
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 11223 
Κατάρτιση ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου 

για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγί-

ανσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 72 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση 

οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 19 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (Α’ 7).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταρτίζεται ως Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφα-
σης, ολοκληρωμένος κατάλογος ελέγχου για τις αιτήσεις 
επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης, προσαρμοσμένος 
στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων.

Άρθρο 2
Ο κατάλογος του Παραρτήματος του άρθρου 1 θα 

αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Παράρτημα
Κατάλογος ελέγχου για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης
Α. Στοιχεία αίτησης

Διάταξη Στοιχεία αίτησης Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές

Άρθρο 45,
παρ. 1, στοιχ. 
(α) του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Ταυτότητα του οφειλέτη Ο οφειλέτης πρέπει να είναι πρόσωπο το οποίο ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει το κέντρο των 
κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα (άρθρο 32 
παρ. 1).
Εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο η ταυτότητά 
του προσδιορίζεται με το ονοματεπώνυμό του, τα στοι-
χεία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, την κα-
τοικία, τον αριθμό φορολογικού Μητρώου και, εφόσον 
το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ, τον αριθμό 
ΓΕΜΗ.
Εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο η ταυτότητά 
του προσδιορίζεται με την επωνυμία, την έδρα του, τον 
αριθμό φορολογικού Μητρώου και, εφόσον το πρόσωπο 
είναι εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ, τον αριθμό ΓΕΜΗ ή επί 
αλλοδαπού νομικού προσώπου τα αντίστοιχα στοιχεία 
εγγραφής σε Μητρώο.

Άρθρο 45,
παρ. 1,
στοιχ. (β)
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού του οφειλέτη όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στην 
αίτηση και πάντως όχι πέραν του 
τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης 
της αξίας του ενεργητικού, καθώς 
και περιγραφή της οικονομικής 
κατάστασης του οφειλέτη και της 
θέσης των εργαζομένων, και περι-
γραφή των αιτίων και της έκτασης 
των δυσχερειών του οφειλέτη.

Η πληροφόρηση θα αντλείται από τις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις του άρθρου 46, παρ. 1, στοιχ. (β), 
σε συνδυασμό με τα πλέον πρόσφατα ισοζύγια.

Άρθρο 45,
παρ. 1,
στοιχ. (γ)
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστι-
κά είτε με περιγραφή κατηγοριών
χρεών, με βάση το αν τα χρέη 
έχουν γενικά ή ειδικά προνόμια, 
καθώς και τις απαιτήσεις ή τα 
συμμετοχικά δικαιώματα των εν 
λόγω μερών που καλύπτονται 
από τη συμφωνία εξυγίανσης.

Θιγόμενοι θεωρούνται οι πιστωτές των οποίων επηρεά-
ζεται κατά τη συμφωνία εξυγίανσης η νομική κατάσταση 
που είχαν πριν από την επικύρωση της συμφωνίας
εξυγίανσης (άρθρο 34, παρ. 1). Θιγόμενα πρόσωπα μπο-
ρούν να είναι επίσης οι μέτοχοι ή εταίροι του οφειλέτη.

Άρθρο 45,
παρ. 1,
στοιχ. (δ)
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Οι κατηγορίες στις οποίες ομα-
δοποιούνται κατά το άρθρο 34 οι 
πιστωτές για τους σκοπούς της 
έγκρισης της συμφωνίας εξυγί-
ανσης, και οι αντίστοιχες αξίες 
των απαιτήσεων και των συμμε-
τοχικών δικαιωμάτων της κάθε 
κατηγορίας.

Πρέπει να αναφέρεται η αξία αφενός των απαιτήσεων 
που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου των λοιπών 
απαιτήσεων, δηλαδή τόσο των απαιτήσεων με γενικό 
προνόμιο, όσο και των εγχειρόγραφων (άρθρο 34, 
παρ. 1). Δεν αναφέρονται στο σημείο αυτό οι απαιτήσεις 
που δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Στο ση-
μείο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και το ποσοστό συ-
ναίνεσης κάθε κατηγορίας πιστωτών που επετεύχθη.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10929Τεύχος B’ 923/09.03.2021

Άρθρο 45,
παρ. 1,
στοιχ. (ε)
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Τα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με 
περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα 
οποία δεν θίγονται από τη συμ-
φωνία εξυγίανσης, με περιγραφή 
των λόγων για τους οποίους προ-
τείνεται να μη θιγούν τα εν λόγω 
μέρη.

