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«Ρύθµιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»

Ι. Γενικά

Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε µετά την

επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτε-

λείται από 270 άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου,

που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου, και διαρθρώνεται σε 5 «Βι-

βλία», τα οποία περιλαµβάνουν Μέρη και Κεφάλαια. Ειδικότερα: 

Το πρώτο βιβλίο (άρθρα 1-74) έχει τίτλο «Πρόληψη της αφερεγγυότητας»

και περιλαµβάνει τρία µέρη.

Στο πρώτο µέρος (άρθρα 1-4), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ο ορισµός δια-

δικασιών πρόσβασης των οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία αφενός

µεν έγκαιρης προειδοποίησης ότι συντρέχουν περιστάσεις, που µπορεί να ο-

δηγήσουν σε αφερεγγυότητα, αφετέρου δε έγκαιρης επισήµανσης της ανά-

γκης για άµεση αντίδραση, ανάλογα µε τα εκτιµώµενα επίπεδα αφερεγγυό-

τητας και συγκεκριµένα, προβλέπεται η θέσπιση Ηλεκτρονικού Μηχανισµού

Προειδοποίησης, Κέντρων Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών, Γραφείων Εξυπη-

ρέτησης Δανειοληπτών, καθώς και παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών

υπηρεσιών από Επαγγελµατικά Επιµελητήρια και Συλλόγους. 

Στο δεύτερο µέρος (άρθρα 5-69) θεσπίζονται διαδικασίες πρόληψης αφε-

ρεγγυότητας, µε την εισαγωγή εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφει-

λών, διαδικασία εξυγίανσης, ως στάδιο της προπτωχευτικής διαδικασίας, κα-

θώς και σχετικό µητρώο εµπειρογνωµόνων. Συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο Α΄

(άρθρα 5-30) περιλαµβάνονται διατάξεις για τον εξωδικαστικό µηχανισµό

ρύθµισης οφειλών µε χρηµατοδοτικούς φορείς, το Δηµόσιο και Φορείς Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης, µε πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρµα ηλεκτρονικής

υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων, δίνονται ορισµοί για τις ανάγκες ε-

φαρµογής του εν λόγω κεφαλαίου, καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το πεδίο ε-

φαρµογής των διατάξεων για την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη για ε-

ξωδικαστική ρύθµιση οφειλών και την πρόσκληση από τον πιστωτή για  εξω-

δικαστική αναδιάρθρωση οφειλών, το περιεχόµενο της αίτησης, συµπερι-

λαµβανοµένης της παροχής άδειας από τον οφειλέτη για κοινοποίηση επε-

ξεργασία και διασταύρωση δεδοµένων του που περιλαµβάνονται στην αίτη-

ση και ορίζονται από τον νόµο, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτη-

σης και οι συνέπειές της, οι δυνατότητες  και το πλαίσιο διαπραγµάτευσης

τυχόν υποβληθείσας πρότασης ρύθµισης των πιστωτών, λαµβανοµένων υ-

πόψη τυχόν οφειλών προς το Δηµόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,

για τη συµµετοχή και τη συνεργασία των οποίων κατά τη διαδικασία ανα-

διάρθρωσης οφειλών τίθενται ειδικές ρυθµίσεις, θεσπίζεται το πλαίσιο κα-

τάρτισης και υπογραφής, το περιεχόµενο και τα παραγόµενα έννοµα αποτε-

λέσµατα της συναφθείσας σύµβασης αναδιάρθρωσης, καθώς και οι συνέπει-

ες αθέτησης της σύµβασης, προβλέπονται δε προϋποθέσεις και κριτήρια πα-

ροχής επιδότησης στην καταβολή των δόσεων για την αποπληρωµή δανεί-

ων που εξασφαλίζονται µε την κύρια κατοικία τους.  Περαιτέρω, στο Κεφά-

λαιο Β΄ (άρθρα 31-64) προβλέπεται διαδικασία εξυγίανσης, η οποία συνί-

σταται στην κατάρτιση και επικύρωση συµφωνίας µεταξύ της οφειλέτριας ε-

πιχείρησης και πιστωτών της, έχει δε ως σκοπό τη διατήρηση, αξιοποίηση,

αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης, ρυθµίζονται δε µε τις διατά-

ξεις του παρόντος, µεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και αποδο-

χής της συµφωνίας από ορισµένη πλειοψηφία πιστωτών της επιχείρησης,

ζητήµατα συναίνεσης του οφειλέτη, σύµπραξης τρίτων, συµµετοχής και πα-

ροχής συναίνεσης του Δηµοσίου και δηµοσίων εν γένει φορέων, ο τύπος, το

περιεχόµενο, οι αιρέσεις της συµφωνίας εξυγίανσης, καθώς και το περιεχό-

µενο του επιχειρηµατικού σχεδίου που τη συνοδεύει. Επιπλέον, καθορίζο-

νται τα στοιχεία της αίτησης επικύρωσης της συµφωνίας και τα συνοδευτικά

έγγραφά της, συµπεριλαµβανοµένης έκθεσης εµπειρογνώµονα, ρυθµίζονται

τα ουσιαστικά και δικονοµικά ζητήµατα της διαδικασίας που ακολουθείται ε-

νώπιον του δικαστηρίου, το οποίο είναι αρµόδιο για τη συζήτηση της αίτη-

σης, µέτρα που µπορούν να ληφθούν πριν από την κατάθεση της αίτησης, τα

έννοµα αποτελέσµατα που παράγονται µετά από την κατάθεση και µετά από

τη δικαστική επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης, καθώς και θέµατα σχε-

τικά µε την ακύρωσή της. Εξ άλλου, στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 65-69) προ-

βλέπεται σύσταση µητρώου εµπειρογνωµόνων, στο πλαίσιο των σχετικών

ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου.
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Στο τρίτο µέρος (άρθρα 70-74) περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές, τροπο-

ποιητικές/καταργητικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις, σχετικά µε ρυθ-

µίσεις του πρώτου βιβλίου. 

Το δεύτερο βιβλίο (άρθρα 75-211) έχει τίτλο «Πτώχευση» και αποτελείται

από δέκα µέρη. Διά των διατάξεων του Πρώτου Μέρους, το οποίο διαρθρώ-

νεται σε τρία Κεφάλαια (άρθρα 75-90), ρυθµίζονται τα περί κήρυξης της

πτώχευσης. Mε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 75-85), υπό τον τίτ-

λο «Σκοπός - Προϋποθέσεις - Πτωχευτικό Δικαστήριο», ορίζεται ο σκοπός

της πτώχευσης (άρθρο 75), τίθενται οι υποκειµενικές και οι αντικειµενικές

προϋποθέσεις της (άρθρα 76-77) και καθορίζεται το αρµόδιο πτωχευτικό δι-

καστήριο µαζί µε σχετικά δικονοµικά ζητήµατα (άρθρο 78). Περαιτέρω, ορί-

ζονται τα περί αίτησης της πτώχευσης, και συγκεκριµένα το αντικείµενο, το

περιεχόµενο και τα σχετικά δικαιολογητικά (άρθρο 79). Καθορίζονται τα πε-

ρί απόρριψης της αίτησης λόγω µη πλήρωσης των προϋποθέσεων ή συνε-

πεία καταχρηστικής άσκησης (άρθρο 80), και ρυθµίζονται τα σχετικά µε το

περιεχόµενο της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης (άρθρο 81), µε τα ένδι-

κα βοηθήµατα της ανακοπής και της αίτησης ανάκλησης (άρθρα 82-83), µε

τη δηµοσιότητα των σχετικών µε την πτώχευση αιτήσεων και αποφάσεων

(άρθρο 84), και µε την ενδεχόµενη καταχώρησή της στο υποθηκοφυλακείο ή

στο κτηµατολόγιο (άρθρο 85). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα

86-87), υπό τον τίτλο «Εξασφαλιστικά µέτρα», ρυθµίζονται τα προληπτικά

µέτρα που δύναται να διατάξει το δικαστήριο προς εξασφάλιση της πτωχευ-

τικής εκκαθάρισης καθώς και το ζήτηµα της σφράγισης της πτωχευτικής πε-

ριουσίας. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 88-90), υπό τον τίτλο

«Αντίκλητοι – Έξοδα – Προµήθειες», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον

ορισµό αντικλήτου, τα δικαστικά έξοδα και τις προθεσµίες του νοµοσχεδίου. 

Διά των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε έξι

Κεφάλαια (άρθρα 91-127), ρυθµίζονται τα περί των συνεπειών της πτώχευ-

σης. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 91-95), υπό τον τίτλο «Συ-

νέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη», ρυθµίζονται οι συνέπειες

της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη και οριοθετούνται τα ζητήµατα της

πτωχευτικής περιουσίας και της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης. Με τις διατά-

ξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 96-102), υπό τον τίτλο «Συνέπειες της πτώ-

χευσης ως προς τους πιστωτές», ρυθµίζονται αναλυτικά οι συνέπειες της

πτώχευσης ως προς τους ανέγγυους, ενέγγυους, προνοµιούχους και τελευ-

ταίας σειράς πιστωτές. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 103-111),

υπό τον τίτλο «Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις», ρυθµίζο-

νται οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις, συµπεριλαµβανο-

µένων και των συµβάσεων εργασίας. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄

3



(άρθρα 112-115), υπό τον τίτλο «Αποχωρισµός και πτωχευτική διεκδίκηση»,

ρυθµίζονται τα περί αποχωρισµού αντικειµένων και διεκδίκησης εµπορευµά-

των από την πτωχευτική περιουσία. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρ-

θρα 116-126), υπό τον τίτλο «Πτωχευτική ανάκληση», ρυθµίζονται αναλυτι-

κά τα περί ανάκλησης επιζήµιων για τους πιστωτές πράξεων του οφειλέτη,

καθώς και περί δόλιας βλάβης των πιστωτών και άσκησης της παυλιανής α-

γωγής. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄(άρθρο 127), υπό τον τίτλο «Δια-

τάξεις για τα νοµικά πρόσωπα», ρυθµίζεται το ζήτηµα της αστικής ευθύνης

διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωµών.

Διά των διατάξεων του Τρίτου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε πέντε

Κεφάλαια (άρθρα 128-151), ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τα όργανα

της πτώχευσης. Με τη διάταξη του Κεφαλαίου Α΄(άρθρο 128), υπό τον τίτλο

«Γενική διάταξη», ορίζονται τα όργανα της πτώχευσης. Με τις διατάξεις του

Κεφαλαίου Β΄(άρθρα 129-131), υπό τον τίτλο «Πτωχευτικό δικαστήριο»,

ρυθµίζονται δικονοµικά ζητήµατα σχετικά µε το πτωχευτικό δικαστήριο. Με

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄(άρθρα 132-136), υπό τον τίτλο «Εισηγη-

τής», ρυθµίζονται τα περί ορισµού και καθηκόντων του εισηγητή. Με τις δια-

τάξεις του Κεφαλαίου Δ΄(άρθρα 137-149), υπό τον τίτλο «Σύνδικος», ρυθµί-

ζονται αναλυτικά ζητήµατα που αφορούν στον σύνδικο της πτώχευσης. Με

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄(άρθρα 150-151), υπό τον τίτλο «Συνέλευση

των πιστωτών», ρυθµίζονται θέµατα που άπτονται της συνέλευσης των πι-

στωτών. 

Διά των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο

Κεφάλαια (άρθρα 152-154), ρυθµίζονται τα σχετικά µε την εξέλεγξη των πι-

στώσεων. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄(άρθρα 152-154), υπό τον τίτ-

λο «Αναγγελία», καθορίζεται η πρόσκληση για αναγγελία, καθώς επίσης η

προθεσµία, ο τύπος και το περιεχόµενό της. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου

Β΄(άρθρα 155-156), υπό τον τίτλο «Επαλήθευση», καθορίζεται η διαδικασία

της επαλήθευσης των απαιτήσεων και η δηµοσίευση του σχετικού πίνακα.

