησλ πησρεχζεσλ. 
3. Οη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 αληηξξήζεηο ηνπ νθεηιέηε δελ εκπνδίδνπλ ηελ επηθχξσζε 
ηνπ ζρεδίνπ απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην εάλ, ζσξεπηηθά: 
α) πξνβιέπεηαη φηη ην ζρέδην δελ ζα θαηαζηήζεη ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε 
ρεηξφηεξε απφ εθείλε ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ρσξίο ην ζρέδην θαη 
β) θαλέλαο πηζησηήο δελ ιακβάλεη, κε βάζε ην ζρέδην, νηθνλνκηθή αμία πνπ ππεξβαίλεη 
νιφθιεξν ην πνζφ ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

  
Αξζξν 121 
Πιεηνςεθίεο γηα απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηα εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ, ζην νπνίν 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ 
ηπρφλ εκπξαγκάησο ή κε εηδηθφ πξνλφκην ή κε πξνζεκείσζε 
ππνζήθεο εμαζθαιηδφκελσλ απαηηήζεσλ, φπσο νη απαηηήζεηο είραλ αλαγγειζεί θαη ε 
πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπο βεβαηψλεηαη ζε πίλαθα απαηηήζεσλ πνπ ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζεγεηή. 
2. Ακθηζβεηνχκελεο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζσξηλά δεθηέο πξνο ςεθνθνξία 
απφ ηνλ εηζεγεηή. Η νξηζηηθή επίιπζε ηεο ακθηζβήηεζεο δηαθνξνπνηεί ηα δηθαηψκαηα 
ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πηζησηή, ρσξίο λα ζίγεηαη ε ςεθνθνξία. 
  

Αξζξν 122 
Γηθαζηηθή επηθχξσζε 
  
1. Σν ζρέδην, κεηά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο πηζησηέο, ππνβάιιεηαη πξνο δηθαζηηθή 
επηθχξσζε, ρσξίο ηελ νπνία δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Αξκφδην πξνο 
επηθχξσζε είλαη ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 123, ην ζρέδην εηζάγεηαη άκεζα πξνο επηθχξσζε κε 

βάζε έθζεζε ηνπ εηζεγεηή ζε εκεξνκελία ζπδήηεζεο πνπ δελ κπνξεί λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ζρεδίνπ απφ 
ηνπο πηζησηέο. 
3. ηε ζπδήηεζε θαινχληαη, ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηξεηο (3) εκέξεο, λα εθθέξνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο, ν νθεηιέηεο, ν ζχλδηθνο θαη, φπνπ έρεη νξηζηεί, ε επηηξνπή πηζησηψλ. 
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ρσξίο ηήξεζε πξνδηθαζίαο. 
4. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα επηθχξσζε ή απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ ππφθεηηαη ζε 
έθεζε, ε πξνζεζκία ηεο νπνίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζην 
Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. Η ζπδήηεζε ηεο έθεζεο 
πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ άζθεζή ηεο θαη ε απφθαζε 
πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε ζπδήηεζή ηεο. Αλαβνιή ηεο 
ζπδήηεζεο ηεο έθεζεο δελ επηηξέπεηαη. Η έθεζε δελ αλαζηέιιεη ηελ ελέξγεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο πνπ απνθαζίζηεθε. 
  
Αξζξν 123 

ρέδην κε φξνπο 



  
1. Δάλ πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην φηη πξηλ ηελ επηθχξσζε ζα έρνπλ θαηαβιεζεί νξηζκέλεο 
παξνρέο ή ζα έρνπλ ιεθζεί άιια κέηξα, ην ζρέδην επηθπξψλεηαη κφλνλ, εάλ νη φξνη 
απηνί πιεξσζνχλ. 
2. Δπί φξσλ ηνπ ζρεδίνπ γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο εηαηξηθήο θχζεσο, ηδίσο 
κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο ή αλαβίσζεο, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ: 

α) λα εμαξηήζεη ηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ απηψλ κέζα 
ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ νξίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηά ην εηαηξηθφ δίθαην 
επηβαιιφκελεο γηα θάζε κέηξν ή δηαδηθαζία πξνζεζκίεο, ή 
β) λα επηθπξψζεη ην ζρέδην ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ 
κέζα ζηελ σο άλσ εχινγε πξνζεζκία. 
  
Αξζξν 124 

Λφγνη απφξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ 
  
  
Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ, απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ πηζησηή αξλείηαη ηελ επηθχξσζε: 
α) εάλ δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ 
ζρεδίνπ, ηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη ςεθνθνξίαο, ηηο αλαγθαίεο πιεηνςεθίεο ησλ 

πηζησηψλ θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε θαη εθφζνλ ε ζρεηηθή παξάβαζε ζα κπνξνχζε 
νπζησδψο λα είρε επεξεάζεη ηελ απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνπο πηζησηέο˙ 
β) εάλ ε απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ είλαη απνηέιεζκα δφινπ ή άιιεο αζέκηηεο πξάμεο ή 
θαθφπηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νθεηιέηε, ηνπ πηζησηή, ηνπ ζπλδίθνπ ή ηξίηνπ˙ 
γ) εάλ ε απφξξηςε επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο˙ θαη 
δ) εάλ ην ζρέδην δελ πξνζηαηεχεη ηνπο δηαθσλνχληεο πηζησηέο, ηδίσο εάλ δελ 
εμαζθαιίδεηαη φηη ζα ιάβνπλ, κε βάζε ην ζρέδην, ηνπιάρηζηνλ φ,ηη πηζαλνινγείηαη φηη 
ζα ειάκβαλαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. 
  
Αξζξν 125 
Απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο 
  
1. Σν ζρέδην, απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο πνπ ην επηθπξψλεη, θαηά ην 
πεξηερφκελν πνπ δηακνξθψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ, απνθηά δεζκεπηηθή ηζρχ 
γηα φινπο ηνπο πηζησηέο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη λνκηθήο κνξθήο, αλεμάξηεηα αλ 

έρνπλ αλαγγείιεη ή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζησηψλ πνπ 
κεηνςήθεζαλ ή πξνέβαιαλ αληίξξεζε ή απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ή δελ 
ζπκκεηείραλ ζ' απηή. 
2. Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο πνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην, ε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη θαη ηα φξγαλα ηεο πηψρεπζεο παχνπλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 131. 
3. Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην ζρέδην, ν νθεηιέηεο αλαιακβάλεη ηε 

δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, πξνο ην ζθνπφ εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ. 
4. Σα δηθαηψκαηα ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ θαηά ησλ εγγπεηψλ 
θαη ζπλνθεηιεηψλ εηο νιφθιεξνλ ηνπ 
νθεηιέηε, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηά ηνπο ζε πεξηνπζηαθά αληηθείκελα 
ηξίησλ, πεξηνξίδνληαη ζην ίδην πνζφ κε ηελ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε, εθηφο αλ δελ 
ζπλαηλεί ν εμαζθαιηδφκελνο πηζησηήο. ε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζεο πηζησηή απφ 
εγγπεηή ή ζπλνθεηιέηε εηο νιφθιεξν, ν νθεηιέηεο επζχλεηαη έλαληη ησλ ηειεπηαίσλ, 
εάλ ζπληξέρεη δηθαίσκα αλαγσγήο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επζχλεηαη θαηά ην ζρέδην 
έλαληη ηνπ πηζησηή πνπ ηθαλνπνηήζεθε απφ απηνχο. 
5. Πηζησηήο ν νπνίνο πξηλ ή κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο επηθπξσηηθήο απφθαζεο έρεη 
ιάβεη πνζφ πνπ ππεξθαιχπηεη ηελ απαίηεζή ηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ην ζρέδην, 
δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί ζε απφδνζε ηνπ ππεξβάιινληνο, παξά κφλνλ θαηά ην πνζφ 
πνπ ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή ηνπ απαίηεζε. 
6. Σα δηθαηψκαηα ησλ νκαδηθψλ πηζησηψλ δελ ζίγνληαη απφ ην ζρέδην. 
7. Οη πησρεπηηθνί πηζησηέο αλαιακβάλνπλ ηηο αηνκηθέο δηψμεηο θαηά ηνπ νθεηιέηε εληφο 

ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ. 



Σίηινο εθηειεζηφο Αξζξν 126 
  
Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο ε απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ 
γηα ηηο αλαιακβαλφκελεο κε απηφ ππνρξεψζεηο. 
  
Αξζξν 127 
Αθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηά ηελ επηθχξσζε 

  
1. Αθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ επέξρεηαη απηνδηθαίσο, εάλ ν νθεηιέηεο θαηαδηθάζηεθε 
ακεηαθιήησο γηα ρξενθνπία ζχκθσλα κε ην άξζξν 171. 
2. Σν ζρέδην κπνξεί λα αθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ 
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) εάλ κεηά απφ ηελ επηθχξσζε απνθαιχθζεθε φηη ην ζρέδην απνηέιεζε πξντφλ δφινπ 
ηνπ νθεηιέηε ή ζπκπαηγλίαο ηνπ κε πηζησηή ή ηξίην, ηδίσο ιφγσ απφθξπςεο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή δηφγθσζεο ηνπ παζεηηθνχ ηνπ˙ 
β) εάλ ε κε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ νθεηιέηε είλαη ηφζν νπζηψδεο, 
ψζηε κε βεβαηφηεηα λα πξνβιέπεηαη ε αδπλακία αλαδηνξγάλσζεο. 
  
