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Άρθρο 1
Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δηµοσίων Συµβάσεων - Σκοπός

Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβά-
σεων (στο εξής Αρχή), η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη
και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και
δράσης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, τη δια-
σφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας, συνο-
χής και εναρµόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και ε-
κτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων προς το εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νοµικού πλαι-
σίου των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και τον έλεγχο
της τήρησής του από τα δηµόσια όργανα και τις αναθέ-
τουσες αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτη-
σίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υ-
πόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα
ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή υπόκειται
στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύµφωνα µε το
άρθρο 138Α του Κανονισµού της Βουλής. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής – Αρµοδιότητες της Αρχής

1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ως δηµόσιες
συµβάσεις νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν
ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια

των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/
2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντί-
στοιχα) ανεξαρτήτως όµως της εκτιµώµενης αξίας των
συµβάσεων αυτών. Στον παρόντα νόµο υπάγονται και οι
συµφωνίες – πλαίσιο, οι συµβάσεις παραχώρησης δηµο-
σίων έργων, καθώς και τα δυναµικά συστήµατα αγορών.
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στις
συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του    ν.
3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται α-
πό το νόµο αυτόν σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού,
καθώς και στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του
άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της

κεντρικής διοίκησης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσε-
ων και µπορεί να συµµετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά
όργανα µε αρµοδιότητα επί των δηµοσίων συµβάσεων,
τα οποία συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2
περίπτωση β΄ του π.δ. 63/2005 (A΄ 98). Επίσης, µε σκοπό
την ενοποίηση και οµοιόµορφη ανάπτυξη και εφαρµογή
του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, η Αρχή µπορεί να
συγκαλεί συσκέψεις συντονισµού µε εκπροσώπους των
φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί οµά-
δες εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των
συναρµόδιων Υπουργείων. Με την απόφαση συγκρότη-
σης των οµάδων εργασίας καθορίζονται το έργο κάθε ο-
µάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Τα αρµό-
δια όργανα της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυ-
τοδιοίκησης προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους σχετικά
µε την εκτέλεση έργων, µίσθωση υπηρεσιών και προµή-
θεια αγαθών για το επόµενο έτος και διαβιβάζουν σχετι-
κό πίνακα στην Αρχή για ενηµέρωσή της. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΣΤ΄, 6 Σεπτεµβρίου 2011,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τοµέα των δη-
µοσίων συµβάσεων και µεριµνά για την τήρηση των κα-
νόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθε-
σίας περί δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα εισηγείται
ρυθµίσεις προς τα αρµόδια εθνικά όργανα για την προ-
σήκουσα εναρµόνιση της εθνικής έννοµης τάξης προς το
ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συµπλήρωση, ανα-
µόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δι-
καίου, καθώς και τον εξορθολογισµό των διοικητικών
πρακτικών µε σκοπό την οµοιόµορφη, ταχεία και προς ό-
φελος του δηµοσίου συµφέροντος εφαρµογή αυτών και
τη διασφάλιση της τήρησης προσηκουσών διαδικασιών
ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων. 
γ) Γνωµοδοτεί για τη νοµιµότητα κάθε διάταξης σχεδί-

ου νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δηµό-
σιες συµβάσεις και συµµετέχει στις οικείες νοµοπαρα-
σκευαστικές επιτροπές. Τα αρµόδια όργανα οφείλουν να
λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωµοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων

νόµων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις πριν από
την κατάθεσή τους στη Βουλή. Αν ο αρµόδιος Υπουργός
διαφωνεί µε τη γνώµη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συ-
γκαλεί συσκέψεις, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της και
εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων µε
σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις
εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρµόδιος Υ-
πουργός µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή ανεξάρτητων
τρίτων, ειδικών σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων. Οι συ-
σκέψεις αυτές πραγµατοποιούνται σε διάστηµα δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση της πρό-
σκλησης της Αρχής στους συµµετέχοντες. Η άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχι-
ση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόµου. Αν δεν
αρθεί η διαφωνία µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και
της Αρχής, στη γνώµη της Αρχής προσαρτάται έκθεση
του Υπουργού στην οποία περιλαµβάνεται και ειδική αι-
τιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόµενο της γνώ-
µης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόµων
κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και αναρτώνται µε ε-
πιµέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση
απόκλισης του σχεδίου νόµου από τη γνώµη της Αρχής,
η αρµόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, σε ακρόαση τον
Πρόεδρο της Αρχής. 
ββ) Τα προεδρικά διατάγµατα, κατά το µέρος που ρυθ-

µίζουν θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, εκδίδονται µετά α-
πό γνώµη της Αρχής. Η γνώµη αυτή συνοδεύει τα σχέδια
προεδρικών διαταγµάτων κατά την αποστολή τους προς
επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας και αναρ-
τάται µε επιµέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της.
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται

κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, εξαιρουµένων των προκηρύ-
ξεων, καθώς και οι κανονισµοί άλλων δηµοσίων οργάνων
και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισµοί που
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/
1995, συµπεριλαµβανοµένων των κανονισµών εσωτερι-
κής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρµόδιων ελεγκτι-
κών διοικητικών οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων, κατά το µέρος που οι εν λόγω πράξεις και
κανονισµοί ρυθµίζουν θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, εκ-
δίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής. 
Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της παρούσας περίπτω-

σης ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών α-

πό την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων
στην Αρχή, µε µέριµνα του οικείου οργάνου. Με την ά-
πρακτη παρέλευση της άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η
σύµφωνη γνώµη της Αρχής. 
δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφο-

ρούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρ-
θρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων
24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), εξαιρουµένων των περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη
της Αρχής. Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση
του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από
όλα τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτω-
ση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής. Με την άπρακτη
παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµ-
φωνη γνώµη της Αρχής. 
δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της κα-

νονισµούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέ-
µατα σχετικά µε ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων που α-
φορούν ιδίως στην ερµηνεία της σχετικής εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας, λαµβανοµένης υπόψη της εθνι-
κής νοµολογίας και της νοµολογίας των δικαστηρίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες
προς τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις αναθέ-
τουσες αρχές µε το ανωτέρω περιεχόµενο και εισηγείται
στους αρµόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυ-
κλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέµατα
ενοποίησης των διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Οι αρµό-
διοι δηµόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαβουλεύονται
εγγράφως ή προφορικά µε την Αρχή πριν την έκδοση ο-
ποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας. Σε
περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να
λάβουν υπόψη τη γνώµη της Αρχής και να αιτιολογούν
εγγράφως τις θέσεις τους.
ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και