Διά των διατάξεων του Πέµπτου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε τέσ-

σερα Κεφάλαια (άρθρα 157-171), ρυθµίζεται η εκκαθάριση της περιουσίας

του οφειλέτη και η διανοµή της στους πιστωτές. Με τη διάταξη του Κεφα-

λαίου Α΄(άρθρο 157), υπό τον τίτλο «Γενική διάταξη», ορίζεται η ρευστοποί-

ηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη και η διανοµή του στους

πιστωτές. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄(άρθρα 158-161), υπό τον τίτ-

λο «Γενική διάταξη – Εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου ή

των επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής», ρυθµίζονται εκτενώς τα περί

εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου ή επιµέρους λειτουργικών συνόλων

της. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄(άρθρα 162-169), υπό τον τίτλο «Εκ-
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ποίηση κατ’ ιδίαν στοιχείων», ρυθµίζεται η εκποίηση κατ’ ιδίαν στοιχείων, ο

σχετικός πλειστηριασµός, η διανοµή του εκπλειστηριάσµατος, οι ανακοπές

κατά του πίνακα κατάταξης, καθώς και ζητήµατα κατάταξης των πιστωτών.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄(άρθρα 170-171), υπό τον τίτλο «Εξαιρε-

τικές διατάξεις», εισάγονται εξαιρετικές διατάξεις φορολογικού, ενοχικού

και διοικητικού χαρακτήρα.

Διά των διατάξεων του Έκτου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο Κε-

φάλαια (άρθρα 172-188), ρυθµίζονται οι πτωχεύσεις µικρού αντικειµένου.

Με τη διάταξη του Κεφαλαίου Α΄(άρθρο 172), υπό τον τίτλο «Απλοποιηµένη

διαδικασία πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου», ορίζεται η διαδικασία και το

αρµόδιο δικαστήριο για τις πτωχεύσεις µικρού αντικειµένου. Με τις διατά-

ξεις του Κεφαλαίου Β΄(άρθρα 173-188), υπό τον τίτλο «Ειδικότερες ρυθµί-

σεις της απλοποιηµένης διαδικασίας πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου», ει-

σάγονται ειδικές ρυθµίσεις για τις πτωχεύσεις  µικρού αντικειµένου.

Διά των διατάξεων του Έβδοµου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο

Κεφάλαια (άρθρα 189-191), ρυθµίζεται η περάτωση της πτώχευσης. Με τις

διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄(άρθρα 189-190), υπό τον τίτλο «Γενικά – Η λο-

γοδοσία του συνδίκου», ορίζεται η περάτωση της πτώχευσης και η λογοδο-

σία του συνδίκου. Με τη διάταξη του Κεφαλαίου Β΄(άρθρο 191), υπό τον τίτ-

λο «Παύση των εργασιών της πτώχευσης», καθορίζονται τα σχετικά µε την

παύση εργασιών της πτώχευσης ζητήµατα.

Διά των διατάξεων του Όγδοου Μέρους, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο

Κεφάλαια (άρθρα 192-196), ρυθµίζονται τα ζητήµατα των απαλλαγών. Με

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 192-195), υπό τον τίτλο «Απαλλα-

γές», ορίζεται η απαλλαγή του οφειλέτη και των εκπροσώπων νοµικού προ-

σώπου καθώς και σχετικά µε αυτή ζητήµατα. Με τη διάταξη του Κεφαλαίου

Β΄(άρθρο 196), υπό τον τίτλο «Συνέπειες απαλλαγής», καθορίζονται οι συ-

νέπειες της απαλλαγής στη ρευστοποίηση και διανοµή της πτωχευτικής πε-

ριουσίας.

Το ένατο µέρος (άρθρα 197-203) περιέχει, µεταξύ άλλων, ειδικές ποινικές

και δικονοµικές διατάξεις για τη χρεοκοπία, την ευνοϊκή µεταχείριση πιστω-

τή, την ποινική ευθύνη τρίτων και των διαχειριστών, µελών διοίκησης και δι-

ευθυντών των νοµικών προσώπων. 

Το δέκατο µέρος (άρθρα 204-211) διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια, τα ο-

ποία περιλαµβάνουν εξουσιοδοτικές, τροποποιητικές/καταργητικές, τελικές

και µεταβατικές διατάξεις, σχετικά µε ρυθµίσεις του δεύτερου βιβλίου.

Το τρίτο βιβλίο (άρθρα 212-226) φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της αποτελε-

σµατικότητας και ρήτρες παρακολούθησης – Ευάλωτοι οφειλέτες» και περι-

λαµβάνει τρία µέρη.
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Το πρώτο µέρος (άρθρα 212-216) εισάγει µέτρα ενίσχυσης της αποτελε-

σµατικότητας. Με τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 212-214), που α-

φορούν στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την  υποβοήθηση των διαδικα-

σιών του παρόντος, ενσωµατώνονται οι διατάξεις του άρθρου 28 της Οδη-

γίας (ΕΕ)1023/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

20ης Ιουνίου 2019 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την α-

παλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς

και περί µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγ-

γυότητα)». Με τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 215-216), που αφο-

ρούν στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στη συλλογή στοιχείων µέ-

σω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, ενσωµατώνονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 29 της ανωτέρω Οδηγίας.

Το δεύτερο µέρος (άρθρα 217-224) περιλαµβάνει ρυθµίσεις για ευάλω-

τους οφειλέτες. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α΄(άρθρο 217) δίνονται ορισµοί

για τις ανάγκες εφαρµογής του συγκεκριµένου µέρους του νόµου, και µε τις

διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 218-219) θεσπίζονται διατάξεις για την

παραχώρηση αρµοδιοτήτων του «φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης» σε

νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα, και καθορίζονται τα βασικά κριτήρια

της σχετικής κατά περίπτωση επιλογής του από το Δηµόσιο, και ρυθµίζονται

θέµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση κύριας κατοικίας στον εν λόγω φορέα. Το

Κεφάλαιο Γ΄ θεσπίζει, µεταξύ άλλων, διατάξεις για τους ευάλωτους οφειλέ-

τες, θέµατα µίσθωσης της κύριας κατοικίας τους, καταγγελίας της µίσθωσης

και θέµατα από την επαναγορά της κύριας κατοικίας από ευάλωτο.

Το τρίτο µέρος (άρθρα 225-226) διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια, τα οποία

περιλαµβάνουν εξουσιοδοτικές και τελικές διατάξεις σχετικά µε ρυθµίσεις

του τρίτου βιβλίου.

Το τέταρτο βιβλίο (άρθρα 227-262) φέρει τον τίτλο «Διαχειριστές αφερεγ-

γυότητας» και αποτελείται από τέσσερα µέρη. 

Στο πρώτο µέρος (άρθρα 227-241) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις θεµάτων

που αφορούν στους διαχειριστές αφερεγγυότητας. Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρ-

θρα 227-228) περιλαµβάνονται ορισµοί για τις ανάγκες εφαρµογής των δια-

τάξεων περί διαχειριστών αφερεγγυότητας. Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 229-

231) περιέχει ουσιαστικές διατάξεις, µεταξύ δε αυτών προβλέπει τη σύστα-

ση και τις αρµοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθορίζει

τις προϋποθέσεις διορισµού του διαχειριστή αφερεγγυότητας και της εγ-

γραφής του στο οικείο µητρώο, καθώς και ζητήµατα παροχής σε αυτόν σχε-

τικής πιστοποίηση. Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 232-237) περιλαµβάνονται ορ-

γανωτικού χαρακτήρα διατάξεις, µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνονται ρυθµί-
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σεις σχετικά µε τις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης. Στο Κεφά-

λαιο Δ΄ (άρθρα 238-241) ορίζονται κωλύµατα για το διορισµό διαχειριστή α-

φερεγγυότητας, κανόνες της επαγγελµατικής συµπεριφοράς του, ρυθµίζο-

νται ζητήµατα σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής από αυτόν έκθεσης πε-

ριοδικής ενηµέρωσης, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την αµοιβή του. 

Το δεύτερο µέρος (άρθρα 242-258) διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια

και εισάγει ρυθµίσεις πειθαρχικού χαρακτήρα. Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρο 242)

τίθενται γενικές αρχές της πειθαρχικής διαδικασίας, το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα

243-246) περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για τα πειθαρχικά παρα-

πτώµατα και τις ποινές, το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 247-249) αναφέρεται στα

αρµόδια πειθαρχικά όργανα και το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 250-258) περιλαµ-

βάνει δικονοµικής φύσεως ρυθµίσεις για την πειθαρχική διαδικασία και την

ανάκληση της άδειας του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή πιστοποιηµένου,

κατά τις διατάξεις του παρόντος, προσώπου.

Στο τρίτο µέρος (άρθρο 259) ορίζεται η έκταση της ευθύνης του διαχειρι-

στή αφερεγγυότητας.

Το τέταρτο µέρος (άρθρα 260-262) περιλαµβάνει Κεφάλαιο Α΄ µε εξου-

σιοδοτικές διατάξεις για ρυθµίσεις των Κεφαλαίων Β΄-Δ΄ του πρώτου µέ-

ρους του τέταρτου βιβλίου. 

Το πέµπτο βιβλίο (άρθρα 263-270) διαρθρώνεται σε δύο µέρη.

Το πρώτο µέρος (άρθρα 263-265) αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το Κε-

φάλαιο Α΄ (άρθρο 263) περιέχει κοινές τελικές και µεταβατικές διατάξεις,

και το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 264-265) περιλαµβάνει τροποποιητικές/καταργη-

τικές διατάξεις. 

Το δεύτερο µέρος (άρθρα 266-270) φέρει τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις» και

αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρο 266) εισάγο-

νται ρυθµίσεις για τη διαχείριση της ανάκτησης ενισχύσεων, που χορηγήθη-

καν µε τις αναφερόµενες στο σχετικό άρθρο προϋποθέσεις, το Κεφάλαιο Β΄

(άρθρο 267) τροποποιεί ρυθµίσεις για τον αποκλεισµό οικονοµικών φορέων

από τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης λόγω αθέτησης φορολογι-

κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 268) εισάγει

ρυθµίσεις για την αναπροσαρµογή ασφαλίστρων µε την προθήκη άρθρου 2Α

στο ν. 2251/1994, το δε Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρο 269) θεσπίζει ρυθµίσεις για τον

διατάκτη δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα των προϋ-

πολογισµού φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Το Κεφάλαιο Ε΄, αποτελείται από

το άρθρο 270, στο οποίο ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νό-

µου.

Σηµειώνεται ότι στο πέµπτο βιβλίο, οι ρυθµίσεις του δεύτερου µέρους, µε

τίτλο «Λοιπές διατάξεις», δεν αφορούν «Ρύθµιση Οφειλών και Παροχή Δεύ-
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τερης Ευκαιρίας» και, ως εκ τούτου, θα µπορούσε να προστεθεί στον τίτλο

του νοµοσχεδίου η φράση «και άλλες διατάξεις».

ΙΙ. Επί των άρθρων 

1. Επί του άρθρου 3

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, η φράση «των νοικοκυριών τους»,

πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «του νοικοκυριού του», δεδοµένου

ότι µε τις συγκεκριµένες διατάξεις παρέχονται δυνατότητες σε «κάθε φυσι-

κό πρόσωπο».

2. Επί του άρθρου 10

Στην αρχή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, θα µπορούσε, για λό-

γους σαφήνειας της ρύθµισης, να προστεθεί η φράση «στοιχεία για το» (οι-

κογενειακό εισόδηµα του αιτούντος).