Αξζξν 128 
Απνηειέζκαηα ηεο αθχξσζεο 
  

1. Η αθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ επηθέξεη απηνδηθαίσο: 
α) ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο θαη ηεο επνπηείαο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ 
ηνπ ζρεδίνπ˙ 
β) ηελ απνδέζκεπζε ησλ πηζησηψλ απφ ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ επαλαθνξά 
ηνπο ζηελ θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο λνκηθή ζέζε ηνπο σο πξνο ην χςνο, ην 
είδνο, ηελ εμαζθάιηζε θαη ηα πξνλφκηα ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαηά ηνπ νθεηιέηε, 
εθφζνλ είραλ δηακνξθσζεί δηαθνξεηηθά ζην ζρέδην, κεηά απφ αθαίξεζε ησλ πνζψλ 
πνπ ηπρφλ είραλ ιάβεη ζχκθσλα κε ην ζρέδην˙ 
γ) ηελ αλάιεςε απφ ηνπο πηζησηέο ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ζε 
πεξίπησζε πνπ θαηά ην ζρέδην είραλ αλαζηαιεί ή πεξηνξηζηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο θήξπμήο ηνπ ζε πηψρεπζε, εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 
3˙ 
δ) ηελ απαιιαγή εθείλσλ πνπ εγγπήζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην ππέξ ηνπ νθεηιέηε. 
2. Οη πξάμεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηθχξσζε ηνπ 
ζρεδίνπ θαη πξηλ ηελ αθχξσζή ηνπ θεξχζζνληαη άθπξεο, εάλ είλαη απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 51 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο, θαη ε 
δηεηία ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο αθχξσζεο ηνπ ζρεδίνπ. 
  
Αξζξν 129 
Αηνκηθή αλαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Πηζησηήο σο πξνο ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πεξηήιζε ζε ππεξεκεξία, ιφγσ κε 

θαηαβνιήο ησλ ζπκθσλεζέλησλ πνζψλ ή κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απηψλ ή κε 
παξνρήο εμαζθαιίζεσλ θαη ελ γέλεη ιφγσ κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ έλαληη 
απηνχ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 
δηθαζηηθψο ηελ αλαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ σο πξνο απηφλ. 
2. Η πεξί αηνκηθήο αλαηξνπήο αγσγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
Με ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο πνπ δέρεηαη ηελ αγσγή, ν πηζησηήο απαιιάζζεηαη 
απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ζρεδίνπ θαη νη απαηηήζεηο ηνπ επαλαθέξνληαη ζηε λνκηθή 
θαηάζηαζε πνπ είραλ πξηλ ηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ. Ο πηζησηήο δηθαηνχηαη λα 
αζθήζεη, ζε ζρέζε κε απηέο, ηα αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα θαηά ηνπ νθεηιέηε, ζηα 
νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηψρεπζε, εάλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 
  
Αξζξν 130 
Κήξπμε λέαο πηψρεπζεο 
  



1. Η θήξπμε λέαο πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηθχξσζε ηνπ 
ζρεδίνπ, επηθέξεη ηε καηαίσζε ηνπ ζρεδίνπ. 
2. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: 
α) νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί πιήξσο θαηά ην ζρέδην, 
επαλέξρνληαη, σο πξνο ην χςνο θαη ην ρξφλν ιήμεο ηνπο, φπσο είραλ πξηλ ηελ 
επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρφλ ιεθζέλησλ˙ 
β) εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην είραλ εμαιεηθζεί ή 

άιισο αξζεί, δελ αλαβηψλνπλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην ζρέδην θαη ηνχην 
έρεη ζεκεησζεί ζηα νηθεία δεκφζηα βηβιία˙ 
γ) εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο είραλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην ζρέδην γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα αζθαιίδνπλ ηελ 
απαίηεζε κφλνλ θαηά ην πνζφ θαη γηα ην ρξφλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζην ζρέδην, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζ' απηφ˙ 
δ) απαηηήζεηο πηζησηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ 

επηθχξσζε, ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνπηείαο εθπιήξσζεο ηνπ 
ζρεδίνπ θαη πξνο πινπνίεζή ηνπ, θαηαηάζζνληαη σο γεληθψο πξνλνκηνχρεο. 
  
Αξζξν 131 
Δπνπηεία εθπιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ 
  
1. Ο ζχλδηθνο έρεη ηελ επνπηεία εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ζπκπξάηηεη κε 

ηνλ νθεηιέηε γηα φζεο πξάμεηο πξνβιέπνληαη θαηά ην ζρέδην. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη 
λα παξέρεη ζ' απηφλ θάζε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ην ζρέδην. 2. Ο ζχλδηθνο 
πιεξνθνξεί αλά έμη (6) κήλεο κε έθζεζή ηνπ ηελ επηηξνπή πηζησηψλ, άιισο ηνλ 
εθπξφζσπν ησλ πηζησηψλ πνπ έρεη πξνο ηνχην νξηζηεί ζην ζρέδην, γηα ηελ πνξεία ηνπ 
ζρεδίνπ θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπ. 
3. Η ακνηβή ηνπ ζπλδίθνπ σο επνπηεχνληνο νξίδεηαη κε ην ζρέδην, δηαθνξεηηθά θαηφπηλ 
αηηήζεψο ηνπ απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
4. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα επνπηείαο θαζνξίδεηαη απφ ην ζρέδην. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, ε επνπηεία παχεη κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ 
θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηφηε δελ ζα εθθξεκεί θαηά ηνπ νθεηιέηε αίηεζε γηα θήξπμή ηνπ ζε 
λέα πηψρεπζε. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ 

Η ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΚΑΙ Η ΓΙΑΝΟΜΗ 

  

Ι. Η έλσζε ησλ πηζησηψλ 
  
Αξζξν 132 
Γεληθή δηάηαμε 
  
1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέιεγμεο ησλ πηζηψζεσλ θαη εθφζνλ δελ επηηεχρζεθε ε 
απνδνρή ή ε επηθχξσζε ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ή απηή 

αθπξψζεθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε πηψρεπζε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έλσζεο ησλ 
πηζησηψλ. 
2. Καηά ην ζηάδην απηφ ν ζχλδηθνο πξνβαίλεη ζηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ζηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο απηήο ζηνπο πηζησηέο είηε κε 
ηελ εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ είηε κε ηελ εθπνίεζε ησλ επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ απηήο, θαζελφο ρσξηζηά ή νκαδηθά, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο. 
  
Αξζξν 133 
Φνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο 
  
1. Κάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη θαη θάζε πξάμε πνπ ελεξγείηαη θαηά ηα άξζξα 135 
έσο 145 ηνπ θψδηθα, νη ζπλεπεία απηήο επί κέξνπο κεηαβηβάζεηο, νη κεηαγξαθέο θαη 
θάζε άιιε πξάμε γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο, απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ή 
δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, θαζψο θαη ηειψλ ραξηνζήκνπ (πιελ Φ.Π.Α.). Οη 
απαιιαγέο απηέο επέξρνληαη απηνδηθαίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή 

νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο δήισζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 



2. Ο ζχλδηθνο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ή 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ή νπνηαδήπνηε άιια πηζηνπνηεηηθά γηα ηε 
ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, θαηά ηνλ παξφληα θψδηθα, θαζψο επίζεο θαη ζε θάζε 
ζπλαιιαγή ηνπ γεληθά κε ην Γεκφζην. 
  
Αξζξν 134 

Πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ θαη ακνηβψλ 
  
Πεξηνξίδνληαη ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ λφκηκσλ πνζψλ νη ακνηβέο θαη ηα 
δηθαηψκαηα ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, ησλ δηθεγφξσλ, ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη 
ησλ ππνζεθνθπιάθσλ γηα θάζε ζχκβαζε ή πξάμε πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δεχηεξνπ ηίηινπ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Η ακνηβή ηνπ ζπλδίθνπ θαζνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 81. 

  
ΙΙ. Η εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ 
  
Αξζξν 135 
Γεληθή δηάηαμε 
  
1. Αλ απνθαζηζζεί, κεηά ην πέξαο ησλ επαιεζεχζεσλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 φηη ε επηρείξεζε ηνπ νθεηιέηε πξέπεη λα εθπνηεζεί σο 
ζχλνιν, ε εθπνίεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 
2. Αλ ε αμία ηεο επηρείξεζεο απνηηκεζεί απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζε πνζφ 
κηθξφηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ, ε εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, θαη' 
εμαίξεζε, ζα γίλεη θαηά ηνλ ηξφπν θαη θαηά ηνπο ηχπνπο πνπ ζα απνθαζίζεη ην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
  
Αξζξν 136 
Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ 
  
Μφιηο ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ ηνπ άξζξνπ 84, πεξί εθπνίεζεο ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ, επηθπξσζεί απφ ηνλ εηζεγεηή θαη δελ αζθεζεί 
θαη' απηήο εκπξφζεζκε πξνζθπγή ή ε αζθεζείζα απνξξηθζεί απφ ην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην θαηά ην άξζξν 84 παξάγξαθνο 3, ν ζχλδηθνο δεηεί απφ ηνλ εηζεγεηή λα ηνπ 
επηηξαπεί ε πξφζιεςε εθηηκεηή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, ελ φςεη ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο 
ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαη' ηδίαλ 
πιηθψλ θαη άυισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 
  
Αξζξν 137 
Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
  

1. Ο ζχλδηθνο, κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νθεηιέηε (άξζξν 68 
παξάγξαθνο 2) θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ή ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ζπληάμεη (άξζξν 
76 παξάγξαθνη 1 θαη 2) θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, θαζψο θαη 
ηελ έθζεζε ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν εθηηκεηή, ζπληάζζεη, εληφο είθνζη (20) 
εκεξψλ, ιεπηνκεξή έθζεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 
φια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ελεξγεηηθφ θαη ηα νπνία ζα πεξηέιζνπλ 
ζηνλ αγνξαζηή πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδφηεο, ηνπο ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο φξνπο ηεο 
πψιεζεο θαη γεληθά θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία. 
2. Με ηελ έθζεζε απηή ν ζχλδηθνο δεηεί απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην λα ηνπ 
επηηξαπεί, κε δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ε εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο 
ζπλφινπ, αληί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ εθηηκά απηφο θαη αληί ησλ φξσλ πνπ ηπρφλ 
απηφο ζεσξεί φηη πξνζήθνπλζηελ πεξίπησζε. 
3. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, 
απνθαίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαζνξίδνληαο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, ηελ 
ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη ε εθπνίεζε. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ επηηξέπεηαη θαλέλα έλδηθν κέζν. 