σχέδια συµβάσεων µετά από διαβούλευση µε τους κατά
περίπτωση αρµόδιους δηµόσιους φορείς. Διατάξεις νό-
µων που εξουσιοδοτούν άλλα όργανα για την έκδοση
πρότυπων τευχών, όπως ιδίως οι διατάξεις των άρθρων
15 παρ. 2 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και 11 παρ. 4 του
ν. 3316/2005 (Α΄ 42), παύουν να ισχύουν από το χρόνο
που θα ορισθεί µε τον Κανονισµό του άρθρου 7. Πρότυπα
τεύχη δεσµευτικού χαρακτήρα που τυχόν έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του προηγούµενου
εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση
νέων προτύπων από την Αρχή. Η Αρχή διαµορφώνει επί-
σης κανόνες για την τυποποίηση των τεχνικών προδια-
γραφών σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και ε-
λέγχει την εναρµόνιση αυτών µε τις γενικές αρχές του
εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
στ) Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοτι-

κότητα και αποτελεσµατικότητα των δράσεων των δηµο-
σίων φορέων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, συ-
µπεριλαµβανοµένων των συναρµόδιων Υπουργείων, των
αρµόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και ε-
ποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο πλαί-
σιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νοµοθετικού
και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δηµοσίων συµ-
βάσεων. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα
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από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας και γνώµη της Αρχής, µπορούν να
προσδιορίζονται τα όργανα και η διαδικασία παρακολού-
θησης και αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων. 
ζ) Ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας

αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις
εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέ-
λεσης δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές
και τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για
την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τα αρµόδια δη-
µόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να
συνεργάζονται µε την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε
αναγκαία ή απαραίτητη σχετική πληροφορία και να συµ-
µορφώνονται προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή, εφαρµό-
ζοντας µεθόδους αποτίµησης κινδύνων, εξετάζει ιδίως
διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµο-
σίων συµβάσεων, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή συγχρηµατοδοτού-
νται από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Εξετάζει επίσης ό-
λες τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλε-
σης δηµοσίων συµβάσεων που αποτελούν αντικείµενο
διερεύνησης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φε-
ρόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τα
πορίσµατα της έρευνας της Αρχής επί των κατά τα ανω-
τέρω ελεγχόµενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων κοινοποιούνται
στην οικεία αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί από την
Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου
επί των δηµοσίων συµβάσεων, η πρόοδος των διαδικα-
σιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από
την Αρχή διακόπτεται µε σχετική απόφασή της και δεν
µπορεί να συνεχιστεί χωρίς απόφασή της που να παρέ-
χει την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδο της σχε-
τικής διαδικασίας. Τα εν λόγω πορίσµατα µπορεί περαι-
τέρω να διαβιβάζονται στα αρµόδια δικαστήρια, ύστερα
από αίτηµά τους, και να παρέχονται, µε µέριµνα της ανα-
θέτουσας αρχής, σε κάθε ενδιαφερόµενο που αποδει-
κνύει έννοµο συµφέρον για την άσκηση των νόµιµων δι-
καιωµάτων του. Επίσης, η Αρχή ενηµερώνει άµεσα τα
αρµόδια όργανα εποπτείας και ελέγχου, προκειµένου
αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά το νόµο
αρµοδιοτήτων τους και, σε περίπτωση παραβίασης του
εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, συντάσσει και αναρτά
στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται
στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω
αρµόδια όργανα. 
η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωση, αρµό-

δια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τοµέα των δηµο-
σίων συµβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων
τους σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες ο-
δηγίες της Αρχής. Τα εν λόγω όργανα οφείλουν να συµ-
µορφώνονται προς τις οδηγίες της Αρχής. Με προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και γνώµη της Αρχής, µπορούν να προσδιορίζονται τα
όργανα και η διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των
ως άνω ελεγκτικών οργάνων. 
θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για θέµατα δη-

µοσίων συµβάσεων, ιδίως δε για την ερµηνεία του δικαί-
ου των δηµοσίων συµβάσεων, είτε γραπτά είτε προφορι-
κά µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα των

αρµόδιων δικαστηρίων σε δίκες που διεξάγονται ενώ-
πιόν τους. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης
γνώµης την Αρχή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόε-
δρος, ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου, µέλος
της Αρχής. Η Αρχή µπορεί να ζητεί, από το κατά περί-
πτωση αρµόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται
αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης της κατά τα
προηγούµενα εδάφια.
ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσε-

ων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λει-
τουργίας της. Ιδίως:
αα) συλλέγει και δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε

το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων
συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία των ευρωπαϊκών
και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) συντονίζει και µεριµνά για τη συλλογή, επεξεργα-

σία και δηµοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων στοιχείων από τις α-
ναθέτουσες αρχές και τους αρµόδιους δηµόσιους φο-
ρείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρό-
ντος νόµου. Επίσης, µεριµνά για την τήρηση στην Εθνική
Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων όσων άλλων ει-
δικότερων στοιχείων προβλέπονται από τον Κανονισµό
του άρθρου 7 και τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
ια) Παρέχει συµβουλές στις αναθέτουσες αρχές µε δι-

κή της πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήµατα των τελευ-
ταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδι-
καστικών προσφυγών, σχετικά µε τη νόµιµη διεξαγωγή
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµ-
βάσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της ευρωπαϊκής
και εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
ιβ) Συµµετέχει στα αρµόδια ευρωπαϊκά θεσµικά όργα-

να, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά µε
την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων
που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο
και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων. Επίσης, συµµετέχει στην εκπρο-
σώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και συνα-
ντήσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Στο πλαί-
σιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων της αποτελεί το κε-
ντρικό σηµείο επικοινωνίας και συντονισµού των ελληνι-
κών αρχών µε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχε-
τικά µε φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθε-
σίας επί των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη
της αρµοδιότητας της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Εξωτερικών περί παραβιάσεων της ευρωπαϊ-
κής νοµοθεσίας και δικαστικής εκπροσώπησης της χώ-
ρας στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην απάντηση των ελληνικών αρχών προς την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, σχετικά µε φερόµενες παραβάσεις της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας επί των δηµοσίων συµβάσεων,
προσαρτώνται υποχρεωτικά τα αποτελέσµατα έρευνας
της Αρχής, σχετικά µε την προσήκουσα ερµηνεία, τήρη-
ση και εφαρµογή των εν λόγω κανόνων στο πλαίσιο της
προβλεπόµενης στην υπό περίπτωση ζ΄ αρµοδιότητάς
της.
ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βου-

λής, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έ-
τους, ετήσια έκθεση η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο
και περιλαµβάνει αποτίµηση των πεπραγµένων της Αρ-
χής, σύµφωνα µε το σκοπό και τις αρµοδιότητές της, τις
προτάσεις βελτίωσης του νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν διατυπωθεί
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προς τους αρµόδιους φορείς και όργανα, καθώς και την
πρόοδο της συµµόρφωσης των αρµόδιων φορέων και
οργάνων µε τις εν λόγω προτάσεις. 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
σύµφωνη γνώµη της Αρχής µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ανατίθενται
στην Αρχή και άλλες αρµοδιότητες για την εκπλήρωση
του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α΄173). 