Ενδεικτικά λόγοι για τους οποίους μπορεί να μη θίγεται 
μια απαίτηση ή κατηγορία απαιτήσεων είναι (α) να βρί-
σκεται σε τέτοια θέση η απαίτηση λόγω γενικού ή ειδι-
κού προνομίου ώστε αν εθίγετο να παραβιαζόταν η αρχή 
της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών (άρθρο 
54, παρ. 3, στοιχ. β) ή (β) αυτό να επιβάλλεται από σπου-
δαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο (άρθρο 54, παρ. 3, 
στοιχ. δ).
Δεν επιτρέπεται να θίγονται κατά τη συμφωνία εξυγίαν-
σης (α) οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισμένες με συμ-
φωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια 
του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 στο μέτρο που ικανοποι-
ούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν συμφωνήσει 
διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης (άρθρο 39 παρ. 2) και 
(β) κεκτημένα δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις 
(άρθρο 39 παρ.  4).

Άρθρο 45,
παρ. 1, στοιχ. 
(στ) του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Η ταυτότητα του ειδικού εντολο-
δόχου που τυχόν προτείνεται να 
διοριστεί.

Άρθρο 45,
παρ. 1,
στοιχ. (ζ)
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Οι όροι εξυγίανσης, του σχεδίου
συμπεριλαμβανομένων ιδίως: 
α) της προτεινόμενης ρύθμισης 
του ενεργητικού και του παθητι-
κού του οφειλέτη, β) της διάρκει-
ας των προτεινομένων μέτρων 
εξυγίανσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, γ) των τρόπων ενημέ-
ρωσης και διαβούλευσης με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, 
στο μέτρο που απαιτείται σύμφω-
να με το ενωσιακό και το εθνικό 
δίκαιο, δ) τυχόν, των γενικότε-
ρων συνεπειών όσον αφορά την 
απασχόληση, όπως απολύσεις, 
μερική απασχόληση ή παρόμοιες, 
ε) κάθε νέας χρηματοδότησης 
η οποία αναμένεται στο πλαίσιο 
της συμφωνίας εξυγίανσης και 
του σκεπτικού της αναγκαιότητας 
της νέας χρηματοδότησης για 
την εφαρμογή του σχεδίου εξυγί-
ανσης, στ) σκεπτικού στο οποίο 
εξηγείται γιατί η συμφωνία εξυγί-
ανσης διαθέτει εύλογη προοπτική 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας 
της επιχείρησης, καθώς και των 
αναγκαίων προϋποθέσεων για την 
επιτυχία του σχεδίου
εξυγίανσης.

1. Ενδεικτική απαρίθμηση και όχι των περιοριστική πιθα-
νών ρυθμίσεων του ενεργητικού και του παθητικού του 
οφειλέτη περιέχεται στο άρθρο 39 παρ. 1.
Ο νόμος δεν ρυθμίζει τη διάρκεια των μέτρων εξυγίαν-
σης με εξαίρεση την αναστολή των ατομικών και συλ-
λογικών διώξεων των πιστωτών για ορισμένο διάστημα 
μετά την επικύρωση της συμφωνίας, σχετικά με την 
οποία προβλέπεται ότι δεν δεσμεύει τους μη συμβαλλό-
μενους πιστωτές, καθώς και τους πιστωτές των οποίων 
η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με το άρθρο 35 για 
διάστημα που υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την 
επικύρωση της συμφωνίας (άρθρο 39, παρ. 1, στοιχ. η).
Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων προβλέπεται ιδίως όταν (α) η συμ-
φωνία εξυγίανσης προβλέπει ομαδικές απολύσεις (ν. 
1387/1983, οδηγία 98/59/ΕΚ) ή (β) όταν κατά τη συμφω-
νία εξυγίανσης επέρχεται μεταβίβαση εργασιακής σχέ-
σης σε άλλον εργοδότη λόγω μεταβίβαση επιχείρησης, 
εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης 
(π.δ. 178/2002, οδηγία 2001/23/ΕΚ).
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Άρθρο 45,
παρ. 2 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Αν ορισμένα από τα στοιχεία του 
άρθρου 45 παρ. 1 δεν είναι γνω-
στά εν όλω ή εν μέρει σε εκείνον 
που υποβάλλει την αίτηση, ιδίως 
αν την αίτηση υποβάλλει πιστω-
τής, η αίτηση περιλαμβάνει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι 
γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις 
σχετικές εκτιμήσεις εκείνου που 
υποβάλλει την αίτηση έστω και 
κατά προσέγγιση ή κατά πιθανο-
λόγηση.