  
Αξζξν 138 
Πεξηερφκελν θαη δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
  
1. Ο ζχλδηθνο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν 
άξζξν απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, δεκνζηεχεη δηαθήξπμε πεξί δηελέξγεηαο δεκφζηνπ 
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η δηαθήξπμε πεξηέρεη: 

α) ηελ επσλπκία, ηελ έδξα, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε, ην ελεξγεηηθφ ηεο νπνίαο πσιείηαη σο ζχλνιν, ρσξίο λα 
απαηηείηαη θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ θαη ηα νπνία 
αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ζπλδίθνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αληίγξαθν ηεο 
νπνίαο κπνξεί λα ιάβεη αηειψο θάζε ελδηαθεξφκελνο˙ 
β) πξφζθιεζε πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν λα παξαιάβεη απφ ηνλ ζχλδηθν αληίγξαθν ηεο 
θαηά ην άξζξν 137 έθζεζήο ηνπ θαη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, γηα πνζφ θαη κε 
φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη επίζεο ζηε δηαθήξπμε˙ 
γ) ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηνλ εηζεγεηή, ε νπνία δελ πξέπεη λα 
είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
ζηνλ ηχπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηελ εκέξα 
θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ εηζεγεηή˙ 
δ) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε, 

ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ εηζεγεηή, ζα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε ηεο 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο. 
2. Οη αλσηέξσ δεκνζηεχζεηο γίλνληαη κηα θνξά ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ 
ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη απφ δχν θνξέο ζε δχν εκεξήζηεο πνιηηηθέο αζελατθέο 
εθεκεξίδεο παλειιήληαο κεγάιεο θπθινθνξίαο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα. Αλ 
πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ή δηαζέηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε 
επαξρηαθέο πφιεηο, απαηηνχληαη πξφζζεηεο δεκνζηεχζεηο θαη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε αμία έρεη 
θαζνξηζηεί θαηά ην άξζξν 137 παξάγξαθνο 3 ζε πνζφ άλσ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 
(50.000.000) επξψ, πξέπεη ε πξφζθιεζε λα δεκνζηεπζεί θαη ζε κηα δηεζλνχο 
θπθινθνξίαο εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί θαη ζηελ Διιάδα. Σηο 
εθεκεξίδεο πξνζδηνξίδεη ν εηζεγεηήο. 
  
Αξζξν 139 
Καηάζεζε θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

  
1. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε ηνπ άξζξνπ 138, νη ελδηαθεξφκελνη 
θαηαζέηνπλ ζηνλ εηζεγεηή ηηο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ηνπο. Ο εηζεγεηήο ζπληάζζεη 
έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φιεο νη θαηαηηζέκελεο πξνζθνξέο, θαζψο θαη πξάμε 
θαηάζεζεο πάλσ ζε θάζε πξνζθνξά, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ίδηνο, ν γξακκαηέαο θαη 
ν πξνζθέξσλ, αθνχ βεβαησζεί φηη ε πξνζθνξά είλαη θιεηζηή. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο 
δελ γίλνληαη δεθηέο. 

2. Καηά ηελ θαζνξηζζείζα ζηε δηαθήξπμε εκέξα θαη ψξα, ν εηζεγεηήο απνζθξαγίδεη ηηο 
πξνζθνξέο, παξνπζία ηνπ ζπλδίθνπ, ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ θαη εθείλσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο πξνζθνξέο. Ο εηζεγεηήο ζπληάζζεη έθζεζε πεξί ηεο απνζθξάγηζεο, ζηελ 
νπνία πξνζαξηψληαη φιεο νη πξνζθνξέο θαη ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ίδηνο, ν 
γξακκαηέαο, ν ζχλδηθνο θαη νη ινηπνί παξφληεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαη ησλ 
πξνζθνξψλ παξαδίλεηαη ζηνλ ζχλδηθν απζεκεξφλ, θαζψο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 
πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. 
  
Αξζξν 140 
Η θαηαθχξσζε 
  
1. Ο ζχλδηθνο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζπληάζζεη 
ζπλνπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ή κε 
ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πιεηνδφηε, δειαδή ζ' απηφλ ηνπ νπνίνπ ηελ πξνζθνξά θξίλεη σο 
πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο πηζησηέο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ επηηξνπή πηζησηψλ 



θαη ζηνλ εηζεγεηή, αληίγξαθν δε απηήο ρνξεγείηαη αδαπάλσο θαη ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. 
2. Ο εηζεγεηήο κε έθζεζή ηνπ πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ή 
κε ηεο θαηαθχξσζεο. ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θαινχληαη λα παξαζηνχλ ν ζχλδηθνο, 
ν νθεηιέηεο θαη απηνί πνπ κεηείραλ ζην δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
παξέκβνπλ. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, αθνχ αθνχζεη απηνχο πνπ εκθαλίζηεθαλ, 
εθφζνλ θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ πιεηνδφηε ζπκθέξνπζα γηα ηνπο πηζησηέο, εγθξίλεη 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο. Αιισο, ν δεκφζηνο 
πιεηζηεξηαζκφο επαλαιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 144. Καηά ηεο απφθαζεο 
απηήο ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ επηηξέπεηαη θαλέλα έλδηθν κέζν ή έλδηθν βνήζεκα. 
  
Αξζξν 141 
Η ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο 
  

1. Μεηά ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν έγθξηζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν ζχλδηθνο 
ζπλάπηεη ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηε ζχκβαζε 
κεηαβίβαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
θαη ηνπο ηπρφλ άιινπο επλντθφηεξνπο φξνπο πνπ ππνδείρζεθαλ ζηνλ πιεηνδφηε θαη 
απηφο ηνπο απνδέρζεθε κε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ ζχλδηθν θαη ηνλ εηζεγεηή ή πξνο ην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
2. Η πψιεζε γίλεηαη αληί ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο. Αλ φκσο ππάξρνπλ εκπξάγκαηα 

δηθαηψκαηα ή άιια πξνλφκηα επί αθηλήησλ ή θηλεηψλ ή επί άιισλ εηδηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην πνην 
πνζφ απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα αληηζηνηρεί ζε θαζέλα απφ απηά. 
3. Με ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο (ή ηεο θαηά ην άξζξν 145 ρσξηζηήο ιεηηνπξγηθήο 
κνλάδαο απηήο), ζπκκεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ πιεηνδφηε θαη νη δηνηθεηηθέο 
άδεηεο θάζε θχζεσο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 
κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Οη άδεηεο ηζρχνπλ γηα ην ρξφλν πνπ ζα 
ίζρπαλ θαη γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ νθεηιέηε, φρη πάλησο γηα πεξίνδν κηθξφηεξε απφ έλα 
(1) έηνο απφ ηε κεηαβίβαζε ή απφ ην ρξφλν πνπ ππνρξεσηηθά πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηεο επηρείξεζεο απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ 
πιεηνδφηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή επηβεβαησηηθή πξάμε κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο. Σν ίδην 
ηζρχεη θαη γηα ηα δηθαηψκαηα κεηαιιεηνθηεζίαο πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε. 
  
Αξζξν 142 

χκπξαμε ηνπ Γεκνζίνπ 
  
1. Σν Γεκφζην εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή 
νπνηνλδήπνηε ήζειε νξίζεη ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνίεζεο (Γ.Δ.Α.), 
κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη, σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνο, ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο 
κεηαβηβάζεσο 
θαη λα απνδέρεηαη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πιεηνδφηε γηα ηε δηελέξγεηα 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθά κε ηα κεηαβηβαδφκελα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 
ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο. 
2. ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ζπκβάιιεηαη σο ηξίηνο ην Γεκφζην, ε ηπρφλ απαηηνχκελε 
άδεηα ηεο αξρήο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζεσξείηαη φηη 
ρνξεγήζεθε. 
  
Αξζξν 143 
Δμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο 
  
1. Ο πιεηνδφηεο θαηαβάιιεη πξνο ηνλ ζχλδηθν ην ζπκθσλεζέλ σο ακέζσο θαηαβιεηέν 
πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο. Αλ θαηαβιεζεί ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ, ν ζχλδηθνο ζπληάζζεη ηελ 
πξάμε εμφθιεζεο, ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Αλ θαηαβιήζεθε ην κέξνο ηνπ 
ηηκήκαηνο πνπ ζπκθσλήζεθε θαη ηεξήζεθαλ νη φξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ ππφινηπνπ, ν ζχλδηθνο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
εηζεγεηή, ζπληάζζεη αληίζηνηρα, ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηελ πξάμε 

κεξηθήο εμφθιεζεο θαη πξάμε πηζηνπνίεζεο φηη εθπιεξψζεθαλ νη ελ ιφγσ φξνη. 