3. Επί του άρθρου 11

Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι ως αξία των ακινήτων, τα οποία

δηλώνονται στην αίτηση για την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών, «εφόσον

αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπο-

λογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύµφωνα µε

τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη

προσδιορισµού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα

οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντι-

κειµενική αξία αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43)

και τις ισχύουσες κατ' εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις».

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 4223/2013, ο Ενι-

αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων «ισούται µε το άθροισµα του κύριου φό-

ρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολι-

κής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο».

Συνεπώς, σκόπιµο είναι να γίνεται ρητή αναφορά στη φορολογητέα αξία του

ακινήτου που λαµβάνεται υπόψη για την επιβολή του συµπληρωµατικού φό-

ρου.

Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω ρύθµισης,  επιση-

µαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4223/2013, για την επιβολή συ-

µπληρωµατικού φόρου, από το έτος 2021 και µετά, συνυπολογίζεται η αξία

εµπράγµατων δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού

(βλ. σχετ. άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4701/2020).
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4. Επί του άρθρου 12

Στο στοιχείο αιβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, πριν από τη φρά-

ση «την εµπορική αξία», πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να τεθεί η φράση

«στοιχεία για». 

5. Επί του άρθρου 15

Στο πρώτο εδάφιο, αφενός µεν στη φράση «υποβάλλει αίτηµα υποβολής

σε διαµεσολάβηση», η λέξη «υποβάλλει» πρέπει να αντικατασταθεί από τη

λέξη «καταθέσει», αφετέρου δε στη φράση «πρέπει να έχει επιπλέον έγ-

γραφο», αντί της λέξης «έχει», πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να τεθεί η

λέξη «διαθέτει».

6. Επί του άρθρου 16 

Στο τελευταίο εδάφιο, η φράση «Την ηµεροµηνία κοινοποίησης», πρέπει

να αντικατασταθεί από τη φράση «Με την κοινοποίηση», για λόγους νοµο-

τεχνικής αρτιότητας. 

7. Επί του άρθρου 21

Στην παράγραφο 3, µετά τη φράση «την αµοιβή του,» πρέπει, για λόγους

νοµοτεχνικής αρτιότητας, να τεθεί η φράση «για το ότι».

8. Επί του άρθρου 22

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις συµβάσεις ανα-

διάρθρωσης οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης. Με την περίπτωση γ΄ ορίζεται ότι «[ε]πί των οφειλών προς το Δηµόσιο

που ρυθµίζονται δυνάµει της σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται

περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Από την ηµερο-

µηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ι-

σχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 [του] ν.

4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), και του άρθρου 6

του Κ.Ε.Δ.Ε.». Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι τα πρόστιµα εκπρόθεσµης κατα-

βολής του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

και του άρθρου 6 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974)

έχουν καταργηθεί δυνάµει του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4321/2015.

Περαιτέρω, µε την περίπτωση δ΄ ορίζεται ότι «[η] διαγραφή βασικής οφει-

λής παρακρατουµένων φόρων, επιρριπτοµένων φόρων προς το Δηµόσιο και

ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται». Η ρύθµιση χρήζει, ενδεχοµένως,

αναδιατύπωσης, διότι δηµιουργεί την εντύπωση ότι η απαγόρευση καταλαµ-

βάνει µόνο φόρους που επιρρίπτονται προς το Δηµόσιο, και όχι προς τρίτα
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πρόσωπα. Πέραν αυτού, λαµβανοµένου υπόψη του ορισµού που δίδεται στο

άρθρο 6 του νοµοσχεδίου «για τις ανάγκες του άρθρου 21», ο οποίος, προ-

φανώς, καταλαµβάνει και το άρθρο 22, επισηµαίνεται ότι η ως άνω θεσπιζό-

µενη απαγόρευση διαγραφής καταλαµβάνει, όχι µόνο ποσά κύριου (παρα-

κρατούµενου ή επιρριπτόµενου) φόρου, αλλά και προστίµων των άρθρων

58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν.

2523/1997, που έχουν επιβληθεί παρεποµένως.

Εξ άλλου, η θεσπιζόµενη απαγόρευση διαγραφής «ασφαλιστικών εισφο-

ρών», ενδεχοµένως, δεν βρίσκεται σε αρµονία προς την επόµενη περίπτωση

ε΄, κατά την οποία «[η] διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής

ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώµατα τρίτων».

9. Επί του άρθρου 28

Με το άρθρο αυτό τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την παροχή προς ο-

φειλέτες επιδότησης προς αποπληρωµή δανείων που εξασφαλίζονται µε

την κύρια κατοικία τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι για τη λήψη της επιδό-

τησης πρέπει να έχει επέλθει µείωση των οικογενειακών εισοδηµάτων των

οφειλετών, συγκεκριµένα, δε, ως προς ελεύθερους επαγγελµατίες ή φυσικά

πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον «τα

έσοδα του τελευταίου εξαµήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσία-

σαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση µε το

αντίστοιχο προηγούµενο εξάµηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές

φορολογικές δηλώσεις» (προφανώς φόρου προστιθέµενης αξίας).

Παρατηρείται, καταρχάς, ότι, µετά την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), η αναφορά σε ελεύθερους επαγ-

γελµατίες παρίσταται περιττή, δεδοµένου ότι το εισόδηµα των εν λόγω προ-

σώπων θεωρείται εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οµοίως, µε-

τά την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων

ΦΠΑ και την αντικατάσταση του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),

µε το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 4281/2014, περιττή παρίσταται και η αναφορά σε

«περιοδικές» φορολογικές δηλώσεις.

Πέραν αυτού, επισηµαίνεται ότι, λόγω της συνάρτησης της απόδειξης µεί-

ωσης του οικογενειακού εισοδήµατος αποκλειστικά προς τις υποβαλλόµε-

νες δηλώσεις ΦΠΑ, κατ’ ουσίαν, αποκλείεται η χορήγηση επιδότησης σε

πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα απαλλασσόµενη του

ΦΠΑ και, συνεπώς, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.
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10. Επί του άρθρου 45

Στο στοιχείο ζε΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1, πρέπει, για λό-

γους σαφήνειας, να διαγραφεί η λέξη «ενδεχοµένως,» και µετά τη λέξη

«των» να τεθεί η λέξη «τυχόν»,.

11. Επί του άρθρου 52

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, πριν από τη φράση «τα προληπτικά

µέτρα», πρέπει, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να τεθεί η λέξη

«και»,.

12. Επί του άρθρου 53

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η φράση «σε περίπτωση που είναι

δεόντως αιτιολογηµένη», πρέπει, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να

αντικατασταθεί από τη φράση «εφόσον συντρέχει δεόντως αιτιολογηµένη

περίσταση».

13. Eπί του άρθρου 54

Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις υπό τις οποί-

ες το δικαστήριο µπορεί να επικυρώσει συµφωνία εξυγίανσης, η οποία δεν

έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των απαιτή-

σεων µίας από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 1 του άρθρου αυτού κα-

τηγορίες. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: «Το δικαστήριο επικυρώνει τη

συµφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 ή 2,

κατά περίπτωση, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:». Θα ήταν σκόπι-

µο, για λόγους σαφήνειας, να διευκρινισθεί, αν, και στην περίπτωση της πα-

ραγράφου 2, πρόκειται για σωρευτική συνδροµή των εκεί αναφερόµενων

προϋποθέσεων. Περαιτέρω, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, θα ήταν

σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η λέξη «του» να διαγραφεί,

και µετά τη λέξη «προσκοµιστεί» να τεθεί η φράση «σε αυτό».  

14. Επί του άρθρου 56

Στην παράγραφο 1, που αναφέρεται στην αιτιολόγηση της δικαστικής α-

πόφασης επικύρωσης, ορίζονται τα εξής: «Εφόσον δεν έχει ασκηθεί παρέµ-

βαση κατά της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης, η απόφαση αρκεί να

περιέχει συνοπτική µόνο αιτιολογία µε απλή αναφορά στο κεφάλαιο της έκ-

θεσης του εµπειρογνώµονα, από την οποία προκύπτει η συνδροµή κάθε α-

παιτούµενου για την επικύρωση της συµφωνίας στοιχείου». Στην παράγρα-

φο 3 του άρθρου 93 του Συντάγµατος ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

«Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιο-
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λογηµένη και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Νόµος ορίζει τις έννο-

µες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περί-

πτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου. Η γνώµη της µειοψηφίας

δηµοσιεύεται υποχρεωτικά». Στο ευρύτερο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου έχει

κριθεί ότι δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει

συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία (ΑΠ 621/2007). Έχει επίσης κριθεί ότι η

ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία δεν αφορά µόνο την κύρια απόφαση,

αλλά και την παρεµπίπτουσα απόφαση, µε την οποία το δικαστήριο απέρρι-

ψε αίτηµα αναβολής της δίκης (ΟλΑΠ 7/2005, ΝοΒ 2006.443, ΑΠ 1434/2010,

Αρµ 2010.1705). Το ΕΔΔΑ, από µέρους του, εκτιµά ότι επιβάλλεται λεπτο-

µερής αιτιολογία της δικαστικής κρίσης που έχει καθοριστικό χαρακτήρα για

το δικαίωµα του αιτούντος αποζηµίωση (29.05.1997, Γεωργιάδης κ. Ελλά-

δος, σκέψη 43). Υπό το φως των ανωτέρω, γεννάται ζήτηµα αν η «συνοπτι-

κή µόνο αιτιολογία» της εν λόγω απόφασης ικανοποιεί τον συνταγµατικό

κανόνα του άρθρου 93 παρ. 3, ο οποίος δεν επιδέχεται εξαίρεση προκειµέ-

νου περί δικαστικών αποφάσεων (βλ. Κ. Μαυριάς, Συνταγµατικό Δίκαιο, Εκ-

δόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2η έκδοση, 2002, σελ. 676, Κ. Κεραµεύς, Η αιτιο-

λογία των δικαστικών αποφάσεων, Συµβολές - Οργάνωση και λειτουργία της

δικαιοσύνης, Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,

1997, σελ. 485), εποµένως, λαµβανοµένης υπόψη και της αρχής της διάκρι-

σης των εξουσιών, ερωτάται κατά πόσον, πέραν των έννοµων συνεπειών και

των κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης να είναι ειδικά

και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη µία δικαστική απόφαση, µπορεί ο νό-

µος, κατά τρόπο συνάδοντα προς το Σύνταγµα, να καθορίζει και το ελάχιστο

περιεχόµενο της αιτιολόγησης της δικαστικής κρίσης.

15. Επί του άρθρου 71

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρέχεται εξουσιοδότηση, µε κοινή υ-

πουργική απόφαση, µεταξύ άλλων, να «µπορεί να τροποποιούνται το περιε-

χόµενο της αίτησης και ο κατάλογος των στοιχείων, εγγράφων και δικαιο-

λογητικών των άρθρων 9 και 10», «να προβλέπεται ότι ορισµένα από τα

στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογητικά απαιτούνται µόνο σε κάποιες κατηγο-

ρίες υποθέσεων, καθώς και ότι ορισµένα δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά µα-

ζί µε την αίτηση, αλλά µπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τη λήξη

της διαπραγµάτευσης». Το άρθρο 9 έχει τίτλο «Βασικό περιεχόµενο της αί-

τησης του οφειλέτη» και ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι «Η αίτηση (…) περιέχει υ-

ποχρεωτικά τα εξής:». Το άρθρο 10 έχει τίτλο «Υποχρεωτικά συνυποβαλλό-

µενα µε την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Συντάγµατος, επιτρέπεται
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να ορισθούν ως φορείς άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας, εκτός από τον

Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα, εφόσον πρόκειται για «ειδικό-

τερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λε-

πτοµερειακό». Ως ειδικότερα θέµατα θεωρούνται «εκείνα, τα οποία αποτε-

λούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση

που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου

θέµατος, που αποτελεί το αντικείµενο της εν λόγω νοµοθετικής ρυθµίσεως»

(βλ. ΣτΕ 35 [Ολ] 1776/2007), απαιτείται εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να

περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισµό του

αντικειµένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθ-

µισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο, συµφώνως το οποίο

θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα

(βλ. ΣτΕ [Ολ] 1101/2002, 941/2008, 2116/2009). Ως λεπτοµερειακά θεωρού-

νται τα ζητήµατα που αφορούν «στη θέσπιση όλως δευτερευουσών και ε-

πουσιωδών ρυθµίσεων, ενώ οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έ-

χουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη» (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999), τεχνι-

κού, δε, χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν ρυθµίσεις για τις οποίες

είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (ΣτΕ

2820/1999, 2967/1999). 