Άρθρο 3 
Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη και ι-
σάριθµα αναπληρωµατικά. Τα µέλη της Αρχής επιλέγο-
νται από τη Βουλή κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξε-
ων του άρθρου 101Α παρ. 2 του Συντάγµατος, διορίζο-
νται δε µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνώµη της επι-
τροπής θεσµών και διαφάνειας της Βουλής. Μέχρι να ε-
πέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής τα µέλη της Αρχής επιλέγονται µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της επιτρο-
πής θεσµών και διαφάνειας της Βουλής. Τα µέλη της Αρ-
χής προτείνονται ως εξής:
α) ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή

του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας,
β) ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρος, µε τον αναπληρω-

τή του, από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) πέντε (5) µέλη µε τους αναπληρωτές τους από τους

Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, α-
ντίστοιχα.

2. Ως µέλη της Αρχής επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµέ-
νου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης, µε α-
καδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο πεδίο των
δηµοσίων συµβάσεων. Τα αναπληρωµατικά µέλη πρέπει
να έχουν τα ίδια προσόντα µε τα τακτικά µέλη.

3. Μετά την επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέ-
δρων της Βουλής, τα µέλη της Αρχής διορίζονται για πε-
νταετή θητεία, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και
5, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέσα σε διάστηµα
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Τα µέλη δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για πε-
ρισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη. 

4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/
2002 (Α΄ 220) εφαρµόζονται και στα µέλη της Αρχής. 

5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της
Αρχής κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη κληρώνο-
νται αµέσως µετά τη λήψη της απόφασης επιλογής τους
και διορίζονται για θητεία τριών (3) και τεσσάρων (4) ε-
τών αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνεται
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Αρχής, που διορίζο-
νται για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους
που σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο διορίστηκε για
περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θη-
τεία πέντε (5) ετών.

Άρθρο 4 
Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Τα µέλη της Αρχής, κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνεί-
δησή τους. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος και τα λοι-
πά µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδή-
ποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή οποιαδή-
ποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν συµ-
βιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα µέλους της
Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες
στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος
ή λειτουργήµατός τους σε αναθέτουσες αρχές ή σε φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν σε διαγω-
νισµούς ή συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Τα µέλη της
Αρχής, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται,
για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους να πα-
ρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε
έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσε-
ων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των ο-
ποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη
διάρκεια της θητείας τους.
Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα

λοιπά µέλη της Αρχής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων
µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. µε καθεστώς πλήρους ή µερικής α-
πασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικη-
γορικού λειτουργήµατος µε την επιφύλαξη των αναφε-
ρόµενων στο προηγούµενο εδάφιο περιορισµών. 

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/
2002 εφαρµόζονται και στα µέλη της Αρχής, µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
και του τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010. 

3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφο-
νται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τον
προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο
Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των
δαπανών της. Ειδικότερα θέµατα οικονοµικής διαχείρι-
σης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής
διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνε-
ται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότα-
σης του Υπουργού Οικονοµικών. Η Αρχή για τη συµµετο-
χή της στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σε ευρω-
παϊκά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013, δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω της συλλογικής
απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υ-
πάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την
έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχι-
κής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το πο-
σό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρ-
χή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαρια-
σµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογα-
ριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικο-
νοµικής διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικο-
νοµικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και
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τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση

των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µετά από γνώµη της
Αρχής, καθορίζονται οι υπηρεσίες της Αρχής, η διάρθρω-
ση και οι αρµοδιότητές τους, ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα
που αφορά την οργάνωση της Αρχής και µπορεί να συνι-
στώνται νέες θέσεις προσωπικού.

5. Η Αρχή παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες
που έχουν ως αντικείµενο εκτελεστές πράξεις ή παρα-
λείψεις της. Ένδικα βοηθήµατα κατά των εκτελεστών
πράξεων της Αρχής µπορούν να ασκούν και οι Υπουργοί
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 

Άρθρο 5 
Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη αποφάσεων

1. Τα µέλη της Αρχής συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο
(2) φορές το µήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρεια-
στεί, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στην ο-
ποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να
συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζητήσουν τέσ-
σερα (4) µέλη. 

2. Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται
τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της. Οι αποφάσεις λαµβά-
νονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις
µπορεί να καλείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου
και να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Νοµικός Σύµ-
βουλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί να πα-
ραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων και µέλη
του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δη-
µοσίου ή αλλοδαπών αρχών, δηµόσιων ή ιδιωτικών φο-
ρέων και επαγγελµατικών οργανώσεων, καθώς και ε-
µπειρογνώµονες. Χρέη γραµµατέα ασκεί µέλος του διοι-
κητικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται µε απόφα-
ση του Προέδρου της.

3. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία της
Αρχής ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό του άρθρου 7 και,
συµπληρωµατικά, µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 6 
Οργάνωση της Αρχής

1. Η Αρχή µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της
και, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Προέδρου
της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, αποφασίζει για
κάθε θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, καθώς
και για θέµατα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώµη για τον Κανονισµό του άρθρου 7,
β) καταρτίζει τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης

του άρθρου 4 παράγραφος 3,
γ) υποβάλλει πρόταση σύστασης θέσεων και οργάνω-

σης των υπηρεσιών της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρά-
γραφος 4,
δ) µεριµνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προ-

σωπικού της και του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε
τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 1, αντίστοιχα, και
ε) συνάπτει για τις ανάγκες της δηµόσιες συµβάσεις

µε τρίτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ε-
θνική νοµοθεσία και µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανο-
νισµό οικονοµικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγρα-
φος 3.

2. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Αρχή δύναται,
ιδίως:
α) να αναθέτει την κατάρτιση προσχεδίων διατάξεων,

προτύπων τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών για τη
βελτίωση του νοµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσε-
ων, τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση πληροφο-
ριών και στοιχείων της εθνικής βάσης δεδοµένων δηµο-
σίων συµβάσεων, καθώς και κάθε επί µέρους έργο το ο-
ποίο συµβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της, σε δη-
µόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και ενώσεις προσώπων µε συναφή εξειδίκευση, σύµφω-
να µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και
όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχεί-
ρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3, 
β) να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, µέσω του διαδι-

κτύου, σχέδια, προτάσεις και ερωτήµατα σχετικά µε την
ενοποίηση, αναµόρφωση και συµπλήρωση του νοµικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την ανταλλαγή και

τη διατύπωση απόψεων σε ζητήµατα δηµοσίων συµβά-
σεων εκ µέρους των αναθετουσών αρχών, οικονοµικών
φορέων και εµπειρογνωµόνων.

Άρθρο 7
Κανονισµός της Αρχής

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και µετά από γνώµη της Αρχής εγκρίνεται
ο Κανονισµός της. 