2. Ο ζχλδηθνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε, θάζε πνζφ πνπ 
εηζπξάηηεη, ζην ινγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 73. 
3. Με ηελ θαηαβνιή φινπ ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη ηε ζχληαμε πξάμεο νινζρεξνχο 
εμφθιεζεο, επέξρνληαη φιεο νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο θαηαβνιήο πνπ νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1005 Κ.Πνι.Γ.. 
  
Αξζξν 144 

Δπαλάιεςε ηνπ δεκφζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 
  
1. Αλ δελ ππνβιεζεί θακία λνκφηππε πξνζθνξά ή νη ππνβιεζείζεο λνκνηχπσο δελ 
θξηζνχλ ζπκθέξνπζεο θαηά ην άξζξν 140, ν δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο 
επαλαιακβάλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά. 
2. Ο ζχλδηθνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, επαλαιακβάλεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηηο 
δεκνζηεχζεηο ηνπ άξζξνπ 138, νξίδνληαο λέεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ο 

ζχλδηθνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην λα νξίζεη λέα ηηκή πξψηεο 
πξνζθνξάο. Ο λένο δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο δηεμάγεηαη κε ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο θαη 
έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα πνπ νξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 
  
Αξζξν 145 
Υσξηζηή εθπνίεζε ησλ θαη' ηδίαλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
  

Αλ θαη ν δεχηεξνο δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο δελ θαηαιήμεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο, ε εθπνίεζε πιένλ γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 146 έσο 150, αλ δελ έρεη 
απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84. 
  
ΙΙΙ. Η εθπνίεζε ησλ θαη' ηδίαλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε 
  
Αξζξν 146 
Δθπνίεζε θηλεηψλ 
  
1. Δάλ κέρξη ηελ έλσζε δελ έρνπλ εθπνηεζεί φια ηα θηλεηά θαη εκπνξεχκαηα ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 θαη 84 ηνπ παξφληνο 
θψδηθα, απηά πνπ έρνπλ απνκείλεη εθπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 77, 
ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαηππψζεσο ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ. Η άδεηα ηνπ εηζεγεηή 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα. 

2. Καηά ηνλ πιεηζηεξηαζκφ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 149, ζηελ άδεηα δε 
ηνπ εηζεγεηή νξίδεηαη ν ρξφλνο εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο θαη παξάδνζεο ησλ θηλεηψλ 
ζηνλ πιεηνδφηε. 
  
Αξζξν 147 
Δθπνίεζε αθηλήησλ 
  

1. Αλ πξηλ ηελ έλσζε ησλ πηζησηψλ, νη ελέγγπνη πηζησηέο δελ θίλεζαλ ηε δηαδηθαζία 
ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (θαηάζρεζε) επί ππέγγπνπ αθηλήηνπ ηεο πηψρεπζεο 
(άξζξν 26), ηελ εθπνίεζε απηνχ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πηζησηψλ ελεξγεί κφλν ν 
ζχλδηθνο, θαηά ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο. 
2. ε πεξίπησζε πνπ άξρηζε εθηέιεζε απφ ηνπο ελέγγπνπο πηζησηέο θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλ θαη κεηά ηελ έλσζε απηή θαζπζηεξεί ζε βιάβε ησλ 
πηζησηψλ, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 
θαη έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, κπνξεί λα δψζεη ηελ άδεηα ζηνλ ζχλδηθν λα εθπνηήζεη ην 
αθίλεην θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 
  
Αξζξν 148 
Γηαδηθαζία δηαθήξπμεο 
  
1. Η εθπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ νθεηιέηε γίλεηαη κεηά απφ άδεηα ηνπ πησρεπηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ πνπ παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζπλδίθνπ θαη έθζεζε ηνπ εηζεγεηή. 

ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεηαη ε αμία ηνπ αθηλήηνπ, ε ηηκή πξψηεο 



πξνζθνξάο θαη νη ηπρφλ φξνη ηεο εθπνίεζεο. Αλ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία ησλ 
άξζξσλ 135 επ., σο αμία ηνπ αθηλήηνπ ζεσξείηαη ε εθηίκεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
136. 
2. Μεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ν εηζεγεηήο ζπληάζζεη 
έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην αθίλεην πνπ εθπνηείηαη, ε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 
θαη νη ηπρφλ φξνη πνπ φξηζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, θαζψο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε 
πιεξνθνξία. Οξίδεηαη ν ηφπνο θαη ρξφλνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ν ηφπνο θαη ρξφλνο 

ησλ επαλαιήςεψλ ηνπ. 
3. Ο ζχλδηθνο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θαηά ηα άλσ απφθαζεο 
ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθδίδεη δηαθήξπμε πεξί δηελέξγεηαο δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ. Η δηαθήξπμε πεξηέρεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ, ηελ ηηκή πξψηεο 
πξνζθνξάο θαη ηνπο ηπρφλ φξνπο πνπ φξηζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ηνλ ηφπν θαη 
ρξφλν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επαλαιήςεηο ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
ρξήζηκε πιεξνθνξία. 

4. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ηνηρνθνιιάηαη ζην γξαθείν ηνπ εηζεγεηή θαη θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο ελππφζεθνπο πηζησηέο θαη ζην Γεκφζην είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηνλ 
πιεηζηεξηαζκφ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, πνπ αλαθέξεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 
δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ είθνζη (20) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη ηηο ηπρφλ επαλαιήςεηο ηνπ. Ο 
εηζεγεηήο κπνξεί λα δηαηάμεη πξφζζεηεο δεκνζηεχζεηο ζε πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο 
αζελατθέο εθεκεξίδεο, θαζψο θαη ζε εθεκεξίδα ηνπ ηφπνπ φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, 

ηηο νπνίεο νξίδεη ν ίδηνο. ηηο ηειεπηαίεο απηέο δεκνζηεχζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε 
εκέξα θαη ψξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη νη επαλαιήςεηο, πξέπεη δε νη δεκνζηεχζεηο 
απηέο λα γίλνπλ, εθφζνλ δηαηαρζνχλ, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηνλ 
πιεηζηεξηαζκφ. 
  
Αξζξν 149 
Πξνζθνξέο 
  
1. Η εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
ελψπηνλ ηνπ εηζεγεηή κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλδίθνπ. ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ιακβάλεη 
κέξνο νπνηνζδήπνηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο δειψζεη, αλ ζπκκεηέρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή 
ελεξγεί σο πιεξεμνχζηνο άιινπ, πξνζθνκίδνληαο εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
πιεξεμνχζην. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο εγγπνδνζία ην πνζφ ηνπ 
ελφο ηξίηνπ ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο, κε επηηαγή έθδνζεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί 
λφκηκα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε δηαηαγή ηνπ ίδηνπ, πνπ ζπκςεθίδεηαη ζην 

ηίκεκα, αλ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ην αθίλεην. 
2. Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ εηζεγεηή. Ο εηζεγεηήο, 
αλ θξίλεη ηελ ηηκή ζπκθέξνπζα, εγθξίλεη ηελ εθπνίεζε θαη επηηξέπεη ηε ζχλαςε ηεο 
πψιεζεο, άιισο ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη εθφζνλ 
εγθξηζεί απφ ηνλ εηζεγεηή, ζπληάζζεηαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα απφ απηφλ έθζεζε, 
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην αθίλεην, ην ηίκεκα πνπ επηηεχρζεθε, ε δνζείζα εγγπνδνζία 
σο πξνθαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο θαη ν ρξφλνο εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο θαη ζχληαμεο 

ηνπ κεηαβηβαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 
  
Αξζξν 150 
Δπαλάιεςε πιεηζηεξηαζκνχ 
  
1. Δάλ ν πιεηζηεξηαζκφο επαλαιεθζεί ηξεηο (3) αθφκα ζπλερείο αλά εβδνκάδα θνξέο, 
ρσξίο λα εκθαληζηεί πιεηνδφηεο, αλαβάιιεηαη γηα κία αθφκε θνξά απφ ηνλ εηζεγεηή, 
ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο, ζε εκεξνκελία απέρνπζα ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Μεηά απφ 
απηφ, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ζπλδίθνπ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 
νπνίαο κπνξεί λα παξέκβεη θαζέλαο πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ, ππνρξενχηαη λα 
κεηαξξπζκίζεη ηελ θαηά ην άξζξν 148 απφθαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
758 Κ.Πνι.Γ. θαη λα νξίζεη κηθξφηεξε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο ή λα ζέζεη φξνπο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο εθπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ. 
2. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή, 
απνθαίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη κεηαξξπζκίδεη ηελ απφθαζε. Ακέζσο 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, ν εηζεγεηήο ζπληάζζεη λέα έθζεζε, θαηά ην άξζξν 



148 παξάγξαθνο 2, ν δε ζχλδηθνο ζπληάζζεη λέα δηαθήξπμε, ηελ νπνία πξνζαξκφδεη 
ζηελ απφθαζε θαη ηεξεί ηηο δηαηππψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η ίδηα 
δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα θάζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο. 
  
IV. Αλαθνπέο θαηά ησλ πξάμεσλ εθπνίεζεο 
  
Αξζξν 151 

Αληηζηνηρία πξνο ηηο πξάμεηο εθηειέζεσο ηνπ Κ.Πνι.Γ. 
  