Άρθρο 54,
παρ. 5 του
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Το δικαστήριο δύναται, σε περί-
πτωση που δεν έχουν προσκομι-
στεί σε αυτό όλα τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτη-
σης ή που διαπιστώνει ότι η συμ-
φωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να 
επικυρωθεί, αντί της απόρριψης 
της αίτησης να τάξει προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγράφων, 
την παροχή διευκρινίσεων ή την 
τροποποίηση της συμφωνίας εξυ-
γίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρι-
νίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να 
υποβληθούν εντός της προθεσμί-
ας που τάσσει το δικαστήριο και η 
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει 
το εικοσαήμερο.

Β. Συνοδευτικά έγγραφα
Σε περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του:

Διάταξη Έγγραφο Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές

Άρθρο 46,
παρ. 1, στοιχ. 
(α) του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγί-
ανσης

Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται 
από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του τα έγγραφα του 
άρθρου 46, παρ. 1 συνοδεύουν, με ποινή απαραδέκτου, 
την αίτηση επικύρωσης.
Η συμφωνία εξυγίανσης υπόκειται στον τύπο του ιδιω-
τικού εγγράφου (άρθρο 42). Ως εκ τούτου, απαιτείται η 
ιδιόγραφη υπογραφή των συμβαλλομένων στο ίδιο ή 
σε περισσότερα πρωτότυπα (άρθρο 160 ΑΚ) ή η θέση 
εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικό 
έγγραφο (άρθρο 25, παρ. 2 Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014). 
Δεν απαιτείται η υπογραφή από τους πιστωτές που 
παρέχουν τη συναίνεσή τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας. Κατ’ εξαίρεση αν οι υποχρεώσεις που αναλαμβά-
νονται με τη συμφωνία εξυγίανσης απαιτούν τη σύνταξη 
δημοσίου εγγράφου, η συμφωνία θα πρέπει να καταρ-
τιστεί συμβολαιογραφικά, όμως το συμβολαιογραφικό 
έγγραφο μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον 
του δικαστηρίου.
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Άρθρο 46,
παρ. 1,
στοιχ. (β)
του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, 
για την τελευταία χρήση, για την
οποία είναι διαθέσιμες

Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι ως 
άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι 
δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46,
παρ. 1, στοιχ. 
(γ), άρθρο 34,
παρ. 3 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Κατάσταση πιστωτών που φέρει 
ημερομηνία όχι προγενέστερη των 
τριών (3) ημερολογιακών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής 
της συμφωνίας εξυγίανσης στο 
δικαστήριο

Στην κατάσταση των πιστωτών συμπεριλαμβάνονται 
όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προ-
νομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την 
ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν 
δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές από αμφοτεροβαρείς 
συμβάσεις περιλαμβάνονται μόνο στο μέτρο που έχουν 
εκπληρώσει τη δική τους παροχή προς τον οφειλέτη ή 
που έχουν αξίωση αποζημίωσης μετά από υπαναχώρη-
ση από τη σύμβαση. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και 
όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του δεύ-
τερου εδαφίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης 
των συμβάσεων.

Άρθρο 46,
παρ. 1,
στοιχ. (δ), 
άρθρο 48 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Έκθεση εμπειρογνώμονα 1. Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα πρέπει (α) να εκτί-
θεται η γνώμη του ως προς τη συνδρομή των προϋποθέ-
σεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ειδικότερα 
των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 54 και των περ. α›, β› και δ› 
της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, (β) να περιλαμβάνεται βε-
βαίωση του εμπειρογνώμονα για την ακρίβεια και εγκυ-
ρότητα της κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει 
τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία των ενέγγυων 
πιστωτών και (γ) να επισυνάπτεται κατάλογος των περι-
ουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
2. Την επιλογή και τα κωλύματα διορισμού εμπειρογνώ-
μονα ρυθμίζει το άρθρο 48, παρ. 2 και 3.