2. Στον Κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας της Αρχής, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται
τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης κάθε αρ-
µοδιότητάς της, τα ειδικότερα στοιχεία που θα αποτε-
λούν αντικείµενο συλλογής, επεξεργασίας και δηµοσί-
ευσης στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβά-
σεων της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του πα-
ρόντος νόµου, καθώς και οι συναφείς υποχρεώσεις συ-
νεργασίας των αναθετουσών αρχών και των εµπλεκόµε-
νων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Με τον Κανονισµό
δύνανται, επίσης, να ιδρύονται αποκεντρωµένες υπηρε-
σίες της Αρχής.

Άρθρο 8 
Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας
της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες
τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ε-

νώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δηµόσιας αρχής
και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Αρχής µπορεί να αναθέσει
κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο µέλος
της, στον Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής ή σε µέλος του
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της.
β) Προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής, συντονίζει

και κατευθύνει τη λειτουργία τους.
γ) Είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού και

ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε αυτό.
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δ) Ορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής της.
ε) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
2. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφασή του να εξουσιοδο-

τεί άλλα µέλη ή όργανα της Αρχής να υπογράφουν «µε
εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρµο-
διότητάς του.

Άρθρο 9 
Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδι-
κού επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001 (Α' 39), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, από τις οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις νο-
µικών, τρεις (3) θέσεις διπλωµατούχων µηχανικών, µία
(1) χηµικού, δύο (2) θέσεις επιστηµόνων πληροφορικής
και µία (1) θέση οικονοµολόγου. Στις θέσεις νοµικών
µπορούν να προσλαµβάνονται και δικηγόροι. Η άσκηση
καθηκόντων ειδικού επιστήµονα της Αρχής είναι ασυµβί-
βαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικεί-
ου ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος. Παρά-
βαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο κα-
ταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ µέρους της Αρ-
χής. 

2. Στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προ-
σλαµβάνονται επιστήµονες µε τριετή, τουλάχιστον, ε-
µπειρία στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ( Α΄ 28), όπως ισχύουν,
ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύ-
ονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
π.δ. 50/2001. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της
Αρχής σε εξειδικευµένο προσωπικό, η πλήρωση των θέ-
σεων µπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει µε τριετή α-
πόσπαση, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φο-
ρά, προσωπικού που κατέχει τα ίδια τυπικά και ουσιαστι-
κά προσόντα από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.) (ν. 2372/1996, Α΄
29). Η πλήρωση των θέσεων µπορεί επίσης να γίνει µε α-
πόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρ-
κειας ή µετάταξη από τους φορείς των περιπτώσεων
α΄και β΄της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η α-
πόσπαση ή µετάταξη του εν λόγω προσωπικού κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής διενεργείται κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, και στην περίπτωση της µετάταξης ύστερα από
προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα ε-
κάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

3. Για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται
επτά (7) θέσεις µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Δι-
οικητικού – Οικονοµικού, στις οποίες προσλαµβάνεται
προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρ-
χής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµε-
να τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την κάλυψη των
άµεσων αναγκών της Αρχής, η πλήρωση των θέσεων
µπορεί να γίνει µε µετάταξη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ
από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η µετάταξη
του εν λόγω προσωπικού κατά τον πρώτο χρόνο λει-
τουργίας της Αρχής γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντί-
θετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση του Υ-

πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα α-
πό προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε α-
παιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στο εν λό-
γω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις. Το µετατασσόµενο
προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσε-
ται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να α-
σφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης. Οι ανωτέρω θέσεις µπορούν να καλυφθούν
και µε τριετή απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως
άνω φορείς, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο
φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουρ-
γίας της Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντί-
θετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

4. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Προέδρου και
του Αντιπροέδρου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις
γραµµατέων, οι οποίες καλύπτονται µε τριετή απόσπαση
προσωπικού, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο
φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η εν λόγω απόσπαση κατά
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής πραγµατοποιεί-
ται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέ-
δρου ή του Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Το εν λόγω προ-
σωπικό επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του ταυτό-
χρονα µε την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του
οικείου οργάνου της Αρχής, χωρίς άλλη διαδικασία. Ο-
µοίως, το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται οποτεδήποτε
στη θέση του µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου κατά περίπτωση. 

5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του
ν. 3051/2002, όπως ισχύει, εφαρµόζονται και στο προσω-
πικό της Αρχής. Το αποσπώµενο προσωπικό κάθε κατη-
γορίας εξακολουθεί να λαµβάνει το σύνολο των αποδο-
χών του µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής
του θέσης από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται. Ο
συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µετατασσόµενου προ-
σωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και
ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Αρχή
για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης
και για κάθε άλλη συνέπεια. 

Άρθρο 10 
Νοµικός Σύµβουλος

1. Συνίσταται µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, στην ο-
ποία προσλαµβάνεται µε πάγια αντιµισθία δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχι-
στον, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του δικαί-
ου των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986
(Α΄149), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδικότερα προ-
σόντα και ο τρόπος απόδειξής του για την κατάληψη της
συγκεκριµένης θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου
3 του ν. 3051/2002 εφαρµόζονται και για το Νοµικό Σύµ-

6



βουλο της Αρχής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 του
ν. 3833/2010 και του τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010. 

2. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής έχει ιδίως τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και
β) τη νοµική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσε-

ων της Αρχής µε νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις.
3. Ο Νοµικός Σύµβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον

χρόνο παρέχει νοµικές υπηρεσίες στην Αρχή, να παρέ-
χει αντίστοιχες υπηρεσίες µε οποιαδήποτε έννοµη σχέ-
ση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σε θέµατα δικαίου των
δηµοσίων συµβάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυ-
τής συνιστά λόγο καταγγελίας της έµµισθης εντολής
του εκ µέρους της Αρχής.

4. Η Αρχή δύναται, µε απόφασή της, να προσφύγει
στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, µετά από εισήγη-
ση του Νοµικού Συµβούλου. Με απόφαση της Αρχής ορί-
ζονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε περίπτωση προ-
σφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 11
Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δηµοσίων Συµβάσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων, µε σκοπό τη συλλογή, επεξεργα-
σία και δηµοσίευση στοιχείων, που αφορούν τις δηµό-
σιες συµβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου και συνάπτονται γραπτώς, µε ηλε-
κτρονικό µέσο ή προφορικώς, µεταξύ των φορέων του
δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και τρίτων, µε αντικείµενο την ε-
κτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υ-
πηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής
τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού και διαδικασίας α-
νάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τε-
λεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997
(Α΄ 50).

2. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβά-
σεων (στο εξής: Μητρώο) αποτελείται από δύο επι µέ-
ρους υποσυστήµατα, ήτοι:
α. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτηµάτων,

στο οποίο καταχωρίζονται, µέσω ηλεκτρονικής–διαδι-
κτυακής φόρµας, όλα τα αιτήµατα των φορέων του δη-
µοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του
ν. 2362/1995, για τη σύναψη συµβάσεων που υπάγονται
στον παρόντα νόµο. Η καταχώριση περιλαµβάνει τουλά-
χιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) το όνοµα του φορέα,
(2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της προµήθειας, υπηρεσίας
ή δηµοσίου έργου, (4) τον προϋπολογισµό, (5) τις τεχνι-
κές προδιαγραφές, (6) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέω-
σης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ.
113/2010 (Α΄194), (7) την ένταξη, ειδικά για τις προµή-
θειες, στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. Συµπληρωµα-
τικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που α-
φορούν τη διαδικασία ανάθεσης, τον εκτιµώµενο προϋ-
πολογισµό και την προκήρυξη ή πρόσκληση της αναθέ-
τουσας αρχής.
β. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δηµοσίων

Συµβάσεων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά ό-
λες οι δηµόσιες συµβάσεις, µε ευθύνη του κατά περί-
πτωση αρµόδιου οργάνου, µετά τη υπογραφή τους και
πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δα-
πάνης. Η καταχώριση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακό-
λουθα στοιχεία: 1) τα ονόµατα των συµβαλλοµένων µε-
ρών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της σύµβασης, 4) το α-
ντικείµενό της, µε αναφορά της ποσότητας και του κοι-
νού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common
Procurement Vocabulary - CPV) ανά είδος, 5) τον προϋ-
πολογισµό της, 6) τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 4 του π.δ. 113/2010, 7) τον τρόπο εκτέλεσης δαπα-
νών και το ύψος της κάθε καταβολής. 

3. Το Μητρώο διασυνδέεται:
α) Με το «Πρόγραµµα Διαύγεια», προκειµένου, µε την

καταχώριση των στοιχείων, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α΄112), να ενηµερώνε-
ται ταυτόχρονα µε τις βάσεις δεδοµένων του «Διαύγεια»
και το Μητρώο, σύµφωνα µε τον τεχνικό σχεδιασµό του
πληροφοριακού συστήµατος που θα υποστηρίζει το Μη-
τρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Α-
νάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα κατα-
χωρίζονται στο Μητρώο και µε βάση αυτούς θα συνδέο-
νται οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις και
β) µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρί-

ου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθµης
εκτέλεσης του προϋπολογισµού των φορέων του δηµο-
σίου τοµέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και πληρω-
µής δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ανά-
θεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση
των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο µη-
τρώων, καθώς και τη διασύνδεση του Μητρώου µε κάθε
άλλο µητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δηµο-
σίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και
εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς,
δηµοσιονοµικούς και στατιστικούς σκοπούς.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικό-
τερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση
του Μητρώου, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δοµή,
το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό, τη διαδικασία
έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρησης, τα κατά
περίπτωση καταχωρούµενα στοιχεία σε κάθε υποσύστη-
µα, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση
υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρµόδια
όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

6. Η καταχώριση αιτηµάτων και δηµοσίων συµβάσεων
στο Μητρώο, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑ αποτελούν
στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έν-
νοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995.

7. Η πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου πραγµατο-
ποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προ-
στασία του ατόµου από την επεξεργασία ευαίσθητων δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών α-
πορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία,
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των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,
καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπε-
ται σε ειδικότερες διατάξεις.

8. Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δηµοσίων
Συµβάσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά και κατά προ-
τεραιότητα όλες οι εκκρεµείς συµβάσεις κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου, µέσα σε διάστηµα τριών
(3) µηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Με κοινή α-
πόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων ρυθµίζονται τα σχετικά τεχνικά και λει-
τουργικά θέµατα, ιδίως ως προς τα στοιχεία και τον χρό-
νο καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα για την
καταχώριση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΟΥ ν. 3588/2007 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) 

– ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 99
Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικα-
νότητα σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο
έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλά-
δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώ-
σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη
διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κε-
φάλαιο µε απόφαση του αρµόδιου Δικαστηρίου. 

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-
πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση,
αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρη-
σης µε τη συµφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφά-
λαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών
παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι µη συµβαλλόµενοι
στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικο-
νοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν µε βά-
ση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφει-
λέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωµών, µε βάση το ό-
γδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίµηση
της οικονοµικής θέσης των πιστωτών λαµβάνονται υπό-
ψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγµατα που θα λά-
βουν και οι όροι αποπληρωµής των ποσών αυτών.

3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται µε τη σύ-
ναψη και επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

4. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί
στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν α-
πό την έναρξη της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο
106β. Στην τελευταία περίπτωση η συµφωνία υποβάλλε-

ται στο δικαστήριο προς επικύρωση µε την αίτηση για το
άνοιγµα της διαδικασίας.

5. Η απαιτούµενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πι-
στωτών για τη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης στο πλαί-
σιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει
βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών σύµφω-
να µε τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση τέτοι-
ας συνέλευσης, µε την υπογραφή της συµφωνίας εξυ-
γίανσης από πιστωτές που σχηµατίζουν την κατά το άρ-
θρο 106α απαιτούµενη πλειοψηφία.

6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωµών,
µε την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος
κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται µε το ίδιο δικό-
γραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο
5 παρ. 2. Παράλειψη συνυποβολής αίτησης πτώχευσης
δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση για υπαγωγή στη
διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, είναι όµως δυνατή
η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές ή τον
εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος
Κώδικα. Το άρθρο 98 εφαρµόζεται και στην παρούσα πε-
ρίπτωση. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση
υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει µε την
ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευ-
σης µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως
προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης. Ως λή-
ξη της διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή
η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συµφωνίας εξυ-
γίανσης, η πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος
1 προθεσµίας, καθώς και η ανάκληση της απόφασης που
άνοιξε τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρά-
γραφος 5. Σε περίπτωση που το δικαστήριο επικυρώσει
τη συµφωνία εξυγίανσης, τεκµαίρεται ότι απορρίπτει την
αίτηση κήρυξης πτώχευσης µε την απόφαση, µε την ο-
ποία επικυρώνει τη συµφωνία.

7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστω-
τών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώ-
χευσης, οι οποίες εκκρεµούν κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος κε-
φαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστηµα µετά από
την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή
και µετά από αίτηµα του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση
κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε ανα-
βάλλεται για συνεκδίκαση µε την αίτηση για το άνοιγµα
της διαδικασίας εξυγίανσης.

8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης
πληρωµών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης,
οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την α-
ναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή της παραγράφου 6.

9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία και συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 παρ. 1
στοιχείο γ΄ κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για
τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσµία που έχει
χορηγηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου άρ-
θρου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη λήξη της διαδι-
κασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιο-
ρισµένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε-
φαρµογής του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, ανα-
στέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης
η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.
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10. Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρό-
ντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρµόδιο πτω-
χευτικό δικαστήριο που, µε την επιφύλαξη ειδικών διατά-
ξεων, δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο-
σίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έ-
κτακτα ένδικα µέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

11. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος
Κώδικα εφαρµόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κε-
φαλαίου µόνο στο µέτρο που γίνεται παραποµπή σε αυ-
τές.