1. Δπί εθπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ (άξζξα 135 επ.), ε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή ζχκβαζε κεηαβίβαζεο επέρεη ζέζε ηειεζίδηθεο θαηαθχξσζεο ησλ 
άξζξσλ 1003 επ. Κ.Πνι.Γ.. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο έλαληη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 
πψιεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο επέρεη ζέζε εθπιεηζηεξηάζκαηνο ηνπ άξζξνπ 
1004 επ. Κ.Πνι.Γ.. Η πξάμε εμνθιήζεσο ή κεξηθήο εμνθιήζεσο θαη πηζηνπνίεζεο φηη 

ηεξήζεθαλ νη φξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 
ππφινηπνπ ηηκήκαηνο, επέρεη ηε ζέζε πεξίιεςεο εθζέζεσο θαηαθπξψζεσο ηνπ άξζξνπ 
1005 Κ.Πνι.Γ., επί ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο φζα ηζρχνπλ γη' απηή. 
2. Δπί ησλ εθπνηήζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ θψδηθα, ε έγθξηζε ηνπ εηζεγεηή 
επί ησλ θηλεηψλ θαη ε ζπκβνιαηνγξαθηθή ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ επέρνπλ 
ζέζε θαηαθχξσζεο ησλ άξζξσλ 1003 επ. Κ.Πνι.Γ., ην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο επέρεη ζέζε 
εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη ε πξάμε εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο επέρεη ζέζε πεξίιεςεο 

εθζέζεσο θαηαθπξψζεσο, θαηά ην άξζξν 1005 Κ.Πνι.Γ., επί ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο φζα ηζρχνπλ γη' απηή. 
  
Αξζξν 152 
Αλαθνπέο θαηά ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο 
  
1. Οη θαη' ηδίαλ πξάμεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκφζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πνπ ελεξγείηαη 
γηα ηελ εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε είηε σο ζπλφινπ είηε ησλ θαη' ηδίαλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, πξνζβάιινληαη απφ θαζέλαλ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 
κε αλαθνπή πνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
2. Η αλαθνπή αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ ελέξγεηα ηεο θάζε πξάμεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλαθνπή 
κεηά ηε κεηαγξαθή ηεο πεξίιεςεο ηεο πξάμεο εμφθιεζεο ή κεξηθήο εμφθιεζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο φηη ηεξήζεθαλ νη φξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
θαηαβνιήο ηνπ ππφινηπνπ ηηκήκαηνο, εθηφο αλ ε πξνζβνιή αθνξά ηε ζχληαμε ηεο 

κεηαβηβαζηηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο, νπφηε ε αλαθνπή 
αζθείηαη εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηεο κεηαγξαθήο ή αλ δελ ππάξρνπλ αθίλεηα 
εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαβηβάζεσο. 
3. Η άζθεζε ηεο αλαθνπήο θαη ε πξνζεζκία απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, εθηφο αλ δηαηάμεη ηνχην ν εηζεγεηήο, κεηά απφ αίηεζε 
θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ θαη αθνχ αθνπζζεί ε επηηξνπή 
ησλ πηζησηψλ θαη ν ζχλδηθνο, πνπ πξνζθαινχληαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

εγγξάθσο πξν ηξηψλ (3) εκεξψλ. 
4. Σν δηθαζηήξην απνθαίλεηαη επί ηεο αλαθνπήο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Η 
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηηαη κφλν ζην έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο. Σν πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ απαγγέιιεη ηελ αθχξσζε νξίδεη πνηεο απφ ηηο πξάμεηο 
πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ. 
  
V. Γηαλνκέο πξνο ηνπο πηζησηέο 
  
Αξζξν 153 
Πίλαθαο δηαλνκήο 
  
1. Ο ζχλδηθνο ζπληάζζεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε πίλαθα δηαλνκήο ηνπ 
εθπιεηζηεξηάζκαηνο, θαζψο θαη θάζε πνζνχ πνπ εηζέπξαμε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
γηα ινγαξηαζκφ ηεο πησρεχζεσο. Ο πίλαθαο ζπληάζζεηαη κε βάζε 
ηηο επαιεζεπζείζεο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. Με άδεηα ηνπ εηζεγεηή 

κπνξεί ν ζχλδηθνο λα πξνβεί θαη ζε πξνζσξηλέο δηαλνκέο. 



2. Ο πίλαθαο δηαλνκήο ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζεγεηή, ν νπνίνο ηνλ θεξχζζεη εθηειεζηφ 
θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ. Αλαθνίλσζε πεξί ηεο ζχληαμεο ηνπ πίλαθα 
δηαλνκήο δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. Αλ 
ν πίλαθαο δηαλνκήο αθνξά πξντφλ εθπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, ε 
αλαθνίλσζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα δεκνζηεχεηαη θαη ζε δχν απφ ηηο πέληε 
κεγαιχηεξεο θπθινθνξίαο (θαηά ην δειηίν ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο) εκεξήζηεο 
πνιηηηθέο αζελατθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε κηα 

νηθνλνκηθή εθεκεξίδα. Αλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε αμία έρεη θαζνξηζηεί 
θαηά ην άξζξν 137 παξάγξαθνο 3 ζε πνζφ άλσ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 
(50.000.000) επξψ, πξέπεη ε πξφζθιεζε λα δεκνζηεπζεί θαη ζε κηα δηεζλνχο 
θπθινθνξίαο εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί θαη ζηελ Διιάδα. Σηο 
εθεκεξίδεο πξνζδηνξίδεη ν εηζεγεηήο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν εηζεγεηήο κπνξεί λα 
δηαηάμεη ηε δεκνζίεπζε θαη ζε κηα εκεξήζηα πνιηηηθή αζελατθή εθεκεξίδα παλειιήληαο 
θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο. 

  
Αξζξν 154 
Γεληθά πξνλφκηα 
  
Μεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ησλ εμφδσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή 
αληηκηζζία ηνπ ζπλδίθνπ θαη ησλ ηπρφλ νκαδηθψλ πηζησκάησλ, νη πηζησηέο 

θαηαηάζζνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 
α) Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ νθεηιέηε νπνηαζδήπνηε θχζεσο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ησλ πιεξσκψλ 
ηνπ κε βάζε ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο ή ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. 
β) Οη απαηηήζεηο γηα ηελ θεδεία ή ηα λνζήιηα ηνπ νθεηιέηε, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ 
αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε 
ηεο πηψρεπζεο. 
γ) Οη απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 
δηθεγφξσλ απφ πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία 
πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Απαηηήζεηο απφ απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο 
ζρέζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη απαηηήζεηο έκκηζζσλ δηθεγφξσλ γηα 
απνδεκίσζε ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έκκηζζεο εληνιήο θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε 
απηή αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ. Απαηηήζεηο δηθεγφξσλ απφ ακνηβέο, 
έμνδα θαη απνδεκηψζεηο, εθφζνλ ακείβνληαη θαηά ππφζεζε, θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε 
απηή, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο. 
δ) Οη απαηηήζεηο αγξνηψλ ή αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απφ πψιεζε αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ, αλ πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ ηελ 
θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
ε) Οη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ θφξνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ αμία ηεο πξνζφδνπ 
ή απφ ην είδνο ησλ πξαγκάησλ πνπ πιεηζηεξηάζηεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ ην έηνο πνπ 
έγηλε ν πιεηζηεξηαζκφο θαη ην πξνεγνχκελν. 

ζη) Οη απαηηήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ πξνέθπςαλ είθνζη 
ηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 
  
Αξζξν 155 
Δηδηθά πξνλφκηα 
  
1. Οη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνλφκην ζε νξηζκέλν θηλεηφ ή αθίλεην πξάγκα ή ζε 
πνζφηεηα ρξεκάησλ θαηαηάζζνληαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 
α) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξάγκαηνο ην 
ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 
β) Οη απαηηήζεηο γηα ην θεθάιαην κε ηνπο ηφθνπο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο 
νπνίεο ππάξρεη ελέρπξν ή ππνζήθε ή πξνζεκείσζε ππνζήθεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αθίλεην. 
γ) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα παξαγσγή θαη ζπγθνκηδή θαξπψλ 
θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 



2. Δπί πσιήζεσο ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ (άξζξα 135 επ.), αλ ππάξρνπλ εηδηθνί 
πξνλνκηνχρνη πηζησηέο επί θαη' ηδίαλ αληηθεηκέλσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, 
θαηαηάζζνληαη εηδηθά επί ηνπ πνζνχ ηνπ κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 
κεηαβηβαζζέλ ζηνηρείν επί ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ην εηδηθφ πξνλφκην, ηνπ νπνίνπ ε αμία 
ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο. 
  
πξξνή πξνλνκίσλ 

  
Αξζξν 156 
  
Δπί δηαλνκήο πξντφληνο εθπνίεζεο πξάγκαηνο ή ρξεκαηηθήο πνζφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ 
θαη απαηηήζεηο κε πξνλφκηα ηνπ άξζξνπ 155, ην πξνο δηαλνκή πνζφλ δηαρσξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 977 ηνπ Κ.Πνι.Γ., ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 31 ηνπ 
λ.1545/1985. 

  
Αξζξν 157 
  
Δάλ ην πξντφλ εθπνίεζεο ησλ αθηλήησλ δηαλεκεζεί πξηλ ην πξντφλ εθπνίεζεο ησλ 
θηλεηψλ ή θαη ζπγρξφλσο, νη ελππφζεθνη πηζησηέο, πνπ δελ έρνπλ πιήξσο εμνθιεζεί 
απφ ην ηίκεκα ησλ αθηλήησλ, ζπληξέρνπλ σο πξνο ην νθεηιφκελν ππφινηπν κε ηνπο 
αλέγγπνπο πηζησηέο, ζε θάζε δηαλνκή κε ηνπο ηειεπηαίνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απαηηήζεηο ησλ πξνλνκηνχρσλ πηζησηψλ έρνπλ επαιεζεπζεί ζηα ρξέε ηεο πηψρεπζεο. 
  