Υπό το φως των ανωτέρω, παρατηρείται ότι οι προβλεπόµενες από την

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τροποποιήσεις, εν γένει, του περιεχο-

µένου της αίτησης του άρθρου 9, καθώς και των υποχρεωτικώς υποβαλλό-

µενων µε την αίτηση στοιχείων, δεν αποτελούν λεπτοµερειακό ζήτηµα και

δεν µπορούν να τεθούν µε νοµοθετική εξουσιοδότηση προς άλλα όργανα

της διοίκησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εξουσιοδότηση που παρέχε-

ται µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και αφορά στις προϋποθέσεις

καταβολής της επιδότησης δόσης του άρθρου 28 του νοµοσχεδίου.

Περαιτέρω, µε το άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουρ-

γούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων για έκδοση κοινής απόφασης µε την οποία θα παρέχεται η

ευχέρεια χρήσης «υπολογιστικού εργαλείου» για τον προσδιορισµό των ό-

ρων της σύµβασης αναδιάρθρωσης, το οποίο, µεταξύ άλλων, «θα παράγει τα

τελικά ποσά αποπληρωµής», αφαιρώντας προηγουµένως «A) το σύνολο

των τόκων υπερηµερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, B) ποσοστό ε-

νενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου από πρόστι-

µα που έχουν επιβληθεί από τη [Φ]ορολογική [Δ]ιοίκηση και ποσοστό ογδό-

ντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβο-

λής». Ορίζεται δε περαιτέρω ότι «[τ]α αναφερόµενα στις υποπερ. A' και B'
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ποσά συνυπολογίζονται στη διανοµή µόνο στην περίπτωση και κατά την έ-

κταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη και απο-

πληρώνονται, εν όλω ή εν µέρει, µόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως

οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω πο-

σά διαγράφονται µετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών µε βάση

τη σύµβαση αναδιάρθρωσης». Επισηµαίνεται ότι, προς αποφυγή ερµηνευτι-

κών αµφισβητήσεων, σκόπιµο είναι να διευκρινισθεί νοµοθετικά ποια από τα

πρόστιµα τα οποία επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση (κατά τα άρ-

θρα 54-54ΣΤ και 56-59 του ν. 4174/2013 και προγενέστερα του ν. 2523/1997,

µεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν παραβάσεις παραβίασης ή παρα-

ποίησης ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχα-

νισµών, παραβάσεις υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων ή µη υ-

ποβολής φορολογικών δηλώσεων, παραβάσεις σχετικές µε τον ΦΠΑ, περι-

λαµβανοµένης της µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή της έκδοσης ή λή-

ψης ανακριβούς στοιχείου, καθώς και παραβάσεις σχετικές µε παρακρατού-

µενους φόρους), περιλαµβάνονται σε αυτά που µπορεί να διαγράφονται κα-

τά 95%. Επίσης, αν στην έννοια των προστίµων που έχουν επιβληθεί από τη

Φορολογική Διοίκηση περιλαµβάνονται και τα πολλαπλά τέλη του άρθρου

150 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Περαιτέρω, ερωτάται

αν ο σκοπός του νοµοθέτη, ο οποίος, όµως, δεν είναι δυνατόν να διαγνω-

σθεί από τον πίνακα που φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου» και

αποτελεί µέρος της «Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης» που συνοδεύει το νο-

µοσχέδιο, θα υπηρετείτο καλύτερα αν, αντί των προστίµων (ή πέραν των

προστίµων), αφαιρούντο (και) οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής ή οι πρόσθε-

τοι φόροι που έχουν βαρύνει την κύρια οφειλή, κατ’ αντιστοιχία προς τα ορι-

ζόµενα για τις απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

16. Επί του άρθρου 76

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ορίζεται ότι «πτωχευτική ικανότητα έ-

χουν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν οι-

κονοµικό σκοπό». Δεδοµένου ότι το επίρρηµα «καθώς» εισάγει δευτερεύου-

σα πρόταση διά της οποίας προστίθεται ένας ισοδύναµος προς τους προη-

γούµενους όρους (βλ. Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής

Γλώσσας, www.greek-language.gr, λήµµα «καθώς», υπό Ι.), τίθεται το ερώτη-

µα αν η αναφορική πρόταση «που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό» αφορά και

στα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται πρώτα, ή περιορίζεται στα νοµικά

πρόσωπα. 
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Κατά τα αναφερόµενα στον πίνακα που φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στόχων

κάθε άρθρου» και αποτελεί µέρος της «Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης» η ο-

ποία συνοδεύει το νοµοσχέδιο, στόχος του υπό εξέταση άρθρου είναι «η δι-

εύρυνση της πτωχευτικής ικανότητας σε κάθε φυσικό πρόσωπο», χωρίς

µνεία περαιτέρω προϋπόθεσης επιδίωξης οικονοµικού σκοπού από αυτά. Αν,

εποµένως, σκοπός του νοµοθέτη είναι η θέσπιση πτωχευτικής ικανότητας

και για τα αφερέγγυα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αν αυτά επιδιώ-

κουν οικονοµικό σκοπό (όπως άλλωστε ισχύει ήδη στο γερµανικό, ελβετικό

και αγγλικό δίκαιο, βλ. Ευ. Περάκης, Πτωχευτικό Δίκαιο, Νοµική Βιβλιοθήκη,

3η έκδοση, 2017, σελ. 108), τότε, σκόπιµη είναι η αναδιατύπωση της παρα-

γράφου 1 µε χρήση τελείας ανάµεσα στις δύο περιπτώσεις, ως εξής: «Πτω-

χευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα. Πτωχευτική ικανότητα έχουν

επίσης τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό».

17. Επί του άρθρου 78

Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι, στην πε-

ρίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εµπορική ιδιότητα, αρµόδιο πτωχευτικό

δικαστήριο είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο

οφειλέτης έχει «την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τε-

λευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης

πτώχευσης». Ερωτάται αν, ως «τελευταία φορολογική δήλωση», νοείται η

τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή οποιαδήποτε δήλωση φορο-

λογικού περιεχοµένου έχει υποβληθεί από τον οφειλέτη πριν από την κατά-

θεση αίτησης πτώχευσης.

18. Επί του άρθρου 79

Με την προτεινόµενη παράγραφο 6 ορίζεται ότι «Με την αίτησή του ο ο-

φειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, µε ποινή απαραδέκτου, τις οικονοµικές

του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία

είναι διαθέσιµες και βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για τα

χρέη του οφειλέτη προς το Δηµόσιο».

Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, το ανωτέρω εδάφιο πρέπει να αντι-

κατασταθεί ως εξής: «Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να κατα-

θέσει, µε ποινή απαραδέκτου, βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορο-

λογικής Διοίκησης για τα χρέη του προς το Δηµόσιο και τις χρηµατοοικονο-

µικές του καταστάσεις για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσι-

µες, εφόσον έχει υποχρέωση να συντάσσει τέτοιες».
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19. Επί του άρθρου 81

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ότι «επί πτώχευσης που κηρύσ-

σεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον δεν ασκηθεί παρέµβαση, η

απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση περιέχει συνοπτική µόνο αιτιολογία».

Προβληµατισµός γεννάται για το κατά πόσον η πρόβλεψη για «συνοπτική

µόνο αιτιολογία» της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, είναι σύµφω-

νη µε την επιταγή του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος (βλ., ανωτέρω,

παρατηρήσεις επί του άρθρου 56), δεδοµένου ότι η απόφαση που κηρύσσει

την πτώχευση έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα, στο µέτρο που διαπιστώνει

τη συνδροµή των λόγων κήρυξής της, διαπλαστικό δε ως προς τη δηµιουρ-

γία της νέας έννοµης κατάστασης του οφειλέτη (βλ. Ευ. Περάκης, Πτωχευ-

τικό Δίκαιο, Νοµική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, 2017, σελ. 166, Ν. Ρόκας, Στοι-

χεία Πτωχευτικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 16) και

καθώς η απόφαση ισχύει erga omnes (Ευ. Περάκης, op. et loc. cit., Δ. Κονδύ-

λης, Το Δεδικασµένο κατά τον ΚΠολΔ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2η έκδο-

ση, 2007, σελ. 39 υπ. 39).

20. Επί των άρθρων 103 και 106

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 ορίζεται ότι «η κήρυξη της πτώχευ-

σης προκαλεί την αυτόµατη και αζήµια λύση όλων των εκκρεµών και διαρ-

κών συµβάσεων του οφειλέτη την εξηκοστή ηµέρα από την κήρυξη της πτώ-

χευσης εκτός αν ο σύνδικος δηλώσει εγγράφως προς τον αντισυµβαλλόµε-

νο του οφειλέτη πριν την παρέλευση της προθεσµίας ότι επιθυµεί την άµεση

λύση τους ή τη συνέχισή τους (…)». Ακολούθως, µε την παράγραφο 1 του

άρθρου 106 ορίζεται ότι «συµβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ι-

σχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο». Η διατύπωση

που υιοθετείται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 επιτρέπει την έ-

γερση αµφιβολίας για το κατά πόσο η ρύθµιση του εν λόγω άρθρου συµβα-

δίζει µε αυτή του άρθρου 103 παρ. 1. Το άρθρο 106 παρ. 1 θεσπίζει κανόνα

µε εξαίρεση, ενώ το άρθρο 103 παρ. 1 εµφανίζεται να θεσπίζει τον κατ’ αρ-

χήν αντίθετο κανόνα, µε εξαίρεση. Κατά τα αναφερόµενα  στον πίνακα που

φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου» και αποτελεί µέρος της «Α-

νάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης» η οποία συνοδεύει το νοµοσχέδιο, η µεν

ρύθµιση του άρθρου 103 εισάγει µία σηµαντική αλλαγή στις συνέπειες της

πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις, ήτοι, µεταξύ άλλων, την αυτόµατη λύση

των διαρκών συµβάσεων, η δε ρύθµιση του άρθρου 106 επαναλαµβάνει το

άρθρο 31 του υφιστάµενου Πτωχευτικού Κώδικα, προβλέποντας ότι οι συµ-

βάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέ-

πεται διαφορετικά στο νόµο. Εποµένως, η διατήρηση της διάταξης του άρ-
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θρου 31 του ισχύοντος (κυρωθέντος διά του ν. 3588/2007) Πτωχευτικού Κώ-

δικα αυτολεξεί στο άρθρο 106 παρ. 1 του παρόντος νοµοσχεδίου, θέτει εν

αµφιβόλω την ευκρίνεια του νεοπαγούς κανόνα της διάταξης του άρθρου

103 παρ. 1 και, κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιµο να αναζητηθεί λιγότερο κα-

τηγορηµατική διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 106, ώστε αυτή να µην τε-

λεί σε αναντιστοιχία µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 103 παρ. 1.