Άρθρο 46,
παρ. 1,
στοιχ. (ε)
του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο 
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης

Οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός μηνός πριν 
την υποβολή της αίτησης επικύρωσης.

Άρθρο 46,
παρ. 2 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Λοιπά έγγραφα Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα 
που στηρίζουν τα παρεχόμενα στοιχεία (όπως ενδεικτικά 
πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών από το αρμόδιο κτημα-
τολογικό γραφείο, εκτιμήσεις αξίας ακίνητης περιουσίας, 
οικονομικές προσφορές σε πελάτες, εταιρικές ανακοινώ-
σεις κ.λπ.), βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περι-
εχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του 
λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο της επιχείρησης του οφειλέτη. Τα έγγραφα αυτά 
μπορούν να προσκομισθούν και με τις προτάσεις κατά
τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης.
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Άρθρο 54,
παρ. 5 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Το δικαστήριο δύναται, σε περί-
πτωση που δεν έχουν προσκο-
μιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία 
που τεκμηριώνουν το βάσιμο της 
αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η 
συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει 
να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης 
της αίτησης να τάξει προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγράφων, 
την παροχή διευκρινίσεων ή την 
τροποποίηση της συμφωνίας εξυ-
γίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρι-
νίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να 
υποβληθούν εντός της προθεσμί-
ας που τάσσει το δικαστήριο και η 
οποία δεν δύναται να
υπερβαίνει το εικοσαήμερο.

Σε περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές

Διάταξη Έγγραφο Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές

Άρθρο 47,
παρ. 1 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Αίτηση για την κήρυξη του οφειλέ-
τη σε κατάσταση πτώχευσης

Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, συνυπο-
βάλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται σε 
παύση πληρωμών επί ποινή απαραδέκτου αίτηση για την 
κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς 
και έκθεση εμπειρογνώμονα.
Στην περίπτωση που η συμφωνία καταρτίστηκε χωρίς 
τη συμμετοχή του οφειλέτη, χωρίς αυτός να βρίσκεται 
σε παύση πληρωμών (σε μία από τις περιπτώσεις (β)-(δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 34), δεν απαιτείται η υποβολή 
αίτησης για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώ-
χευσης.

Άρθρο 47,
παρ. 1,
άρθρο 48
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Έκθεση εμπειρογνώμονα 1. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα πρέπει να εκθέτει τη 
γνώμη του ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ειδικότερα 
των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 54 και των περ. α›, β› και δ› 
της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Θα πρέπει επίσης να πε-
ριλαμβάνεται βεβαίωση του εμπειρογνώμονα για την 
ακρίβεια και εγκυρότητα της κατάστασης των πιστωτών 
που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία 
των ενέγγυων πιστωτών, στην οποία θα αναφέρεται ότι η 
βεβαίωση δίδεται βάσει των στοιχείων που τέθηκαν στη 
διάθεση του εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με το άρθρο 48. 
Εφόσον καταστούν διαθέσιμα στον πραγματογνώμονα 
τα απαιτούμενα στοιχεία, θα πρέπει επιπλέον να επισυ-
νάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη.
2. Την επιλογή και τα κωλύματα διορισμού εμπειρογνώ-
μονα ρυθμίζει το άρθρο 48, παρ. 2 και 3.
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Άρθρο 47
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Υπόλοιπα έγγραφα άρθρου 46 Τα υπόλοιπα έγγραφα του άρθρου 46 συνυποβάλλονται 
με την αίτηση, εφόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφει-
λέτη στους πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα.
Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να ανα-
βάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατάξει 
να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα εμπει-
ρογνώμονα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρό-
τητα της αίτησης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από 
την έκδοση της μη οριστικής του απόφασης.