Αξζξν 158 
  
Δάλ πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αθηλήησλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ρξεκαηηθέο 
δηαλνκέο απφ ηα θηλεηά ή πνζφηεηα ρξεκάησλ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη πηζησηέο, 
ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο έρνπλ επαιεζεπζεί, ζπληξέρνπλ ζ' απηέο ζην ζχλνιν 
ησλ πηζησκάησλ ηνπο, νπφηε φκσο επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 
  
Αξζξν 159 
  
Δάλ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη ελππφζεθνη πηζησηέο θαηαηαγνχλ ζην ηίκεκα ησλ 
αθηλήησλ γηα ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεψλ ηνπο, ην νπνίν θαη ζα εηζπξάμνπλ, ε αλέγγπα 
νκάδα ππνθαζίζηαηαη ζηε ζέζε ηνπο θαηά ηα πνζά, πνπ απηνί ζα έρνπλ ηπρφλ εηζπξάμεη 
θαηά ην άξζξν 158. 

  
Αξζξν 160 
  
1. Δάλ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη ελππφζεθνη πηζησηέο θαηαηαγνχλ ζην ηίκεκα ησλ 
αθηλήησλ γηα κέξνο κφλνλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, γηα ην ππφινηπν θαηαηάζζνληαη σο 
αλέγγπνη κε ηνπο ινηπνχο πηζησηέο. 
2. ε πεξίπησζε πνπ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη 

ελππφζεθνη πηζησηέο έρνπλ εηζπξάμεη, θαηά ην άξζξν 158, πεξηζζφηεξα απφ ηελ 
νξηζηηθή ηνπο αλαινγία θαηά ην παξφλ άξζξν, νη αλέγγπνη πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη 
ζηε ζέζε ηνπο γηα ην επηπιένλ ηεο νξηζηηθήο ηνπο αλαινγίαο εηζπξαρζέλ πνζφλ. 
3. Όζνη απφ ηνπο γεληθνχο πξνλνκηνχρνπο ή ελππφζεθνπο πηζησηέο δελ θαηαηαγνχλ 
επσθειψο ζην ηίκεκα, ζεσξνχληαη αλέγγπνη πηζησηέο. 
  
Αξζξν 161 
Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα δηαλνκήο 
  
1. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο ρξνλνινγηθά δεκνζίεπζεο 
ηνπ άξζξνπ 153 παξάγξαθνο 2, νπνηνζδήπνηε δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί 
λα αζθήζεη θαη' απηνχ αλαθνπή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Η αλαθνπή 
απεπζχλεηαη θαηά ηνπ ζπλδίθνπ θαη θαηά ησλ πηζησηψλ ησλ νπνίσλ πξνζβάιιεηαη ε 
θαηάηαμε. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηηαη κφλν ζε έθεζε. 
2. Αλ δελ αζθήζεθαλ αλαθνπέο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, ν ζχλδηθνο δηαλέκεη 

ακέζσο ην εθπιεηζηεξίαζκα. Αιισο, ε πιεξσκή γίλεηαη κφλν πξνο ηνπο θαηαηαγέληεο 



πηζησηέο, ησλ νπνίσλ δελ πξνζβιήζεθε ε θαηάηαμε, δηαηεξείηαη δε ην πνζφ ζην νπνίν 
έγηλε ε θαηάηαμε ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πηζησηή, κέρξη ε θαηάηαμή ηνπ λα γίλεη 
ηειεζίδηθε. Ο εηζεγεηήο κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε απηνχ ηνπ νπνίνπ πξνζβιήζεθε ε 
θαηάηαμε, λα δηαηάμεη λα γίλεη ε πιεξσκή πξνο απηφλ, κε ηνλ φξν θαηαβνιήο 
εγγπνδνζίαο. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙ ΠΣΩΥΔΤΔΩΝ 

ΜΙΚΡΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
  
Αξζξν 162 
Γεληθή δηάηαμε 
  
1. Αλ ε πησρεπηηθή πεξηνπζία έρεη εθηηκεζεί θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ άξζξνπ 68 ζε 

πνζφ κηθξφηεξν απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ θαη δελ ππάξρνπλ αθίλεηα, 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ ινηπψλ θεθαιαίσλ ηνπ παξφληνο θψδηθα. 
2. ηηο πησρεχζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ δηνξίδεηαη επηηξνπή πηζησηψλ. 
  
Δθδίθαζε ακθηζβεηήζεσλ 
Αξζξν 163 

  
1. Οη αλαγγειίεο θαη επαιεζεχζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 89 έσο 91. Ο 
εηζεγεηήο, αθνχ αθνχζεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, απνθαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε 
ηνπ γηα θάζε ακθηζβήηεζε απαίηεζεο θαηά ηελ επαιήζεπζε, γηα θάζε αληίξξεζε πνπ 
ζα πξνβιεζεί θαη γηα ηηο αηηήζεηο εθπξφζεζκεο επαιήζεπζεο απαηηήζεσλ, θαζψο θαη 
γηα ηηο αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ πηζησηψλ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο 
ηνπ εηζεγεηή επηηξέπεηαη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα, αλ ην πνζφ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ ή 
ηνπ εθπξνζέζκσο ππνβιεζέληνο πξνο επαιήζεπζε πηζηψκαηνο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ 
ησλ νγδφληα ρηιηάδσλ (80.000) επξψ. Αλ ην πνζφ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ ή ηνπ 
εθπξνζέζκσο ππνβιεζέληνο πξνο επαιήζεπζε πηζηψκαηνοππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ, 
επηηξέπεηαη έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Σν 
δεπηεξνβάζκην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. 
2. Αλ ν εηζεγεηήο έθαλε δεθηφ ην πίζησκα, εθφζνλ αζθήζεθε εκπξνζέζκσο πξνζθπγή 
ή αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξάμεο ηνπ απηήο, κέρξη λα απνθαλζεί ην πησρεπηηθφ 

δηθαζηήξην, ν πηζησηήο έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαη 
παξαθξαηείηαη γηα ην πίζησκά ηνπ αλάινγν πνζφ ζε θάζε δηαλνκή ελεξγεηηθνχ. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ 

Η ΠΔΡΑΣΩΗ ΣΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 
  
Αξζξν 164 

Γεληθά 
  
Η πηψρεπζε πεξαηψλεηαη, κε ηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο (άξζξν 125 
παξάγξαθνο 2), κε ηελ εθπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, θαζψο θαη 
κε ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, είηε γηα έιιεηςε ελεξγεηηθνχ είηε ιφγσ ηεο παξφδνπ 
ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 166 παξάγξαθνο 3. 
  
Αξζξν 165 
Η ινγνδνζία ηνπ ζπλδίθνπ 
  
1. Δληφο κελφο απφ ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο, κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ζηνλ παξφληα θψδηθα ηξφπνπο, ν ζχλδηθνο θαηαζέηεη ζηνλ εηζεγεηή 
έθζεζε πεξί ηεο ινγνδνζίαο ηνπ. Οη πηζησηέο θαη ν νθεηιέηεο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
αληίγξαθα ηεο έθζεζεο απηήο. 
2. Ο εηζεγεηήο ζπγθαιεί εληφο κελφο ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ, ελψπηνλ ησλ 

νπνίσλ ν ζχλδηθνο ινγνδνηεί γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. ηε ζπλέιεπζε απηή θαιείηαη θαη 



δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη ν νθεηιέηεο. Οη πηζησηέο γλσκνδνηνχλ πεξί ηεο δηαρείξηζεο 
ηνπ ζπλδίθνπ θαη εάλ ν νθεηιέηεο είλαη ζπγγλσζηφο. πληάζζεηαη πεξί απηνχ έθζεζε 
απφ ηνλ εηζεγεηή, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ νθεηιέηε 
θαη ησλ πηζησηψλ. Αλ ε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ δελ θαηαζηεί δπλαηφ 
λα πξαγκαηνπνηεζεί, κεηά απφ δεχηεξε αηειέζθνξε πξνζπάζεηα, ν ζχλδηθνο ινγνδνηεί 
ελψπηνλ κφλνπ ηνπ εηζεγεηή. 
  

Αξζξν 166 
Παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πησρεχζεσο 
  
1. Αλ νη εξγαζίεο ηεο πησρεχζεσο δελ κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ, ιφγσ έιιεηςεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρξεκάησλ ή επρεξψο ξεπζηνπνηήζηκεο πεξηνπζίαο, ην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην, κεηά απφ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή θαη αθνχ αθνχζεη ηνλ ζχλδηθν θαη ηελ 
επηηξνπή πηζησηψλ, κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, πηζησηή ή ηνπ ζπλδίθνπ ή 

θαη απηεπαγγέιησο, λα θεξχμεη ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πησρεχζεσο. 
2. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξαηψλεηαη ε πηψρεπζε, αίξεηαη ε πησρεπηηθή 
απαιινηξίσζε θαη ν νθεηιέηεο αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Οη 
πηζησηέο αλαιακβάλνπλ ηα αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα θαη παχεη ην ιεηηνχξγεκα ηνπ 
ζπλδίθνπ, θαζψο θαη ηνπ εηζεγεηή. Σα απνηειέζκαηα απηά επέξρνληαη κεηά πάξνδν 
κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1. 
3. Μεηά παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έλσζεο ησλ πηζησηψλ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε κεηά παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο 
επέξρνληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 
2. 
  