21. Επί του άρθρου 170

Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται φορολογικές ρυθµίσεις που αφορούν την

αναδιάρθρωση του ενεργητικού και του παθητικού ή τη ρευστοποίηση του ε-

νεργητικού, κατ’ εφαρµογή διατάξεων του Πρώτου και του Δεύτερου Βιβλί-

ου.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «[κ]άθε σύµβαση που συ-

νάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής εκκα-

θάρισης του Κεφαλαίου Α΄ του Πέµπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της

εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου

του Πρώτου Βιβλίου ή της συµφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του

Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή της άσκησης του δικαιώµατος του

άρθρου 219 του παρόντος νόµου, οι συνεπεία αυτής επιµέρους µεταβιβά-

σεις, οι µεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγµάτωση τους, απαλ-

λάσσονται από τέλη χαρτοσήµου και κάθε άλλο έµµεσο φόρο ή τέλος (πλην

Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και του

Φ.Μ.Α.). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η

υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµι-

κή Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται, κατά παρέκ-

κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να µνηµονεύονται ούτε να προσαρ-

τώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε µορφής ή

χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εται-

ρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθµού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις

τρίτων προβλεπόµενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόµου». Περαιτέρω, µε την

παράγραφο 8 ορίζεται ότι «[σ]ε σύµβαση µεταβίβασης που συνάπτεται σύµ-

φωνα µε τον παρόντα νόµο, δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή

ειδικής διάταξης, να µνηµονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της

φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήπο-

τε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολε-

οδοµική αρχή κάθε βαθµού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων

προβλεπόµενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόµου».

Παρατηρείται ότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις, ενδεχοµένως, δεν βρίσκονται σε

αρµονία µε την παράγραφο 7, η οποία, αναφερόµενη σε πράξεις του συνδί-
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κου για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων οποιασδή-

ποτε µορφής, ή για οποιαδήποτε συναλλαγή του γενικά µε το Δηµόσιο, ορί-

ζει «[κ]ατ’ εξαίρεση προσκοµίζεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του

Κ.Φ.Δ., στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται».

Περαιτέρω, µε την παράγραφο 6 ορίζεται ότι «[κ]άθε σύµβαση που συνά-

πτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 64, 160, ή 219, οι συ-

νεπεία αυτής επιµέρους µεταβιβάσεις, οι µεταγραφές και κάθε άλλη πράξη

για την πραγµάτωσή τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίω-

µα του Δηµοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήµου µε εξαίρεση τον Φ.

Π.Α. για τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. Οι απαλλα-

γές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποι-

ασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία

(Δ.Ο.Υ.)». 

Επισηµαίνεται ότι, από τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης, δεν εί-

ναι σαφές αν οι θεσπιζόµενες απαλλαγές καταλαµβάνουν φόρους που, κα-

τά νόµο, δεν βαρύνουν τον µεταβιβάζοντα (οφειλέτη), αλλά τον αποκτώντα

το περιουσιακό στοιχείο, όπως, επί παραδείγµατι, ο φόρος µεταβίβασης ακι-

νήτων. Στην περίπτωση αυτή, η θεσπιζόµενη απαλλαγή, ενδεχοµένως, θα έ-

χρηζε εξέτασης υπό το φως των οριζόµενων στα άρθρα 107επ. της Συν-

θΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, ως προς τη µη υποβολή οποιασδή-

ποτε σχετικής δήλωσης στην αρµόδια ΔΟΥ, ερωτάται αν καταλαµβάνει και

δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων (ανεξαρτήτως της απαλλαγής ή µη

του αποκτώντος από τον εν λόγω φόρο).

22. Επί του άρθρου 171

Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 ορίζεται ότι «[κ]άθε µεταβίβαση στοι-

χείων ενεργητικού διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν την καθολική

διαδοχή χωρίς ο αποκτών να βαρύνεται µε οποιαδήποτε υποχρέωση του ο-

φειλέτη ή οµαδικό πίστωµα, εκτός αν και στον βαθµό που ρητά προβλέπεται

διαφορετικά στους όρους της σχετικής δικαιοπραξίας. Τα στοιχεία µεταβι-

βάζονται στο[ν] σύνολό τους ελεύθερα από πάσης φύσης βάρος ή δικαίωµα

τρίτου». Στον πίνακα που φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου»

και αποτελεί µέρος της «Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης» που συνοδεύει το

νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι η «παράγραφος 2 προβλέπει την ανάλογη ε-

φαρµογή των διατάξεων για την καθολική διαδοχή κατά τη µεταβίβαση στοι-

χείων ενεργητικού. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναίνεση

τρίτου για τη µεταβίβαση».

Δεδοµένου ότι οι µεταβιβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται η ανωτέρω ρύθ-

µιση δεν συνάδουν, ούτε έχουν τα χαρακτηριστικά της καθολικής διαδοχής,

18



δηλαδή της αυτοδίκαιης µεταβίβασης της περιουσίας ως συνόλου δικαιωµά-

των και υποχρεώσεων, η οποία ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων

1710 επ. του Αστικού Κώδικα περί κληρονοµικής διαδοχής, ερωτάται αν θα

ήταν νοµοτεχνικά αρτιότερο να διαγραφεί η αναφορά σε «καθολική διαδο-

χή», και να προβλεφθεί απλώς ότι για τις ως άνω µεταβιβάσεις «δεν απαι-

τείται συναίνεση τρίτου».

23. Επί του άρθρου 195

Το άρθρο αυτό φέρει τον τίτλο «Απαλλαγή εκπροσώπων νοµικού προσώ-

που», και µε την παράγραφό του 1 ορίζεται ότι «[φ]υσικό πρόσωπο που εκ

του νόµου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής ή διοικητι-

κής του σχέσης µε οφειλέτη νοµικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε ευθύ-

νη για οφειλές του οφειλέτη που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου,

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 116, ή και εντός των δώδεκα (12) µηνών που

προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου, µε την πάροδο τριάντα έξι (36) µηνών

από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) µηνών α-

πό την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77,

όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν εντός της παραπάνω προ-

θεσµίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατά

της απαλλαγής του».

Επισηµαίνεται ότι το τµήµα φράσης «λόγω της εκπροσωπευτικής ή διοικη-

τικής του σχέσης µε οφειλέτη νοµικό πρόσωπο» πρέπει να αντικατασταθεί

ως εξής: «λόγω της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή διοικούντος το νοµικό

πρόσωπο οφειλέτη». Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 ορίζεται ότι «[σ]ε πε-

ρίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια και τις

συνθήκες της πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην ο-

ποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστω-

τών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής, εάν

το φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώ-

χευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιµο[ς] µε τα όργανα της

πτώχευσης, δεν ευθύνεται για πράξη ή παράλειψη του άρθρου 127 και η

πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν απαλλάσσονται πλή-

ρως αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις του Ενάτου Μέ-

ρους του Δεύτερου Βιβλίου του παρόντος ή για κάποια από τις κακουργηµα-

τικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινι-

κού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεµής ποινική δίωξη ή αστική αγωγή για κάποια

από αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να

αναβάλει την απόφασή του µέχρι την αµετάκλητη περάτωση της διαδικα-

σίας. Η απόφαση ανακαλείται, αν επέλθει µεταβολή πραγµάτων που να δι-
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καιολογεί την ανάκληση εντός τριετίας από την επέλευση της απαλλαγής».

Επί του άρθρου 195, στον πίνακα που φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στόχων

κάθε άρθρου» και αποτελεί µέρος της «Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης» η ο-

ποία συνοδεύει το νοµοσχέδιο αναφέρονται τα εξής: «Η προσωπική ευθύνη

των εκπροσώπων νοµικών προσώπων σε περίπτωση πτώχευσης του νοµικού

προσώπου λειτουργεί ανασχετικά για την επιχειρηµατικότητα, ενώ αποτρέ-

πει ικανούς διαχειριστές από την ανάληψη της διαχείρισης επιχειρήσεων

που βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση. Με το άρθρο αυτό επι-

χειρείται η άρση των προβληµάτων αυτών µε την απαλλαγή των εκπροσώ-

πων νοµικών προσώπων που ενήργησαν καλόπιστα για χρέη που προέκυψαν

εντός της ύποπτης περιόδου ή στη διάρκεια των 12 µηνών που προηγήθηκαν

αυτής. Η απαλλαγή επέρχεται 36 µήνες από την υποβολή της αίτηση πτώ-

χευσης ή εάν συµβεί νωρίτερα την παρέλευση 24 µηνών από την κήρυξή της

πτώχευσης ή της καταχώρησης του άρθρου 3 παράγραφος 4. Η παράγρα-

φος 2 ρυθµίζει τα περί προσφυγής κατά της απαλλαγής, καθώς και διαδικα-

στικά θέµατα που αφορούν τη διαγραφή απαιτήσεων του δηµοσίου και Φο-

ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα από την έκδο-

ση απόφασης αυτής. Η διάταξη του άρθρου 195 ως ειδική υπερισχύει του

άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλων διατάξεων που

προβλέπουν αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νοµικών προσώπων».

Επισηµαίνεται ότι τα ως άνω αναφερόµενα, ως προς την εφαρµογή της

προτεινόµενης ρύθµισης και σε χρέη προς το Δηµόσιο και προς Φορείς Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, καθώς και τη µη εφαρµογή, εν προκειµένω, του άρθρου

50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλων διατάξεων που προβλέ-

πουν αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νοµικών προσώπων, δεν φαίνε-

ται να τελούν σε αντιστοιχία µε το γράµµα της προτεινόµενης διάταξης.

24. Επί του άρθρου 197

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι: «[π]αράλειψη παροχής συνδροµής και

των απαιτουµένων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση νοµικού

προσώπου, από τους εκπροσώπους του, στο πλαίσιο διαδικασίας του παρό-

ντος νόµου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών ή χρηµατική

ποινή». Η αρχή της νοµιµότητας επιβάλλει να περιγράφεται µε σαφήνεια

στον νόµο η αξιόποινη συµπεριφορά και, ως εκ τούτου, θα ήταν νοµοτεχνι-

κά ορθότερο να προσδιορισθεί η έννοια της «συνδροµής στο πλαίσιο διαδι-

κασίας του παρόντος νόµου», ενδεχοµένως µε παραποµπή σε συγκεκριµέ-

νες διατάξεις του παρόντος.
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25. Επί του άρθρου 205

Στην παράγραφο 1 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Δικαι-

οσύνης µπορεί να ορίζεται ότι οι δηµοσιεύσεις του της παρ. 1 του άρθρου 84

λαµβάνουν χώρα αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο δικαστήριο». Ως δηµοσί-

ευση νοείται, εν προκειµένω, η δηµοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φε-

ρεγγυότητας του άρθρου 213 περίληψης της δικαστικής απόφασης που κη-

ρύσσει, ανακαλεί την πτώχευση ή παύει της εργασίες της πτώχευσης, όπως

προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του

άρθρου 84. Ειδικά δε η παράγραφος 1 του άρθρου 84 ορίζει ότι οι περιλή-

ψεις «δηµοσιεύονται µε επιµέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδή-

ποτε έχει έννοµο συµφέρον». Δεδοµένης της φύσεως των δικαιοδοτικών

καθηκόντων, σε συνδυασµό προς όσα εκτέθηκαν στις παρατηρήσεις επί του

άρθρου 72 του παρόντος, θα ήταν ενδεχοµένως νοµοτεχνικά ορθότερη η α-

ναδιατύπωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως εξής: «Με από-

φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορεί να ορίζεται ότι οι αποφάσεις της

παρ. 1 του άρθρου 84 δηµοσιεύονται και αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο δι-

καστήριο».