Άρθρο 100
Αίτηση ανοίγµατος της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύνα-
ται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγµα
διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νοµικών προ-
σώπων εφαρµόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει
να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονο-
µική του κατάσταση µε παράθεση των πιο πρόσφατων οι-
κονοµικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν
οφειλών του προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά τα-
µεία, τα αίτια της οικονοµικής του αδυναµίας, τα προτει-
νόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής α-
δυναµίας και οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη
λάβει χώρα µε τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγρα-
φή του µεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που
απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτι-
κών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποι-
είται. Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει,
µε ποινή απαραδέκτου, τις οικονοµικές του καταστάσεις
(εφόσον υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την ο-
ποία είναι διαθέσιµες, βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµι-
κής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δηµό-
σιο και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα α-
πό τον οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωµένα ως προς την ακρί-
βεια του περιεχοµένου τους από τον υπεύθυνο για τη δι-
εύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νό-
µιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των
κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονοµικές κατα-
στάσεις πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες
από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επι-
χειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάµεσες οικο-
νοµικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει
να είναι δηµοσιευµένες σε µία οικονοµική εφηµερίδα και
ελεγµένες. Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να
ζητά σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο
105) ή και ορισµό µεσολαβητή (άρθρο 102).

3. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, µε ποινή
απαραδέκτου, από έκθεση εµπειρογνώµονα της επιλο-
γής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος
των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφει-
λέτη, µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστωτών και ανα-
λύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης. Ε-
πίσης, εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση
µε τα οικονοµικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση
της αγοράς, τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέ-
τη και µε το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του
οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψη προληπτι-
κών µέτρων κατά το άρθρο 103, ο εµπειρογνώµονας δια-

τυπώνει τη γνώµη του και ως προς την ανάγκη λήψης
τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου δύνανται
να περιλαµβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο
εµπειρογνώµονας θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους και
κατά πόσο συµµερίζεται τις εκφερόµενες στην αίτηση ε-
κτιµήσεις.

4. Ο κατά την παράγραφο 3 εµπειρογνώµονας είναι πι-
στωτικό ίδρυµα που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες στην Ελ-
λάδα σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 (Α΄ 178), νόµιµος ε-
λεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο
ν. 3693/2008 (Α΄174). Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρό-
σωπο, ως εµπειρογνώµονας δύναται να ορίζεται και ελε-
γκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι µέλος
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και
κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του
ν. 2515/1997 (Α΄ 154).

5. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, µε ποινή
απαραδέκτου, από γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000)
ευρώ και σε περίπτωση οφειλέτη ανώνυµης εταιρίας ε-
πτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για την αντιµετώπιση των α-
µοιβών του εµπειρογνώµονα και του τυχόν µεσολαβητή
ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια δηµοσι-
εύσεων και τη σύγκληση των συνελεύσεων των πιστω-
τών και των εταίρων ή µετόχων. Στην περίπτωση οφειλε-
τών φυσικών προσώπων ή αν µε την αίτηση δεν ζητείται
η σύγκληση συνέλευσης ή διορισµός µεσολαβητή, το
παραπάνω παράβολο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000)
ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διατάσσεται
από το δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον ο-
φειλέτη, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της το ποσό του
παραβόλου αναλαµβάνεται από το πρόσωπο που θα ορί-
σει το δικαστήριο (τον τυχόν µεσολαβητή, τον εµπειρο-
γνώµονα ή τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο).

6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος ε-
ντός διµήνου από την υποβολή της. Ο αρµόδιος δικα-
στής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3
Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων
πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την
προθεσµία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του
οφειλέτη προς το δηµόσιο ή προς φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.

Άρθρο 101
Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγµα της

διαδικασίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η
επίτευξη της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά-
σιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίαν-
σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2,
αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης για
περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από
την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περί-
πτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. Ο
πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται µε πρά-
ξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του µεσολαβη-
τή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα α-
κόµη µήνα. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον οφει-
λέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών κατ' άρθρο 106α
παράγραφος 1, η περίοδος του εδαφίου α' δύναται να
παραταθεί µέχρι και για τρεις (3) µήνες.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται στο Γενι-
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κό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών
Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απα-
σχολουµένων (Τοµέας Νοµικών).

3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επι-
τρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.

Άρθρο 102
Διορισµός µεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

1. Για τη διευκόλυνση επίτευξης συµφωνίας εξυγίαν-
σης µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών του, το πτωχευτικό
δικαστήριο κατ’ αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και
αυτεπαγγέλτως δύναται να διορίσει µεσολαβητή είτε µε
την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και µε µετα-
γενέστερη απόφαση. Ο µεσολαβητής δύναται να είναι
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

2. Ο µεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικα-
στήριο, που λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις του οφειλέτη
ή των πιστωτών. Ιδίως δύναται να διορισθεί ως µεσολα-
βητής πρόσωπο του καταλόγου του άρθρου 63 παράγρα-
φος 1 ή και διαµεσολαβητής του ν. 3898/2010 (A΄ 211)
για τη διαµεσολάβηση στις αστικές και εµπορικές υποθέ-
σεις. Ως µεσολαβητής δύναται να διορισθεί και ο εµπει-
ρογνώµονας του άρθρου 100.

3. Ο διορισµός µεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν το
ζητήσει ο οφειλέτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να ζητή-
σει το διορισµό µεσολαβητή, αν ζητά τη σύγκληση συνέ-
λευσης των πιστωτών σύµφωνα µε το άρθρο 105.

4. Ο µεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστω-
τών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το δικα-
στήριο. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο µεσο-
λαβητής δύναται να ζητά από τον οφειλέτη όλα τα κατά
την κρίση του αναγκαία οικονοµικά στοιχεία και να λαµ-
βάνει αντίγραφα από τα εµπορικά και λογιστικά βιβλία
του. Δύναται επίσης να ζητά πληροφορίες σχετικές µε
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οφειλέτη από το
δηµόσιο και από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλι-
σης και από πιστωτικά και λοιπά χρηµατοδοτικά ιδρύµα-
τα κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για το
τραπεζικό, χρηµατιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.
Οι ως άνω φορείς είναι υποχρεωµένοι να παράσχουν µέ-
σα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή σε αυτούς σχε-
τικού αιτήµατος του µεσολαβητή ή, σε περίπτωση µη
διορισµού µεσολαβητή, του ίδιου του οφειλέτη, χωρίς ε-
πιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφει-
λών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Σε περίπτωση υ-
παίτιας παράλειψης πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύ-
µατος να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της παρα-
γράφου αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επι-
βάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του κατα-
στατικού της (ν. 3434/1927, Α΄ 298, ως ισχύει). 