Αξζξν 167 
Κήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζπγγλσζηνχ 
  
1. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, εθηηκψληαο ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο πησρεχζεσο, 
απνθαίλεηαη φηη ν νθεηιέηεο είλαη ζπγγλσζηφο, αλ απηφο είλαη θαιήο πίζηεσο θαη ε 
πηψρεπζε δελ νθείιεηαη ζε δφιηεο ελέξγεηέο ηνπ. Γελ κπνξνχλ λα θεξπρζνχλ 
ζπγγλσζηνί απηνί πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ρξενθνπίαο ησλ 
άξζξσλ 171 θαη 172 ή γηα θάπνηα απφ ηηο θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο ηεο θινπήο, 
απάηεο, ππεμαίξεζεο ή πιαζηνγξαθίαο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Αλ ππάξρεη εθθξεκήο 
πνηληθή δίσμε γηα θάπνηα απφ απηέο ηηο πξάμεηο, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα 
αλαβάιιεη ηελ απφθαζή ηνπ κέρξη ηελ ακεηάθιεηε πεξάησζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

Η απφθαζε αλαθαιείηαη αλ επέιζεη κεηαβνιή πξαγκάησλ πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ 
αλάθιεζε. 
2. Μεηά ηε ινγνδνζία ηνπ ζπλδίθνπ, ν εηζεγεηήο ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο 
ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, θαζψο θαη δηθή ηνπ έθζεζε 
γηα ηηο πεξηζηάζεηο ηεο πησρεχζεσο. 
3. Αλ ε πηψρεπζε πεξαηψζεθε κε απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ 
ηεο, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 166, κε ηελ ίδηα απφθαζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, 

εμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο ηεο πηψρεπζεο θαη αθνχ αθνχζεη θαη ηνλ ζχλδηθν θαη ηελ 
επηηξνπή πηζησηψλ, κπνξεί λα απνθαλζεί φηη ν νθεηιέηεο είλαη ζπγγλσζηφο. Αλ ε 
πηψρεπζε πεξαηψζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 166, ην πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην κεηά απφ ζρεηηθή έθζεζε ηνπ εηζεγεηή θαη αθνχ αθνχζεη θαη ηνλ ζχλδηθν 
θαη ηελ επηηξνπή πηζησηψλ, κπνξεί λα απνθαλζεί φηη ν νθεηιέηεο είλαη ζπγγλσζηφο. 
4. Αλ ν νθεηιέηεο θεξπρζεί ζπγγλσζηφο, δελ πξνζσπνθξαηείηαη απφ ηνπο πηζησηέο ηεο 
πηψρεπζεο, εθηφο αλ εηδηθνί λφκνη νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Η δηάηαμε ηεο απφθαζεο πεξί 
θεξχμεσο ηνπ νθεηιέηε ζπγγλσζηνχ ζεκεηψλεηαη ζην Μεηξψν Πησρεχζεσλ, θαζψο θαη 
ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ 

Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΗ 
  
Αξζξν 168 
Πξνυπνζέζεηο 

  



1. Ο νθεηιέηεο θπζηθφ πξφζσπν απνθαζίζηαηαη: 
α) κεηά πάξνδν δεθαεηίαο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ή 
β) αλ εμφθιεζε φινπο ηνπο πησρεπηηθνχο πηζησηέο θαηά ην θεθάιαην θαη ηφθνπο κέρξη 
ηελ θήξπμε ηεο πησρεχζεσο. 
2. Ο νθεηιέηεο λνκηθφ πξφζσπν απνθαζίζηαηαη κφλν αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε β' ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
3. Γελ επηηξέπεηαη ε απνθαηάζηαζε απηνχ πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα θάπνηα απφ ηηο 

πξάμεηο ρξενθνπίαο ησλ άξζξσλ 171 θαη 172 ηνπ παξφληνο θψδηθα, εθηφο αλ επήιζε 
πνηληθή απνθαηάζηαζή ηνπ (άξζξν 66 Π.Κ. θαη 531, 532 Κ.Πνηλ.Γ.). Η παξαπνκπή ζην 
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο απηέο αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηεο 
απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε επήιζε θαηαδίθε γηα 
πξάμεηο ρξενθνπίαο, ε πησρεπηηθή απνθαηάζηαζε αίξεηαη απηνδηθαίσο. 
  
Αξζξν 169 

Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
  
1. Η απνθαηάζηαζε θεξχζζεηαη κε απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κεηά απφ 
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ, ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. Ο πξφεδξνο 
ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεη δηθάζηκν θαη δηαηάζζεη ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο αίηεζεο 
ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηε δηθάζηκν. Πεξίιεςε ηεο απφθαζεο 

δεκνζηεχεηαη ζην ίδην Γειηίν. 
2. Καηά ηεο απφθαζεο επηηξέπεηαη έθεζε εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζην Γειηίν, 
θαζψο θαη ηξηηαλαθνπή απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Αλ απνξξίθζεθε ε αίηεζε 
απνθαηάζηαζεο, λέα αίηεζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. 
  
Αξζξν 170 
πλέπεηεο ηεο απνθαηάζηαζεο 
  
1. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνθαηάζηαζεο επέξρνληαη απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 169. 
2. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε θπζηθνχ πξνζψπνπ επηθέξεη παχζε ησλ ζηεξήζεσλ 
απφ δηθαηψκαηα πνπ ήηαλ ζπλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ 
θψδηθα. 
3. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε λνκηθνχ πξνζψπνπ απνηειεί ιφγν αλαβίσζήο ηνπ. 

4. Η απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 168 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β' πεξαηψλεη 
ρσξίο άιιν ηελ πηψρεπζε. 
5. Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 168 παξάγξαθνο 1 
πεξίπησζε α' , κε ηελ απφθαζή ηνπ κπνξεί λα θεξχμεη θαη ηελ πεξάησζε ηεο 
πηψρεπζεο, εάλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο δηαηήξεζήο ηεο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 166 παξάγξαθνο 2 εδάθηα πξψην θαη δεχηεξν. Σν πησρεπηηθφ 
δηθαζηήξην, ζηελ πεξίπησζε απηή επί νθεηιέηε πνπ έρεη θεξπρζεί ζπγγλσζηφο, 

εθηηκψληαο ηδίσο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη ηελ 
απαιιαγή ηνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ πνπ 
δελ ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία. 
  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Αξζξν 171 
Υξενθνπία 
  
1. Με πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη 
φπνηνο, θαηά ηελ χπνπηε πεξίνδν ή θαη έμη (6) κήλεο πξηλ ή θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 
πηψρεπζεο νπνηεδήπνηε: 
α) εμαθαλίδεη ή παξαζησπά πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο 
εκπίπηνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ή θαηά ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 



ζπλεηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, καηαηψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηξίησλ, 
βιάπηεη ή θαζηζηά απηά ρσξίο αμία˙ 
β) θαηαξηίδεη δεκηνγφλεο ή θεξδνζθνπηθέο ή ξηςνθίλδπλεο δηθαηνπξαμίεο πάζεο θχζεσο, 
αθφκα θαη επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, θαηά ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηνπο 
θαλφλεο ηεο ζπλεηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ή δηαζέηεη ππεξβνιηθά πνζά ζε παίγληα, 
ζηνηρήκαηα ή ζε αληηνηθνλνκηθέο δαπάλεο ή ζπλάπηεη ρξέε γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο˙ 
γ) πξνκεζεχεηαη εκπνξεχκαηα ή αμηφγξαθα κε πίζησζε, ηα νπνία, ή ηα πξάγκαηα πνπ 

θαηαζθεπάδεη κε απηά, δηαζέηεη ή παξαρσξεί ζε ηηκέο νπζησδψο θάησ ηεο αμίαο ηνπο, 
θαηά ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζπλεηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο˙ 
δ) παξηζηά ςεπδψο φηη είλαη νθεηιέηεο άιισλ ή αλαγλσξίδεη αλχπαξθηα 
δηθαηψκαηα ηξίησλ˙ 
ε) παξαιείπεη ηελ ηήξεζε ππνρξεσηηθψλ εκπνξηθψλ βηβιίσλ ή ηα ηεξεί θαηά ηέηνην 
ηξφπν ή ηα κεηαβάιεη, ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη ε δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ˙ 

ζη) εμαθαλίδεη ή απνθξχπηεη ηα εκπνξηθά ηνπ βηβιία ή άιια ζηνηρεία ή παξαζησπά ηελ 
χπαξμε εκπνξηθψλ βηβιίσλ ή άιισλ ζηνηρείσλ, θαηαζηξέθεη ή βιάπηεη εκπνξηθά βηβιία 
ή άιια ζηνηρεία, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ην λφκν, πξηλ παξέιζεη 
ε πξνζεζκία πνπ πξέπεη λα ηα δηαηεξήζεη, ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη ε δηαπίζησζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ˙ 
δ) αληίζεηα πξνο ην λφκν, i) παξαιείπεη ηελ θαηά ην λφκν ζχληαμε ησλ ηζνινγηζκψλ ή 
ηεο απνγξαθήο ή ii) θαηαξηίδεη ηζνινγηζκνχο ή απνγξαθή θαηά ηξφπν πνπ 

δπζρεξαίλεηαη ε δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ˙ 
ε) ειαηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ κε άιινλ ηξφπν ή παξαζησπά ή 
απνθξχπηεη ηηο αιεζηλέο δηθαηνπξαθηηθέο ηνπ ζρέζεηο. 
2. Σηκσξείηαη επίζεο, κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη απηφο πνπ κε θάπνηα απφ ηηο 
πξάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνθάιεζε ηελ παχζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ. 
3. Όπνηνο ηέιεζε θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 
απφ ακέιεηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ. 
4. Οη πξάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αμηφπνηλεο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί ε 
πηψρεπζε ή ε αίηεζε απνξξηθζεί γηα ην ιφγν φηη πξνβιέπεηαη πσο ε πεξηνπζία ηνπ 
νθεηιέηε δελ ζα επαξθέζεη γηα ηε θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 6 
παξάγξαθνο 2). 
  