Περαιτέρω, µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος παρέ-

χεται εξουσιοδότηση να ορίζεται, µε υπουργική απόφαση, ύστερα από εισή-

γηση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µέθοδος προσ-

διορισµού των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη άλλη από τις ορι-

ζόµενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016. Στην εν λόγω

διάταξη, που αφορά αρµοδιότητες του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρι-

σης Ιδιωτικού Χρέους, ορίζονται τα εξής: «Στο πλαίσιο της εντολής του, το

Συµβούλιο ορίζει µε απόφασή του την έννοια του “συνεργάσιµου δανειολή-

πτη” και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των “εύλογων δαπανών διαβίω-

σης”, µε βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύε-

ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο δε ορισµός του “συνεργάσιµου δα-

νειολήπτη” και η εκτίµηση των “εύλογων δαπανών διαβίωσης”, που περιέχο-

νται σε αυτήν, ενσωµατώνονται και αποτελούν µέρος του Κώδικα Δεοντο-

λογίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), προκει-

µένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συµβιβασµού και ενώ-

πιον των δικαστηρίων». Παρατηρείται ότι, ως προς τον προσδιορισµό των

εύλογων δαπανών διαβίωσης, από την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου,

που περιλαµβάνεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθµισης, δεν προκύπτει λό-

γος που να δικαιολογεί τη διαφορετική αντιµετώπιση των κατηγοριών οφει-

λετών τις οποίες αφορά το παρόν νοµοσχέδιο. 
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26. Επί του άρθρου 217

Με το άρθρο αυτό δίδονται ορισµοί για την εφαρµογή των θεσπιζόµενων

ρυθµίσεων επί ευάλωτων οφειλετών. Παρατηρείται ότι, στο πρώτο εδάφιο

(«Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:»), πρέπει να

προσδιορισθεί αν οι ορισµοί αφορούν το σύνολο του νοµοσχεδίου ή µόνο το

Βιβλίο Τρίτο ή µόνο το Μέρος Δεύτερο του εν λόγω Βιβλίου.

Με την περίπτωση ε΄ ορίζεται ότι «ως “κύρια κατοικία” νοείται το ακίνητο

το οποίο έχει δηλώσει ο οφειλέτης ως κατοικία του στην τελευταία φορολο-

γική δήλωση που προηγείται της αίτησης του άρθρου 219 ή όπως προκύπτει

από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως

κύρια κατοικία του, σε περίπτωση που έχει µεταβληθεί η κύρια κατοικία του

οφειλέτη, από τον χρόνο υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

Για τον προσδιορισµό της πλήρωσης των κριτηρίων της περ. α, ως αξία της

κύριας κατοικίας λαµβάνεται η αντικειµενικά προσδιοριζόµενη φορολογική

της αξία».

Ως προς την «τελευταία φορολογική δήλωση» ισχύουν τα ανωτέρω ανα-

φερθέντα επί του άρθρου 78.

Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι η «αντικειµενικά προσδιοριζόµενη φορολο-

γική» αξία της κύριας κατοικίας υπολογίζεται βάσει των άρθρων 41 και 41Α

του ν. 1249/1982, και δεν ταυτίζεται µε την αξία που προσδιορίζεται βάσει

του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 για την επιβολή του συµπληρωµατικού

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

27. Επί του άρθρου 226

Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι «[κ]ατά την απόκτηση του

ακινήτου από τον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης εφαρµόζονται οι

φορολογικές και λοιπές διευκολύνσεις των άρθρων 86 και 87».

Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι οι διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του νοµο-

σχεδίου δεν φαίνεται να περιλαµβάνουν φορολογικές διευκολύνσεις.

Πέραν αυτού, λαµβανοµένου υπόψη ότι, κατά το άρθρο 218 παρ. 1 του νο-

µοσχεδίου, ο «φορέας απόκτησης και επαναµίσθωσης» είναι νοµικό πρόσω-

πο του ιδιωτικού τοµέα στο οποίο παραχωρούνται τα σχετικά καθήκοντα και

υποχρεώσεις βάσει σύµβασης παραχώρησης, η παροχή προς αυτόν φορο-

λογικών διευκολύνσεων γίνεται υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρ-

θρα 107επ. της ΣυνθΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
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28. Επί του άρθρου 232

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, θα µπορούσε, για

λόγους σαφήνειας της ρύθµισης, να προστεθεί η φράση «από τη λήψη της

απόφασης αυτής».

29. Επί του άρθρου 240

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, η φράση «σε ανταπόκριση σε έγ-

γραφο αίτηµα πιστωτή», θα µπορούσε, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότη-

τας, να αναδιατυπωθεί ως εξής: «σε ανταπόκριση εγγράφου αιτήµατος πι-

στωτή».

30. Επί του άρθρου 242

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, θα µπορούσε, για λόγους σα-

φήνειας, η λέξη «διακριτά» να αντικατασταθεί από τη λέξη «αυτοτελώς».

31. Επί του άρθρου 253

Στην παράγραφο 1 ως προθεσµία έφεσης ορίζεται για τον διωκόµενο 1

µήνας από την επίδοση της απόφασης και, πάντως, όχι πέραν των 3 µηνών

από την έκδοσή της, ενώ για τον Υπουργό Οικονοµικών, 3 µήνες από την ε-

πίδοση της απόφασης στον διωκόµενο, ήτοι, ασχέτως του χρόνου έκδοσής

της. Ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει, εν προκειµένω, ιδιαίτερος λόγος

που να δικαιολογεί την ανωτέρω διαφορετική µεταχείριση, παρατηρείται ότι

θα µπορούσε, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η προβλεπόµενη για

τον διωκόµενο προθεσµία να ορισθεί µε αναδιατύπωση του σχετικού χωρίου

του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος, ως εξής: «Ο διωκό-

µενος (…) έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση εντός τριών (3) µηνών από την

έκδοση της απόφασης και πάντως όχι µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από

την επίδοση της απόφασης σε αυτόν».

32. Επί των άρθρων 260-262

Τα εν λόγω άρθρα περιλαµβάνονται στο τέταρτο µέρος του τέταρτου βι-

βλίου ως µόνο Κεφάλαιο (Α΄), το οποίο θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµο-

τεχνικής αρτιότητας, να διαγραφεί, ώστε τα άρθρα να αποτελούν το τέταρ-

το µέρος.

33. Επί του άρθρου 263

Στην παράγραφο 1 γίνεται λόγος για εκκίνηση προθεσµίας µετά την ηµε-

ροµηνία του άρθρου 263, η οποία δεν προκύπτει από τις εν λόγω διατάξεις,

και χρήζει αποσαφήνισης, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας. 
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34. Επί του άρθρου 267

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου

73 του ν. 4412/2016. Ως προς την αναφορά στην «υπουργική απόφαση

2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει», για τον προσδιορισµό

παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σο-

βαρότητας, επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση έχει καταργηθεί µε την

υπουργική απόφαση 29164/755/27.06.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2686).

35. Επί του άρθρου 268

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση, «1. Συµβατικές ρήτρες αναπρο-

σαρµογής ασφαλίστρων σε µακροχρόνιες συµβάσεις ασφάλισης υγείας

µπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρµογή από αντικειµενικούς παράγο-

ντες, που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγµατικά

και επίκαιρα δεδοµένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία

του ασφαλισµένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειµενικοί, ευρέως

προσβάσιµοι και επαληθεύσιµοι από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίοι δια-

µορφώνουν την τελική τιµή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς. Η συµ-

µόρφωση των προαναφερόµενων ρητρών µε την αρχή της διαφάνειας και ι-

δίως µε τις παρ.1, 6 και 7 περ. ε) και ια) του άρθρου 2 πληρούται µε µόνο τον

προσδιορισµό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η

αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, στη σύµβαση ασφάλισης. Με απόφαση

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται οι κρίσι-

µοι δείκτες ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρµογή.

2. Σε περίπτωση που η αναπροσαρµογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των

παραγόντων και δεικτών της παρ. 1, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να

ενηµερώνουν τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρµο-

γής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για την απόκλιση από τα ό-

ρια των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1. Η ενηµέρωση γίνεται από την

ασφαλιστική εταιρία εντός προθεσµίας εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερολο-

γιακών ηµερών πριν από κάθε επερχόµενη αναπροσαρµογή».

Όπως αναφέρεται σχετικά στον πίνακα που φέρει τον τίτλο «Σύνοψη στό-

χων κάθε άρθρου» και αποτελεί µέρος της «Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµι-

σης» (σελ. 632-633), «[ε]ξειδικεύεται, µε την πρόβλεψη ενδεικτικών κριτη-

ρίων, η αρχή της διαφάνειας προς όφελος των ληπτών της ασφάλισης και

των ασφαλισµένων. Με άλλα λόγια, η ρύθµιση παρέχει προστασία στους λή-

πτες της ασφάλισης µε την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, επειδή προβλέ-

πει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κριτηρίων στις ρήτρες αναπροσαρµογής

προς αποφυγή αδιαφάνειας (…) Επιπλέον, η εν λόγω διάταξη εξασφαλίζει

µακροπρόθεσµα τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς όφε-
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λος των ασφαλισµένων, καθώς µε τα ενδεικτικά κριτήρια αναπροσαρµογής

ρυθµίζεται η αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων βάσει αρχών, όπως η δια-

φάνεια και η καταλληλότητα. Περαιτέρω, αποφεύγονται περιπτώσεις οι ο-

ποίες θα οδηγούσαν σε ακυρότητα αυτών των ρητρών και ως εκ τούτου α-

δυναµία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναπροσαρµο-

γή των ασφαλίστρων εις βάρος της κεφαλαιακής τους επάρκειας εν τέλει».

Παρατηρείται, καταρχάς, ότι η νοµοτεχνική ένταξη της ανωτέρω ρύθµι-

σης, ως αυτοτελούς άρθρου υπό τον τίτλο «Γενικοί Όροι Συναλλαγών – Κα-

ταχρηστικοί Γενικοί Όροι», στον ν. 2251/1994, όπως έχει κωδικοποιηθεί µε

την υπ’ αριθ. 5338/2018 υπουργική απόφαση (B΄ 40), δεν παρίσταται δόκιµη,

αφενός, διότι αφορά συγκεκριµένη κατηγορία συµβάσεων (ασφάλισης υγεί-

ας), και όχι κάθε σύµβαση στην οποία ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι κα-

ταναλωτής, και, αφετέρου, διότι από τη διατύπωσή της προκύπτει ότι κατα-

λαµβάνει γενικά λήπτες της ασφάλισης, και όχι µόνο καταναλωτές.

Πέραν αυτού, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

α) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/1994, «[γ]ενικοί όροι συναλλα-

γών που έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του κατανα-

λωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού

όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση

των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο σκοπός της, το σύνολο

των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες

της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται». Περαιτέ-

ρω µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2 ν. 2251/1994 ορίζεται ότι, σε κάθε πε-

ρίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως όροι που, µεταξύ άλλων, «…ε) επιφυλάσ-

σουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης ή λύσης της

σύµβασης χωρίς ορισµένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος να αναφέρε-

ται στη σύµβαση. […] ι) επιτρέπουν στον προµηθευτή να µην εκτελέσει τις υ-

ποχρεώσεις του, χωρίς σπουδαίο λόγο, ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν

το τίµηµα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισµό του µε κριτήρια ει-

δικά καθορισµένα στη σύµβαση και εύλογα για τον καταναλωτή (…)». Οι πε-

ριπτώσεις αυτές, γίνεται δεκτό ότι θεσπίζουν τεκµήριο ότι οι αδιαφανείς ρή-

τρες είναι καταχρηστικές, δεδοµένου ότι δεν επιτρέπουν στον καταναλωτή

σαφή πρόβλεψη για τα ουσιώδη ή έστω για κρίσιµα στοιχεία της σύµβασης

(Βλ., αντί άλλων, Γ. Δέλλιο, σε Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, επιµ. Ελ. Α-

λεξανδρίδου), 3η έκδοση, 2018, αρ. 30 επ. Επίσης ΟλΑΠ 15/2007, η οποία

κάνει λόγο για την αρχή της διαφάνειας ως γενικής καθοδηγητικής αρχής,

ΑΠ 652/2010).