Άρθρο 54,
παρ. 5 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Το δικαστήριο δύναται, σε περί-
πτωση που δεν έχουν προσκο-
μιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία 
που τεκμηριώνουν το βάσιμο της 
αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η 
συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει 
να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης 
της αίτησης να τάξει προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγράφων, 
την παροχή διευκρινίσεων ή την 
τροποποίηση της συμφωνίας εξυ-
γίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρι-
νίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να 
υποβληθούν εντός της προθεσμί-
ας που τάσσει το δικαστήριο και η 
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει 
το εικοσαήμερο.

Γ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις επικύρωσης

Διάταξη Προϋπόθεση Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές

Άρθρο 32
παρ. 1 του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Ο οφειλέτης πρέπει να ασκεί επι-
χειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρο 32
παρ. 1 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Ο οφειλέτης πρέπει να έχει το 
κέντρο των κυρίων συμφερόντων 
του στην Ελλάδα.

Η έννοια του κέντρου κυρίων συμφερόντων δίδεται στο 
άρθρο 78 παρ. 3, καθώς και στο άρθρο 3 παρ. 1 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των δια-
δικασιών αφερεγγυότητας.

Άρθρο 32
παρ. 1 και 
2 του ν. 
4738/2020 
(Α’ 207)

Ο οφειλέτης πρέπει να βρίσκεται 
σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυ-
ναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθε-
σμων χρηματικών υποχρεώσεών 
του κατά τρόπο γενικό ή να υφί-
σταται πιθανότητα αφερεγγυότη-
τάς του, η οποία δύναται να αρθεί 
με την προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης.
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Άρθρο 34
παρ. 1 του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Κατά κανόνα πρέπει να παρασχε-
θεί συναίνεση από τον οφειλέτη.

Άρθρο 34
παρ. 2 του
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Δεν απαιτείται η σύμπραξη του 
οφειλέτη αν συντρέχει μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εφό-
σον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά 
τον χρόνο σύναψης της συμφωνί-
ας, σε παύση πληρωμών ή, β) αν 
πρόκειται για κεφαλαιουχική εται-
ρία, εφόσον το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων του οφειλέτη καταστεί 
κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) 
του μετοχικού κεφαλαίου και δεν 
έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον 
στο ποσοστό αυτό εντός της δια-
χειριστικής χρήσης που ακολουθεί 
την ημερομηνία αναφοράς του 
ετήσιου ισολογισμού στον οποίο 
διαπιστώνεται ότι συνέτρεξε η 
περίπτωση αυτή, ή γ) αν ο οφειλέ-
της δεν έχει υποβάλει προς κατα-
χώριση οικονομικές καταστάσεις 
δυο (2) τουλάχιστον διαδοχικών 
διαχειριστικών χρήσεων, ή, δ) αν 
πρόκειται για εταιρεία περιορισμέ-
νης ευθύνης, συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 
του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 
(Α› 91).

 Οι προϋποθέσεις αναφέρονται μόνο στην αίτηση που 
υποβάλλεται από τους πιστωτές του οφειλέτη. Η μη 
αναγκαιότητα σύμπραξης του οφειλέτη αφορά και την 
περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης μέσω μεταβίβασης 
επιχείρησης κατ’ άρθρα 39 §1 ζ) και 64. Προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση παύσης πληρωμών 
λαμβάνονται υπόψη τα τεκμήρια του άρθρου 77 παρ. 2.

Άρθρο 35,
παρ. 1 του
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρό-
σωπο, αποκλειστική αρμοδιότητα 
παροχής συναίνεσης σε συμφωνία 
εξυγίανσης για λογαριασμό του 
έχει ο διαχειριστής ή το όργανο 
διοίκησης του, ενδεικτικά, επί 
ανωνύμων εταιρειών, το διοικητικό 
συμβούλιο.