Αξζξν 172 
Δπλντθή κεηαρείξηζε πηζησηή 
  

1. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, φπνηνο ελψ 
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παχζεο πιεξσκψλ ή ζε θαηάζηαζε επαπεηινχκελεο αδπλακίαο 
θαλνληθήο εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηθαλνπνηεί 
απαίηεζε πηζησηή ή ηνπ παξέρεη αζθάιεηα, ελ γλψζεη ηνπ επλνψληαο απηφλ έλαληη ησλ 
ινηπψλ πηζησηψλ. 
2. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 171 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 
  

Αξζξν 173 
Πνηληθή επζχλε ηξίησλ 
  
1. Με πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη 
φπνηνο: 
α) ελ γλψζεη ηνπ φηη άιινο απεηιείηαη λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αδπλακίαο θαλνληθήο 
εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή 
β) κεηά ηελ παχζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε ή πξνο φθεινο 
εθείλνπ, εμαθαλίδεη ή παξαζησπά ή απνθξχπηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλνπ, ηα νπνία 
ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο αλήθνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ή ελεξγψληαο θαηά 
ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο, ηα θαηαζηξέθεη, ηα 
βιάπηεη ή ηα θαζηζηά άρξεζηα. 
2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν πηζησηήο πνπ ζπλνκνινγεί κε ηνλ νθεηιέηε ή άιιν 
πξφζσπν ηδηαίηεξα σθειήκαηα ράξηλ ηεο ςήθνπ ηνπ ζηηο δηαζθέςεηο ηεο πηψρεπζεο ή 
φπνηνο ζπλάπηεη ηδηαίηεξε ζπκθσλία πνπ σθειεί ηνλ ίδην θαη επηβαξχλεη ην ελεξγεηηθφ 



ηεο πηψρεπζεο. Οη ζπκθσλίεο απηέο θεξχζζνληαη άθπξεο έλαληη πάλησλ θαη έλαληη ηνπ 
νθεηιέηε απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 
3. Οη πξάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αμηφπνηλεο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί ε 
πηψρεπζε ή ε αίηεζε απνξξηθζεί, δηφηη πξνβιέπεηαη φηη ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε δελ 
ζα επαξθέζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 6 παξάγξαθνο 2). 
  
Αξζξν 174 

Πνηληθή επζχλε ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ 
  
1. Ο ζχδπγνο, νη θαηηφληεο ή αληφληεο ηνπ νθεηιέηε θαη νη θαηά ηελ ίδηα ηάμε εμ 
αγρηζηείαο ζπγγελείο ηνπ πνπ ελ γλψζεη παξαλφκσο ηδηνπνηνχληαη, ππεμάγνπλ ή 
απνθξχπηνπλ πησρεπηηθά πξάγκαηα, ρσξίο ζπλελλφεζε κε ηνλ νθεηιέηε, ηηκσξνχληαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί θινπήο ή ππεμαίξεζεο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη δηψθνληαη 
πάληνηε απηεπαγγέιησο. 

2. Αλ νη πξάμεηο απηέο ηεινχληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ νθεηιέηε, εθαξκφδνληαη 
σο πξνο ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη δηαηάμεηο πεξί ζπκκεηνρήο ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα. 
  
Αξζξν 175 
Αδηθήκαηα ζπλδίθσλ 
  

1. Κάζε παξάλνκε ηδηνπνίεζε ρξεκάησλ ή άιισλ πξαγκάησλ ηεο πησρεπηηθήο 
πεξηνπζίαο απφ ηνλ ζχλδηθν ή απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
πηψρεπζεο ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί ππεμαίξεζεο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (άξζξα 
375 επ.). 
2. Κάζε ςεπδήο παξάζηαζε ηνπ ζπλδίθνπ κε ηελ έθζεζε ηνπ άξζξνπ 70 ή κε 
κεηαγελέζηεξεο εθζέζεηο, δειψζεηο θαη ππνκλήκαηά ηνπ, πξνο βιάβε ηνπ νθεηιέηε ή 
ησλ πηζησηψλ, ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί απάηεο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (άξζξα 
386 επ.). 
3. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηπιάζηα 
ηεο σθέιεηάο ηνπ ν ζχλδηθνο πνπ πσιεί πησρεπηηθά πξάγκαηα θαη ηα αγνξάδεη εκκέζσο 
ν ίδηνο κε παξέλζεηα πξφζσπα. Σν πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπΚΔΓΔ θαη απνδίδεηαη απφ ην Γεκφζην ζηελ πηψρεπζε. 
  
Αξζξν 176 
Πνηληθή επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ θ.ιπ. ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

  
1. Όηαλ ε πηψρεπζε αλαθέξεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα, πνηληθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο 
ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, έρνπλ εθείλνη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο 
θαη νη δηεπζπληέο ηνπο, νη νπνίνη δηέπξαμαλ ηα ελ ιφγσ εγθιήκαηα. 
2. Οη δηαρεηξηζηέο, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 171 θαη φηαλ έιαβαλ 
πξνθαηαβνιέο αλψηεξεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 
  
Αξζξν 177 
Γηθνλνκηθέο δηαηάμεηο 
  
1. Σα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αλαθξίλνληαη θαη εθδηθάδνληαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα. Γηθαίσκα παξάζηαζεο πνιηηηθήο 
αγσγήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ δεκηψλ ζηηο δίθεο γηα παξάβαζε ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ έρεη κφλν ν ζχλδηθνο. Οη πηζησηέο παξίζηαληαη αηνκηθψο γηα ηε 
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 
2. Πεξίιεςε ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα πξάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα 
δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ 
θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ εηζεγεηή επί εηθνζαήκεξν. Η θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε θαη νη επηβιεζείζεο θπξψζεηο ζεκεηψλνληαη θαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ 



ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Αξζξν 178 
Πεξηνξηζκφο επζχλεο 
  
Σν άξζξν 479 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο πεξηνπζίαο ή 
επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  
Αξζξν 179 
πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα 
  
Οη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα απηνχ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη επί εμπγίαλζεο θαη 
εθθαζάξηζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ην κέξνο 
πνπ δελ ξπζκίδνληαη εηδηθά. 

  
Αξζξν 180 
Έλαξμε ηζρχνο ηνπ θψδηθα 
  
Ο παξψλ θψδηθαο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ 16ε επηεκβξίνπ 2007. 
  
Αξζξν 181 

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 
  
Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο, θαηαξγνχληαη: α) ην Σξίην Βηβιίν (άξζξα 525 έσο 707) ηνπ Δκπνξηθνχ 
Νφκνπ, β) ν α.λ. 635/1937, γ) ην λ.δ. 3562/1956 «πεξί ππαγσγήο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 
ππφ ηελ δηνίθεζηλθαη δηαρείξηζηλ ησλ πηζησηψλ θαη ζέζεσο απηψλ 
ππφ εηδηθήλ εθθαζάξηζηλ» θαη ην β.δ. ηεο 22/28.12.1956 «πεξί εθαξκνγήο επί 
νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ εηαηξηψλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3562/1956», δ) ηα 
άξζξα 44 έσο 46γ ηνπ λ. 1892/1990, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο κε 
ηνπο λφκνπο 1947/1991, 2000/1991, 2224/1994, 2237/1994, 2302/1995, 2324/1995, 
2335/1995, 2359/1995, 2516/1997, 2556/1997, 2702/1999, ε) ην άξζξν 6 παξ. 18 
θαη 19 ηνπ λ. 2479/1997 «Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Δπηηάρπλζε ησλ δηθψλ», ζη) νη 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ πεξί αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πηψρεπζεο, δ) ην άξζξν 115 ηνπ Δηζ. Νφκνπ Αζηηθνχ Κψδηθα φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 1329/1983, ε) ην άξζξν 44 Δηζ. Ν. Κ. Πνι. 

Γηθνλνκίαο, ζ) ηα εδάθηα 2 θαη 3 ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ λ. 1667/1986 «Αζηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη η) θάζε άιιε δηάηαμε 
πνπ αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελν πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα θψδηθα θαη αληηβαίλεη 
ζηηο δηαηάμεηο απηνχ. 
  
Αξζξν 182 
Μεηαβαηηθφ δίθαην 

  
1. Ο παξψλ θψδηθαο εθαξκφδεηαη επί ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ. 
2. Οη πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη επί ησλ 
εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θαηά ην άξζξν 8 παξ. 3 ππνπξγηθήο 
απφθαζεο, ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηάηαμε απηή Μεηξψα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ήδε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 166 παξ. 3 εθαξκφδνληαη θαη επί εθθξεκψλ πησρεχζεσλ, 
εθφζνλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο παξήιζε δηάζηεκα είθνζη (20) εηψλ. 
4. Οη δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε άξζξα ηνπ θαηαξγνχκελνπ Σξίηνπ 
Βηβιίνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ή άιισλ ξπζκίζεσλ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ή δηθαίνπ 
εμπγίαλζεο επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο πησρεπηηθνχ θψδηθα 
ζεσξνχληαη φηη παξαπέκπνπλ ζε αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ. 
Παξαγγέινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

  



Αζήλα, 6 Ινπιίνπ 2007 
  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ 

  
          ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            
                                     ΑΝΑΠΣΤ
ΞΗ 

          Γ. ΑΛΟΓΟΚΟΤΦΗ  
                                                  
                    Γ. ΙΟΤΦΑ 

  
       ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΚΑΙ                                             
                          ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
           Β. ΜΑΓΓΙΝΑ          

                                                  

                  Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑ 
  

 