Εξ άλλου, µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις του ν. 2251/1994 ενσωµατώθηκε
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στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Α-

πριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συ-

νάπτονται µε καταναλωτές (EE L 95 της 21ης.4.1993, σ. 29–34), όπως ισχύ-

ει. Το άρθρο 3 της Οδηγίας ορίζει πότε µια ρήτρα είναι καταχρηστική, ενώ

στην Οδηγία έχει τεθεί Παράρτηµα µε κατάλογο ρητρών, οι οποίες δύνανται

να κηρυχθούν καταχρηστικές. Μεταξύ αυτών η περίπτωση ι) σύµφωνα µε

την οποία είναι δυνατόν να κηρυχθούν καταχρηστικές οι ρήτρες που « (…)

επιτρέπουν στον επαγγελµατία να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της

σύµβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στη σύµβαση». Ό-

πως αναφέρεται στο προοίµιο της Οδηγίας, «ο κατάλογος των ρητρών που

περιέχεται στο παράρτηµα είναι, κατ’ ανάγκην, ενδεικτικός και εποµένως,

δεκτικός προσθηκών, ή αυστηρότερης διατύπωσης ιδίως όσον αφορά το πε-

δίο εφαρµογής αυτών των ρητρών, από τα  κράτη µέλη στα πλαίσια της νο-

µοθεσίας τους». 

Στην ανωτέρω Οδηγία βρίσκει έρεισµα και η αρχή της διαφάνειας των

προδιατυπωµένων συµβατικών όρων που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ατο-

µικής διαπραγµάτευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 εδ. α΄ και β΄ της Οδηγίας

93/13/ΕΟΚ, «[σ]την περίπτωση συµβάσεων των οποίων όλες ή µερικές ρή-

τρες που προτείνονται στον καταναλωτή έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρή-

τρες αυτές πρέπει να συντάσσονται πάντοτε µε σαφή και κατανοητό τρόπο.

Σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια µιας ρήτρας,  επικρατεί η ευνοϊκό-

τερη για τον καταναλωτή ερµηνεία». Η ρύθµιση αυτή εισάγει τεκµήριο µη

δεσµευτικότητας των αδιαφανών συµβατικών όρων υπέρ του καταναλωτή.

Ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της διαφάνειας αποτελεί η περίπτωση ι΄

του Παραρτήµατος της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, το οποίο χαρακτηρίζει ως δυνα-

τόν να κηρυχθούν καταχρηστικές, ρήτρες που επιτρέπουν στον προµηθευτή

να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της σύµβασης, χωρίς σοβαρό λόγο, ο

οποίος να προβλέπεται στη σύµβαση. Η αρχή της διαφάνειας δεν αναφέρε-

ται µόνο στην τιµή και την παροχή, αλλά καταλαµβάνει την εν γένει θέση

του καταναλωτή και περιλαµβάνει την αρχή της «προβλεψιµότητας» των ό-

ρων της σύµβασης. 

Υπό το φως των ανωτέρω ρυθµίσεων, επισηµαίνεται πάγια νοµολογία, µε-

τά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου 1030/2001, κατόπιν συλλο-

γικής αγωγής, σύµφωνα µε την οποία «[σ]ε περίπτωση επιφυλαχθέντος

στον προµηθευτή, όπως  είναι ο ασφαλιστής, δικαιώµατος αναπροσδιορι-

σµού των ασφαλίστρων πρέπει να αναφέρονται κατά τρόπο  ορισµένο όσο

είναι δυνατό οι προϋποθέσεις αυτού και το δεδοµένο πλαίσιο διαµορφώσε-

ως. Από τις αρχές της καλής πίστεως επιτάσσεται ότι συγκεκριµένος Γ.Ο.Σ.

πρέπει να προσφέρει στον καταναλωτή επαρκή γνώση των οικονοµικών επι-
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βαρύνσεων που αυτός αναλαµβάνει στο βαθµό που από  τις περιστάσεις

προκύπτει ότι κάτι τέτοιο µπορεί να αξιωθεί. Ο προµηθευτής ενεργεί κατά

τρόπο καταχρηστικό, αν δεν συµµορφώνεται προς τις επιταγές αυτές. Τέ-

τοια χαρακτηριστικά έχει ο Γ.Ο.Σ. εκείνος που επιτρέπει στον ασφαλιστή ως

προµηθευτή να προβεί αυτός µονοµερώς σε µεταβολή των ασφαλίστρων σε

οποιαδήποτε ηµεροµηνία ανανέωσης της συµβάσεως ασφαλίσεως. Σε µια

τέτοια περίπτωση ο αντισυµβαλλόµενος-καταναλωτής παραδίδεται στην

κρίση του προµηθευτή για την ορθότητα και αναγκαιότητα της αναπροσαρ-

µογής χωρίς αυτός να µπορεί να προβλέψει κάτω από ποιες προϋποθέσεις

και σε ποια έκταση θα υποστεί πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ο τυχόν καταχρη-

στικός χαρακτήρας ενός τέτοιου όρου δεν αίρεται από την  παρεχόµενη

στον καταναλωτή δυνατότητα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε ορισµένη

προθεσµία. Τέτοια δυνατότητα δεν µεταβάλλει σε τίποτε την αβεβαιότητα

ενδεχοµένων µελλοντικών επιβαρύνσεων του καταναλωτή». Αντίστοιχα, Ε-

φΑθ 1407/2002, 4788/2008.

Υπό το φως των ανωτέρω, εκφράζεται ο ακόλουθος προβληµατισµός επί

της παραγράφου 1 της προτεινόµενης ρύθµισης: Τα εδάφια β΄ και γ΄ της πα-

ραγράφου 1 ορίζουν ότι «[η] συµµόρφωση των προαναφερόµενων ρητρών

µε την αρχή της διαφάνειας και ιδίως µε τις παρ. 1, 6 και 7 περ. ε) και ια) του

άρθρου 2 πληρούται µε µόνο τον προσδιορισµό των παραγόντων και δει-

κτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, στη

σύµβαση ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων µπορεί να καθορίζονται οι κρίσιµοι δείκτες ή παράγοντες από τους οποί-

ους εξαρτάται η αναπροσαρµογή». Η απαρίθµηση αντικειµενικών παραγό-

ντων από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρµογή ασφαλίστρων σε µα-

κροχρόνιες συµβάσεις ασφάλισης υγείας, που στηρίζονται στην αρχή της

καταλληλότητας, ήτοι σε πραγµατικά και επίκαιρα δεδοµένα της ιδιωτικής α-

σφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισµένου και δείκτες που εί-

ναι σαφείς, αντικειµενικοί, ευρέως προσβάσιµοι και επαληθεύσιµοι από τα

συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίοι διαµορφώνουν την τελική τιµή του ασφαλί-

στρου ανά έτος αναφοράς, για να ανταποκρίνεται αυτό στις απαιτήσεις της

υπερεθνικού χαρακτήρα αρχής της διαφάνειας των συµβατικών όρων, κατά

την έννοια που αναλύθηκε ανωτέρω, προϋποθέτει και αναφορά στη βαρύτη-

τα (ποσοστό) καθενός από τα κριτήρια αυτά. Διαφορετικά, καταλείπεται η

δυνατότητα διαµόρφωσης των ποσοστών αυτών κατά περίπτωση, και εκ των

υστέρων (µετά τη σύναψη της σύµβασης), µονοµερώς από  τις ασφαλιστικές

εταιρίες, η οποία ισοδυναµεί µε εν µέρει µονοµερή τροποποίηση ουσιώδους

όρους της ασφαλιστικής σύµβασης, δηλαδή του ασφαλίστρου, χωρίς σοβα-

ρό λόγο που να προβλέπεται στη σύµβαση (Περίπτωση ι΄ του Παραρτήµα-
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τος καταχρηστικών ρητρών της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ) και, ενδεχοµένως, κα-

τά τρόπο αδιαφανή, υπό την έννοια ότι ο ασφαλισµένος δεν θα µπορεί ούτε

να προβλέψει υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποια  έκταση θα υποστεί πρό-

σθετες επιβαρύνσεις και, πιθανώς, ούτε να ελέγξει τις επιβαρύνσεις αυτές.

Η ως άνω καταλειπόµενη προς τον προµηθευτή (την ασφαλιστική εταιρεία)

ευχέρεια δηµιουργεί αβεβαιότητα στον καταναλωτή, που είναι το κατά τεκ-

µήριο ασθενέστερο συναλλακτικά µέρος στην ως άνω σύµβαση προσχώρη-

σης, ως προς τις µελλοντικές οικονοµικές επιβαρύνσεις του, αλλά και ως

προς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων του που απορρέουν από µια

τόσο σηµαντική σύµβαση, όπως αυτή της µακροχρόνιας ασφάλισης υγείας.

Ο ενδεχόµενος καταχρηστικός χαρακτήρας ενός τέτοιου όρου, όπως προα-

ναφέρθηκε, σύµφωνα µε τη νοµολογία (αντί άλλων, ΑΠ 1030/2001), δεν αί-

ρεται από την παρεχόµενη, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, στον καταναλω-

τή, δυνατότητα να καταγγείλει τη  σύµβαση εντός ορισµένης προθεσµίας.

Συνεπώς, οι ανωτέρω προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν συνάδουν ούτε µε την

αρχή της διαφάνειας ούτε µε τις αναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας

93/13/ΕΕ και συγκεκριµένα, η παράθεση κριτηρίων και δεικτών αναπροσαρ-

µογής των ασφαλίστρων, χωρίς εξειδίκευση και προσδιορισµό της βαρύτη-

τάς τους στην ίδια την ασφαλιστική σύµβαση, κατά τρόπο που να επιτρέπει

στον καταναλωτή να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, το εύρος των οι-

κονοµικών δεσµεύσεων που αναλαµβάνει, αλλά και να ελέγξει την εφαρµο-

γή των αναπροσαρµογών αυτών. Ζήτηµα το οποίο δεν θεραπεύεται από τον

νοµοθετικό χαρακτηρισµό τους είτε ως επαρκών για την πλήρωση των ανω-

τέρω προϋποθέσεων είτε ως µη καταχρηστικών.