Σε περίπτωση μονομελούς οργάνου διοίκησης, η συναί-
νεση παρέχεται με την υπογραφή της συμφωνίας εξυγί-
ανσης ή πληρεξουσίου για τον σκοπό αυτόν από εκείνον 
που αποτελεί το μονομελές όργανο. Αν υπάρχουν περισ-
σότεροι διαχειριστές που κατά τον νόμο ή το καταστα-
τικό δεσμεύουν χωριστά το νομικό πρόσωπο, αρκεί η 
σύμπραξη ενός από αυτούς. Αν υπάρχουν περισσότεροι 
διαχειριστές που κατά τον νόμο ή το καταστατικό δε-
σμεύουν από κοινού το νομικό πρόσωπο, απαιτείται η 
σύμπραξη όλων. Σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου δι-
οίκησης, όπως το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εται-
ρείας, απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
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Άρθρο 35,
παρ. 2 του
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

(α) Αν ο οφειλέτης είναι νομικό 
πρόσωπο απαιτείται απόφαση 
γενικής συνέλευσης εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το νόμο ή το 
καταστατικό. (β) Αν όμως ο εμπει-
ρογνώμονας κρίνει στην έκθεση 
της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
46 ότι η υπολειμματική αξίωση 
κατά της εταιρίας των εταίρων ή 
μετόχων, κατά περίπτωση, δεν 
θίγεται από την εφαρμογή της 
συμφωνίας εξυγίανσης, ιδίως ως 
προς τη μεταβίβαση εταιρικής 
περιουσίας ή κλάδου εκμετάλλευ-
σης, η σύναψη και η εφαρμογή της 
συμφωνίας δεν προϋποθέτουν την 
με οποιοδήποτε τρόπο συναίνε-
ση των μετόχων ή εταίρων κατά 
παρέκκλιση τυχόν αντίθετης κατα-
στατικής διάταξης του οφειλέτη, 
εκτός εάν παρόμοια συναίνεση 
απαιτείται κατά ρητή διάταξη της 
κείμενης εταιρικής νομοθεσίας. (γ) 
Δεν απαιτείται απόφαση της συνέ-
λευσης των εταίρων ή μετόχων του 
οφειλέτη, ακόμα και για πράξεις 
που κατά την εταιρική νομοθεσία 
προϋποθέτουν τέτοια απόφαση, 
στις περιπτώσεις που κατά το άρ-
θρο 34 δεν απαιτείται συναίνεση 
του οφειλέτη.

Ρητές διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας που μπορεί να 
προβλέπουν την ανάγκη λήψης απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση είναι ενδεικτικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018 
για την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, οι διατά-
ξεις του ν. 4601/2019 που προβλέπουν την έγκριση εται-
ρικού μετασχηματισμού με απόφαση της συνέλευσης 
των μετόχων ή εταίρων, καθώς και (σε περίπτωση ανώ-
νυμης εταιρείας με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγ-
μένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα) το άρθρο 23 
ν. 4706/2020. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου 
απαιτείται, δεν είναι αναγκαίο να ληφθεί πριν από την 
υποβολή της αίτησης επικύρωσης, αλλά μπορεί ακόμη 
και να παρέχεται μετά από την επικύρωση, εφόσον τίθε-
ται ως αίρεση της ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης.

Άρθρο 34,
παρ. 1 και
3-5, άρθρο
37 και άρθρο 
54, παρ. 1 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Απαιτείται κατ’ αρχήν η συναίνεση 
πιστωτών του που εκπροσωπούν 
αφενός περισσότερο από το πενή-
ντα τοις εκατό (50%) των απαιτή-
σεων που έχουν ειδικό προνόμιο 
και αφετέρου περισσότερο από το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των λοι-
πών απαιτήσεων.

1. Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών των συναινού-
ντων πιστωτών δεν συνυπολογίζονται οι πιστωτές που 
δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Θεωρείται 
ότι δεν θίγεται η απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη 
συμφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεάζεται η νομική κατά-
σταση που είχε πριν από την επικύρωση της συμφωνίας 
εξυγίανσης.
2. Τα ποσοστά των συναινούντων πιστωτών υπολογίζο-
νται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται 
στη συμφωνία εξυγίανσης, μετά την αφαίρεση των μη θι-
γομένων πιστωτών. Η ημερομηνία που φέρει η κατάστα-
ση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) 
ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πι-
στωτών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρ-
τήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των 
οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία που φέρει η κα-
τάσταση, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Οι απαι-
τήσεις που περιλαμβάνονται στην κατάσταση πιστωτών 
πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή να 
έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί με από-
φαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, 
ακόμη και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η 
οποία να έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη το αργότερο 
κατά την ημερομηνία που φέρει η κατάσταση. Στην περί-
πτωση της συμφωνίας χωρίς σύμπραξη του οφειλέτη, η 
κατάσταση των
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πιστωτών συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται 
από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες χρηματοοικο-
νομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, τα 
βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, τα βιβλία και στοιχεία 
που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, και αποφά-
σεις δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας,
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που εκδίδονται με 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
3. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των ποσοστών των 
συναινούντων πιστωτών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πά-
σης φύσης απαιτήσεις υπό αίρεση.
4. Πιστωτές από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις περιλαμβά-
νονται μόνο στο μέτρο που έχουν εκπληρώσει τη δική 
τους παροχή προς τον οφειλέτη ή που έχουν αξίωση 
αποζημίωσης μετά από υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
5. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαι-
τήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται 
συμβατικά από την ημερομηνία που φέρει η κατάσταση 
πιστωτών μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης των 
συμβάσεων.
6. Η συναίνεση των πιστωτών σε συμφωνία εξυγίανσης 
μπορεί να παρασχεθεί και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας που διεξάγεται όπως προβλέπεται στην κατ΄ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 72 υπουργική απόφαση. 7. Το 
Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες 
επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρεί-
ται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και αν 
δεν την υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρού-
νται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω διερεύ-
νηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή της ανάκτησης 
από πλευράς του αντιστοίχου φορέα ή των λοιπών προϋ-
ποθέσεων της παρούσας: α) η βεβαιωμένη βασική οφει-
λή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα 
κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης 
δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρώ, β) σύμφωνα με την έκθεση του εμπει-
ρογνώμονα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, το εν 
λόγω πρόσωπο ή ο φορέας δεν θα περιέλθει λόγω της 
εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης σε χειρότερη 
θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον 
χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη 
θέση στην οποία θα περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης, 
και γ) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της 
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, οι βεβαιωμένες απαι-
τήσεις του συνόλου των εν λόγω προσώπων και φορέων 
κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης 
είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των
απαιτήσεων των ιδιωτών πιστωτών.
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Άρθρο 54,
παρ. 2 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Συμφωνία εξυγίανσης, η οποία 
δεν έχει εγκριθεί από πιστωτές 
που εκπροσωπούν την πλειοψη-
φία των απαιτήσεων μίας από τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 54 παρ. 
1 κατηγορίες, δύναται να επικυ-
ρωθεί από το δικαστήριο και να 
καταστεί δεσμευτική έναντι της μη 
συναινούσας κατηγορίας εφόσον η 
συμφωνία εξυγίανσης πληροί του-
λάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: α) έχει εγκριθεί από πιστωτές 
που εκπροσωπούν περισσότερο 
από το εξήντα τοις εκατό (60%) 
του συνόλου των απαιτήσεων κατά 
του οφειλέτη και περισσότερο 
από πενήντα τοις εκατό (50%) των 
απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, 
β) οι μη συναινούντες θιγόμενοι 
πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πι-
στωτή του οποίου η απαίτηση έχει 
ελάσσονα εξοφλητική προτεραιό-
τητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει 
της κατάταξής τους στην πτωχευ-
τική εκκαθάριση σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 167, 
γ) καμία κατηγορία θιγόμενων 
μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει 
αξία μεγαλύτερη της συνολικής 
απαίτησής της κατά του οφειλέτη, 
και δ) ειδικά για τις επιχειρήσεις 
που ικανοποιούν τα κριτήρια 
προσδιορισμού της πολύ μικρής 
οντότητας του ν. 4308/2014 (Α΄ 
251), απαιτείται επιπροσθέτως η 
συμφωνία να έχει προταθεί από 
τον οφειλέτη ή να έχει τη συναίνε-
ση του οφειλέτη.

Άρθρο 54,
παρ. 3, στοι-
χείο (α) του 
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Πρέπει να πιθανολογείται ότι η 
συμφωνία εξυγίανσης διαμορ-
φώνει εύλογη προοπτική εξα-
σφάλισης της βιωσιμότητας της 
επιχείρησης του οφειλέτη, όπως 
αυτή αναδιαρθρώνεται βάσει της 
συμφωνίας εξυγίανσης.