β) Επί των παραγράφων 2 και 3 της προτεινόµενης ρύθµισης: Οι ως άνω

διατάξεις ορίζουν ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η αναπροσαρµογή ευρί-

σκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών της παραγράφου 1 ή

είναι ασαφής ή ελλιπής, και δεν πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της κα-

ταλληλότητας, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του

λήπτη της ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρεία, και εφόσον αυτός δεν

συµφωνεί µε την εκ του νόµου αναπροσαρµογή της παρ. 1 του παρόντος, να

καταγγείλει τη σύµβαση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 

Εν προκειµένω σηµειώνεται ότι αν η ρήτρα για την αναπροσαρµογή των α-

σφαλίστρων στις ασφαλιστικές συµβάσεις µακροχρόνιας ασφάλισης υγείας

είναι ασαφής ή ελλιπής, ή δεν πληροί την αρχή της διαφάνειας, ή εισάγεται

στη σχετική σύµβαση προσχώρησης κατά τρόπο που δεν είναι σαφής και κα-

τανοητός, συνιστά εµπορική πρακτική η οποία αντίκειται στα εξής άρθρα της

Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ: i) Στο άρθρο 4 παρ. 2, το οποίο ορίζει ότι «[η] εκτίµηση

του καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών δεν αφορά ούτε τον καθορισµό
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του κυρίου αντικειµένου της σύµβασης ούτε το ανάλογο ή µη µεταξύ της τι-

µής και της αµοιβής, αφενός, και των υπηρεσιών ή αγαθών που θα παρασχε-

θούν ως αντάλλαγµα, αφετέρου, εφόσον οι ρήτρες αυτές είναι διατυπωµέ-

νες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό». ii) Στο άρθρο 5, σύµφωνα µε το οποίο,

«[σ]την περίπτωση συµβάσεων των οποίων όλες ή µερικές ρήτρες που προ-

τείνονται στον καταναλωτή έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρήτρες αυτές

πρέπει να συντάσσονται πάντοτε µε σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περί-

πτωση αµφιβολίας για την έννοια µιας ρήτρας, επικρατεί η ευνοϊκότερη για

τον καταναλωτή ερµηνεία». iii) Στην περίπτωση ι΄ του Παραρτήµατος της Ο-

δηγίας αναφορικά µε την απαγόρευση µονοµερούς τροποποίησης όρων της

σύµβασης, χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος να αναφέρεται σε αυτή. 

Ο τυχόν παράνοµος ως αντίθετος στις ανωτέρω ρυθµίσεις του δικαίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρας της πρακτικής προµηθευτή (εν προκειµέ-

νω ασφαλιστικής εταιρείας) δεν αίρεται εκ της προγενέστερης ενηµέρωσης

του καταναλωτή και της παροχής σε αυτόν δικαιώµατος καταγγελίας, αλλά,

αντίθετα, έχει ως συνέπεια, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, τη µη δέσµευση

του καταναλωτή από τον σχετικό καταχρηστικό όρο, και πάντως, εν αµφιβο-

λία, την ερµηνεία του ασαφούς ή ελλιπούς όρου υπέρ των συµφερόντων

του καταναλωτή. Εποµένως, από τον προστατευτικό σκοπό, τόσο της Οδη-

γίας 93/13/ΕΟΚ, όσο και του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, συνάγεται ότι από

την ακυρότητα του καταχρηστικού όρου µπορεί να γεννηθεί σχετική ακυρό-

τητα υπέρ του καταναλωτή, ο οποίος, συνήθως, έχει συµφέρον στη διατή-

ρηση της µακροχρόνιας ασφαλιστικής σύµβασης υγείας, χωρίς τον άκυρο,

ως καταχρηστικό, όρο.

Επιπροσθέτως, µε τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης, δεν απο-

κλείεται το ενδεχόµενο επίκλησης ασαφειών, για τις οποίες δεν θα ευθύνε-

ται ο καταναλωτής, δεδοµένου ότι πρόκειται για συµβάσεις προσχώρησης,

µε συνέπεια ο λήπτης της ασφάλειας να οδηγείται στο δίληµµα, είτε να α-

ποδέχεται την προτεινόµενη αναπροσαρµογή, µε τα ζητήµατα που προανα-

φέρθηκαν ως προς την έλλειψη βαρύτητας των κριτηρίων, είτε να αναγκάζε-

ται να προβαίνει σε καταγγελία της σύµβασης. 

γ) Περαιτέρω, η παράγραφος 4 της προτεινόµενης ρύθµισης ορίζει ότι οι

ρυθµίσεις των παρ. 2 και 3 καταλαµβάνουν και υφιστάµενες συµβάσεις µα-

κροχρόνιας ασφάλισης υγείας. Η ρύθµιση αυτή εισάγεται ως νοµοθετική πα-

ρέµβαση σε µακροχρόνιες συµβάσης ασφάλισης υγείας, προς την κατεύ-

θυνση της παροχής στον ένα συµβαλλόµενο στη σύµβαση προσχώρησης

(δηλαδή στην ασφαλιστική εταιρεία) της δυνατότητας αναπροσαρµογής πέ-

ραν των ορίων και των αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών της παρ. 1, µε

υποχρέωση ενηµέρωσης σχετικά των καταναλωτών εντός προθεσµίας 60 η-
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µερολογιακών ηµερών πριν από κάθε επερχόµενη αναπροσαρµογή, προκει-

µένου, αν δεν συµφωνούν, να καταγγείλουν τη σύµβαση. 

Επί της ρύθµισης αυτής διατυπώνονται οι εξής προβληµατισµοί:

αα) Παρέχει τη δυνατότητα µονοµερούς τροποποίησης και, ειδικότερα,

µονοµερούς αναπροσαρµογής του ουσιώδους όρου της ασφαλιστικής σύµ-

βασης που είναι τα ασφάλιστρα, χωρίς σοβαρό λόγο προβλεπόµενο στη

σύµβαση, άρα, κατά τρόπο που δεν συνάδει µε την αρχή της διαφάνειας, ό-

πως αυτή αποτυπώνεται στην περίπτωση ι΄ Παραρτήµατος καταχρηστικών

ρητρών της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ). 

ββ) Συνιστά, ως αναδροµική διαπλαστική παρέµβαση σε ισχύουσα συµβα-

τική σχέση, απόκλιση από την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας και της ελευ-

θερίας των συµβάσεων, έκφανση της οποίας συνιστά η αρχή pacta sunt ser-

vanda (οι συµφωνίες πρέπει να τηρούνται, ΑΚ 361), η οποία βρίσκει έρεισµα

και στο δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των συµ-

βαλλοµένων (άρθρο 5 παρ. 1, Βλ. Μιχ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο,

ε΄ έκδοση, παρ. 13 αρ. 6 επ., 55 επ.). Η αρχή αυτή δύναται να καµφθεί µε

την επίκληση ειδικών λόγων βασιζόµενων στην καλή πίστη και τις ειδικές

περιστάσεις, µε όριο την κατάχρηση δικαιώµατος (ΑΚ 281), όπως είναι οι

συνθήκες ανωτέρας βίας. Η «νοµοθετική παρέµβαση στην εξέλιξη ήδη συ-

νεστηµένης συµβατικής σχέσης συνιστά εξαιρετικό µέτρο και δικαιολογεί-

ται για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος (…)» (ΟλΣτΕ 1909/2001).

Επίσης ΟλΑΠ 4/1998, σύµφωνα µε την οποία, είναι «ανεπίτρεπτη η µεταγε-

νέστερη επέµβαση του νοµοθέτη, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για την προ-

στασία των δικαιωµάτων των άλλων ή από λόγους γενικότερου κοινωνικού

ή δηµοσίου συµφέροντος» (ΟλΑΠ 33/2002, ΑΠ 808/2010, 1256/2012). 

γγ) Στην πράξη, στον καταναλωτή, που δεν δύναται να ανταποκριθεί σε α-

ναπροσαρµογή ασφαλίστρων πέραν των ορίων της παρ. 1 της προτεινόµε-

νης ρύθµισης, ουσιαστικά δεν καταλείπεται επιλογή άλλη από  την καταγγε-

λία της σύµβασης µακροχρόνιας ασφάλισης υγείας. Η καταγγελία αυτή εί-

ναι πιθανόν να συνεπάγεται σοβαρή περιουσιακή ζηµία για τον ασφαλισµέ-

νο, λόγω της απόσβεσης του ενοχικού δικαιώµατός του ως προς την ασφα-

λιστική παροχή, κατόπιν της άσκησης του δικαιώµατος καταγγελίας στο ο-

ποίο κατευθύνεται εξαιτίας της ενδεχοµένως αδιαφανούς και καταχρηστι-

κής αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, ιδίως αν ο λήπτης της ασφάλισης

αδυνατεί να συνάψει νέα σύµβαση παρεµφερούς περιεχοµένου µε άλλη α-

σφαλιστική εταιρία, ή αν η σύµβαση ήδη εκτελείται επί πολλά έτη, ή αν ο α-

σφαλισµένος βρίσκεται σε ηλικία τέτοια, ώστε να µην του παρέχεται πλέον

από ασφαλιστική εταιρεία η δυνατότητα να συνάψει νέα µακροχρόνια σύµ-

βαση ασφάλισης υγείας.
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Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, η νοµοθετική παρέµβαση σε υφιστάµενη σύµ-

βαση προσχώρησης και η ενδεχοµένως απορρέουσα απώλεια για τον λήπτη

της ασφάλισης, του δικαιώµατος που γεννάται µε την επέλευση του ασφα-

λιστικού κινδύνου, δύναται να οδηγήσει σε στέρηση περιουσίας, η οποία δεν

φαίνεται να συνάδει µε το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος και το άρθρο 1

του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που κυρώθηκε µε το ν.δ.

53/1974, ρυθµίσεις οι οποίες εφαρµόζονται και επί ενοχικών δικαιωµάτων

και περιουσιακά αποτιµητών προσδοκιών και πιθανοτήτων (βλ. ιδίως ΟλΑΠ

40/1998, ΑΠ 634/2013). Έτσι και το άρθρο 17 παρ. 1 εδ. β και γ του Χάρτη

των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Τέλος, µε την παράγραφο 5 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι, σε περίπτωση

«που ο λήπτης της ασφάλισης έχει ζητήσει εγγράφως µε κάθε µέσο να λαµ-

βάνει τις πάσης φύσεως ενηµερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις µε µήνυµα

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), (…) η αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονι-

κού ταχυδροµείου (e-mail) (…) αποτελ[εί] τεκµήριο ότι οι πάσης φύσεως ε-

νηµερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν στον λήπτη της ασφάλισης

και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών».

Το ως άνω θεσπιζόµενο τεκµήριο γνώσης, απλώς και µόνο διά της απο-

στολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και όχι διά της λήψης και α-

νάγνωσης αυτού, πιστοποιούµενης από αντίστοιχο µήνυµα του παραλήπτη

προς τον αποστολέα, που, κατ’ αποτέλεσµα, µεταθέτει στον

καταναλωτή/λήπτη της ασφάλισης το βάρος απόδειξης αρνητικού γεγονό-

τος (της µη παραλαβής ή της µη ανάγνωσης του µηνύµατος ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου) δεν φαίνεται να συνάδει µε την υπερνοµοθετικής ισχύος αρ-

χή της δίκαιης δίκης και δεν συµβαδίζει µε τα δεδοµένα της κοινής πείρας.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ανατρέπεται διά του ισχυρι-

σµού και µόνο του λήπτη της ασφάλισης ότι δεν παρέλαβε το µήνυµα ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου, υπό το φως της, και υπερνοµοθετικής ισχύος, αρ-

χής της εύνοιας προς τον καταναλωτή.

Κατά τούτο, αν ο νοµοθέτης κρίνει ότι η αποστολή απευθυντέων δηλώσε-

ων βούλησης µέσω απλού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου παρέχει ασφάλεια

δικαίου, η ρύθµιση χρήζει αναδιατύπωσης κατά τα πρότυπα των άρθρων 29

και 30 του ν. 4727/2020 (Ψηφιακή Διακυβέρνηση), σύµφωνα µε τα οποία, το

σύστηµα γνωστοποίησης του αποστολέα πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβω-

ση, µεταξύ άλλων, και του χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η «παραλα-

βή και η πρόσβαση στο περιεχόµενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνε-

πάγεται έναρξη των έννοµων συνεπειών και των προθεσµιών», ενώ ο προσ-

διορισµός του χρόνου παραλαβής εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά

γίνεται «αποκλειστικά ως εξής: α) είτε µε χρήση της εγκεκριµένης ηλεκτρο-
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νικής υπηρεσίας συστηµένης παράδοσης, (…), β) είτε µε χρήση αυτόµατης

ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής, γ) είτε µε χρήση µη αυτόµατης η-

λεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής».

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
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