Για την πιθανολόγηση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η 
έκθεση του εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 48.
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Άρθρο 31 και 
άρθρο 54, 
παρ. 3, 
στοιχείο (β) 
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Πρέπει να πιθανολογείται ότι πλη-
ρούται η αρχή της μη χειροτέρευ-
σης της θέσης των πιστωτών κατά 
την έννοια του άρθρου 31.

1. Η πλήρωση του κριτηρίου αυτού απαιτείται να εξετά-
ζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές των οποίων η συναί-
νεση συνάγεται ή δύναται να συναχθεί σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 37 και όσους αντιτάσσονται στην 
επικύρωση της συμφωνίας είτε με την άσκηση παρέμβα-
σης ενώπιον του δικαστηρίου, είτε με αρνητική ψήφο σε 
περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή, εναλλακτικά, 
αν ασκήσουν τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης.
2. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών 
θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη συναι-
νούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυ-
γίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα 
βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
3. Για την πιθανολόγηση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η 
έκθεση του εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 48.

Άρθρο 54,
παρ. 3, 
στοιχείο (γ) 
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Απαιτείται η συμφωνία εξυγίανσης 
να μην είναι αποτέλεσμα δόλου 
και να μην παραβιάζει διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του 
δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που δεν πρέπει να 
παραβιάζει η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να προέρχο-
νται είτε από τον ν. 4738/2020, είτε από οποιονδήποτε 
άλλο ουσιαστικό νόμο. Ενδεικτικά δεν επιτρέπεται να 
επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης που θίγει κεκτημένα 
δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις (άρθρο 39 παρ. 
4) ή που προβλέπει σύμπραξη επιχειρήσεων που απαγο-
ρεύεται κατά το άρθρο 1 ν. 3959/2011.

Άρθρο 54,
παρ. 3,
στοιχείο (δ) 
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Απαιτείται η συμφωνία εξυγίανσης 
να αντιμετωπίζει με βάση την αρχή 
της ισότιμης μεταχείρισης τους πι-
στωτές, που βρίσκονται στην ίδια 
θέση.

1. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης 
μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επι-
χειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην 
απόφαση του δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής 
συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν 
ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πιστωτών της επιχεί-
ρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλά-
πτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχιση της επιχείρη-
σης (ενδεικτικά: ουσιώδεις προμηθευτές, καταναλωτές) 
απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για 
τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς 
και εργατικές απαιτήσεις.
2. Για την κρίση σχετικά με την πλήρωση της προϋπόθε-
σης αυτής λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του
εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 48.

Άρθρο 54,
παρ. 3, 
στοιχείο (ε) 
του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Στην περίπτωση που η συμφωνία 
εξυγίανσης έχει καταρτιστεί χωρίς 
τη σύμπραξη του οφειλέτη, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
34, απαιτείται είτε να συναινέσει 
ο οφειλέτης, είτε να προκύπτει 
από την αίτηση και ιδίως από την 
έκθεση του εμπειρογνώμονα ότι 
η συμφωνία εξυγίανσης δεν θα 
καταστήσει τη νομική και οικο-
νομική κατάσταση του οφειλέτη 
χειρότερη από εκείνη στην οποία 
θα βρισκόταν χωρίς τη
συμφωνία.

Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, 
έως και τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, δεν ασκή-
σει παρέμβαση κατά της αποδοχής της.
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Άρθρο 54,
παρ. 4 του 
ν. 4738/2020 
(Α’ 207)

Δεν επιτρέπεται η επικύρωση της 
συμφωνίας εξυγίανσης αν πιθανο-
λογείται ότι δεν αίρεται με αυτήν η 
παύση πληρωμών που τυχόν
υφίσταται.

Άρθρο 54,
παρ. 5 του
ν. 4738/2020
(Α’ 207)

Το δικαστήριο δύναται, σε περί-
πτωση που δεν έχουν προσκο-
μιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία 
που τεκμηριώνουν το βάσιμο της 
αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η 
συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει 
να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης 
της αίτησης να τάξει προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγράφων, 
την παροχή διευκρινίσεων ή την 
τροποποίηση της συμφωνίας εξυ-
γίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρι-
νίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να 
υποβληθούν εντός της προθεσμίας 
που τάσσει το δικαστήριο και η 
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει 
το εικοσαήμερο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ    
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*02009230903210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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