5. Αν ο µεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συµ-
φωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει
την προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας εξυγίανσης, ενη-
µερώνει χωρίς καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτωχευτι-
κού δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αµελλητί την υπόθεση
στο δικαστήριο, προκειµένου να ανακαλέσει την απόφα-
ση που άνοιξε τη διαδικασία και να θέσει τέλος στην α-
ποστολή του µεσολαβητή. Η απόφαση του δικαστηρίου
κοινοποιείται στον οφειλέτη.

6. Με την απόφαση µε την οποία ανοίγει τη διαδικασία
ή και µε µεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, µετά
από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορί-

σει πρόσωπο από τον κατάλογο του άρθρου 63 παρά-
γραφος 1 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια ειδι-
κών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως για
τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέρ-
γεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων ή την επίβλεψη της
εκτέλεσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα καθήκοντα
αυτά δύνανται να ανατεθούν και στο µεσολαβητή. Η α-
πόφαση ορίζει τις πράξεις στις οποίες δύναται να προ-
βαίνει ο ειδικός εντολοδόχος και τη διάρκεια της εντο-
λής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της
συµφωνίας εξυγίανσης.

Άρθρο 103
Προληπτικά µέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης

1. Με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για
το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης ή µε απόφαση
του προέδρου του που λαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως ο-
ποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δικάζεται µε τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να ανα-
στέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγ-
µα της διαδικασίας εξυγίανσης και µέχρι τη λήξη της εν
όλω ή εν µέρει τα ατοµικά µέτρα αναγκαστικής εκτέλε-
σης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η αναστολή κα-
ταλαµβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν
γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το ά-
νοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο όµως ή
κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες
απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αναστέλλε-
ται η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού Κώδι-
κα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως
την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξο-
πλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηµατικός ή
κοινωνικός λόγος, η αναστολή µπορεί να επεκτείνεται
και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη. 

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρό-
εδρός του δύναται επίσης µε την ίδια διαδικασία να δια-
τάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 10 προληπτικά µέτρα. Τα προληπτικά µέτρα όµως
δεν θίγουν τα δικαιώµατα από συµφωνία παροχής χρη-
µατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου
2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού
συµψηφισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και α-
νεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφι-
σµού περιέχεται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονο-
µικής ασφάλειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτελεί µέ-
ρος η συµφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης δεν θίγεται
το δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µισθίου σε
περίπτωση σύµβασης µίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης εί-
ναι υπερήµερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσό-
τερων µηνιαίων µισθωµάτων. 

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προλη-
πτικών µέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη.
Η κλήτευση µπορεί να γίνεται µε τα µέσα που προβλέπο-
νται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παρα-
γράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκει-
µένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι ανα-
γκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς
του ή για την καταβολή µισθών σε εργαζοµένους.
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6. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται
οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να µεταρρυθµίζει κατά περί-
πτωση τα κατά τις προηγούµενες παραγράφους προλη-
πτικά µέτρα µε αίτηση του έχοντος έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 104
Προθεσµία σύναψης της συµφωνίας – Υποχρεώσεις

κατά τη διαπραγµάτευση

1. Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται εντός της προ-
θεσµίας του άρθρου 101 παράγραφος 1. Εντός της ίδιας
προθεσµίας κατατίθεται η αίτηση για την επικύρωσή της
από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν η προθεσµία αυτή πα-
ρέλθει άπρακτη, η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως λή-
ξασα και το λειτούργηµα του τυχόν διορισθέντος µεσο-
λαβητή και του τυχόν διορισθέντος ειδικού εντολοδόχου
του άρθρου 102 παράγραφος 6 περαιωµένο.

2. Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της συµ-
φωνίας εξυγίανσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέ-
χει στο µεσολαβητή, και αν δεν έχει διορισθεί µεσολαβη-
τής, στους πιστωτές του και τον εµπειρογνώµονα όλες
τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίµηση
της κατάστασης της επιχείρησης και των προοπτικών
της. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον οφειλέτη είτε
µετά από αίτηση των προσώπων αυτών ή και χωρίς αίτη-
ση, αν η µη παροχή τους θα µπορούσε να δηµιουργήσει
στους πιστωτές παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης.
Σε περίπτωση µη παροχής πληροφοριών που έχουν ζη-
τηθεί, ιδίως για τη διαφύλαξη επιχειρηµατικών απορρή-
των, ο οφειλέτης οφείλει να επεξηγεί τους λόγους της
µη παροχής τους.

Άρθρο 105
Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών

1. Με την απόφαση για το άνοιγµα διαδικασίας εξυ-
γίανσης το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να αποφασί-
σει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη τη σύγκληση συνέλευ-
σης των πιστωτών, προκειµένου να λάβει απόφαση για
την αποδοχή της συµφωνίας εξυγίανσης.

2. Δικαιούνται να µετάσχουν στη συνέλευση όλοι οι
πιστωτές, ανεξαρτήτως προνοµίων ή εµπραγµάτων α-
σφαλειών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την
ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας, έστω και αν δεν είναι
ληξιπρόθεσµες ή τελούν υπό αίρεση. 

3. Για τη συµµετοχή των πιστωτών στη συνέλευση, θα
πρέπει οι απαιτήσεις τους να περιλαµβάνονται στον πί-
νακα πιστωτών, που υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το
άρθρο 100 παράγραφος 3, και οι οποίοι προκύπτουν από
τα βιβλία του οφειλέτη ή έχουν αναγνωριστεί ή πιθανο-
λογηθεί µε απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού
δικαιοδοσίας, ακόµη και µε τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών µέτρων. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου
δύναται, κρίνοντας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων, να επιτρέψει τη συµµετοχή στη συνέλευση πι-
στωτή, η απαίτηση του οποίου δεν εµφανίζεται στα βι-
βλία του οφειλέτη και δεν έχει αναγνωριστεί ή πιθανο-
λογηθεί µε δικαστική απόφαση. Με τον ίδιο τρόπο νοµι-
µοποιούνται να συµµετάσχουν και πιστωτές που δεν πε-
ριλαµβάνονται στον πίνακα πιστωτών, που υποβλήθηκε
στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3, κα-
θώς και πιστωτές που προέκυψαν µετά την κατάρτιση
του πίνακα και µέχρι την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικα-
σίας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

121 εφαρµόζεται αναλόγως.
4. Για την πρόσκληση των πιστωτών µεριµνά ο µεσο-

λαβητής. Η πρόσκληση που περιλαµβάνει τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τον τόπο και το χρόνο
της συνέλευσης λαµβάνει χώρα δεκαπέντε (15) τουλάχι-
στον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνέλευσης. Η
πρόσκληση γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, πε-
ριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών, που είναι ικανό να
αποδείξει την πρόσκληση κάθε πιστωτή και το χρόνο
της. Επιπλέον η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο Δελτίο ∆ι-
καστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτη-
τα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών). Σε περίπτωση
πιστωτών, το πρόσωπο ή η διεύθυνση των οποίων είναι
άγνωστα, ως πρόσφορο µέσο θεωρείται και η δηµοσίευ-
ση σε µια πολιτική και µια οικονοµική εφηµερίδα που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 στοι-
χεία β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920.

5. Δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνέλευ-
ση των πιστωτών τίθενται στη διάθεσή τους το σχέδιο
συµφωνίας εξυγίανσης υπογεγραµµένο από τον οφειλέ-
τη και συνοδευόµενο από τον πίνακα των πιστωτών, που
δικαιούνται να µετάσχουν στη συνέλευση, καθώς και έκ-
θεση εµπειρογνώµονα, που πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν α-
ποκλείεται εµπειρογνώµονας να είναι ο εµπειρογνώµο-
νας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση αυτή
πρέπει να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε
σχέση µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων επικύρωσης
της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 106ζ
παράγραφοι 1 έως και 3.

Άρθρο 106
Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασης

1. Ο µεσολαβητής ή, αν ο µεσολαβητής είναι νοµικό
πρόσωπο, ο εκπρόσωπός του προεδρεύει της συνέλευ-
σης και αποφασίζει για την τυχόν αναβολή της σε ηµε-
ροµηνία, που δεν δύναται να απέχει περισσότερο από
δέκα (10) ηµέρες.

2. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου συµφωνίας εξυγίαν-
σης δύνανται να επέρχονται τροποποιήσεις, εφόσον τις
αποδεχθεί ο οφειλέτης και εφόσον µε αυτές δεν θίγο-
νται απαιτήσεις που δεν έθιγε το αρχικό σχέδιο.

3. Ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέ-
λευση εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 116 και 117.

4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση
απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πιστω-
τές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για την αποδο-
χή του σχεδίου συµφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειο-
ψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το εξήντα τοις
εκατό (60%) των απαιτήσεων των πιστωτών, που παρί-
στανται στη συνέλευση, στο οποίο περιλαµβάνεται το
σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν ε-
µπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υ-
ποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών, που παρίστανται
στη συνέλευση.

5. Σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου συµφωνίας ε-
ξυγίανσης η συνέλευση εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότε-
ρα πρόσωπα να υπογράψουν τη συµφωνία εξυγίανσης,
άλλως τη συµφωνία υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόµε-
νοι ή αντιπροσωπευόµενοι πιστωτές που υπερψήφισαν
τη συµφωνία. Η συνέλευση δύναται µε την απόφασή της
να εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιφέρουν τροπο-
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ποιήσεις στη συµφωνία εξυγίανσης για τη συµµόρφωση
µε όρους που τυχόν θα θέσει το πτωχευτικό δικαστήριο
για την επικύρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 106ζ παρά-
γραφος 4.

Άρθρο 106α 
Σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η συµφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφει-
λέτη και, αν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών,
από τα πρόσωπα που παρίστανται ή έχουν εξουσιοδοτη-
θεί προς τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος
5, ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστω-
τών, από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις ε-
κατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο πε-
ριλαµβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν ε-
µπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υ-
ποθήκης εξασφαλισµένων απαιτήσεων.

2. Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα ποσο-
στά υπολογίζονται µε βάση τις υφιστάµενες κατά την η-
µέρα ανοίγµατος της διαδικασίας απαιτήσεις, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από τη
συµφωνία εξυγίανσης κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρ-
θρου 116 παράγραφος 3. Για τον καθορισµό των πιστω-
τών που δύνανται να συνυπογράψουν τη συµφωνία και
να προσµετρηθούν στα ποσοστά της παραγράφου 1 ε-
φαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 106β
Άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης

1. Είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο δι-
καστήριο για επικύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 106στ
συµφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδι-
κασίας εξυγίανσης, αν έχει υπογραφεί από πιστωτές
σύµφωνα µε το άρθρο 106α. Στην περίπτωση αυτή ο υ-
πολογισµός του ποσοστού των συµβαλλόµενων πιστω-
τών γίνεται µε βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνά-
πτεται στη συµφωνία εξυγίανσης και αναφέρεται σε η-
µεροµηνία που δεν προηγείται της ηµεροµηνίας υποβο-
λής της συµφωνίας στο δικαστήριο περισσότερο από
τρεις µήνες.

2. Στην περίπτωση αυτή από την κατάθεση της συµφω-
νίας εξυγίανσης προς επικύρωση και µέχρι τη λήψη από-
φασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση
ή µη της συµφωνίας εξυγίανσης δύνανται να λαµβάνο-
νται προληπτικά µέτρα κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρ-
θρου 103.

Άρθρο 106γ
Σύµπραξη συνέλευσης µετόχων ή εταίρων

– Σύµπραξη τρίτων

1. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο και κατά τις
οικείες διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση ορισµέ-
νων όρων της συµφωνίας εξυγίανσης απόφαση της συ-
νέλευσης των µετόχων ή των εταίρων, η σχετική απόφα-
ση είτε λαµβάνεται πριν από την υπογραφή της συµφω-
νίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη είτε τίθεται ως ανα-
βλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ.

2. Αν ένας ή περισσότεροι µέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. δη-
λώνουν ότι δεν θα παραστούν στη σχετική συνέλευση ή
δεν θα υπερψηφίσουν την αντίστοιχη απόφαση, καθώς
και όταν δεν παραστούν ή δεν υπερψηφίσουν την από-

φαση σε συνέλευση που έχει λάβει χώρα και έχει συ-
γκληθεί ή πρόκειται να συγκληθεί νέα συνέλευση µε τα ί-
δια θέµατα, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται, αν κρίνει
ότι η άρνηση είναι καταχρηστική, δικάζοντας µε τη διαδι-
κασία των ασφαλιστικών µέτρων, µετά από αίτηση του ο-
φειλέτη ή πιστωτή, να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο, που
θα ασκήσει το δικαίωµα παράστασης και ψήφου αντί των
µετόχων ή των εταίρων αυτών. Θεωρείται ότι αρνούνται
καταχρηστικά οι µέτοχοι ή οι εταίροι ιδίως αν το δικα-
στήριο κρίνει ότι χωρίς την επίτευξη συµφωνίας εξυγίαν-
σης ο οφειλέτης αναµένεται να πτωχεύσει και ότι σε πε-
ρίπτωση εκκαθάρισης του οφειλέτη κατά το κεφάλαιο ό-
γδοο οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα λάβουν µέρος στο
προϊόν της εκκαθάρισης. Η κοινοποίηση της απόφασης
του δικαστηρίου στην εταιρία υποκαθιστά την κατά το
νόµο διαδικασία νοµιµοποίησης του εταίρου ή µετόχου
για τη συµµετοχή του στη συνέλευση.

3. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισµένων
όρων της συµφωνίας απαιτείται η σύµπραξη τρίτων πρό-
σωπων που δεν συµβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται µε
σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει βεβαίω-
ση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συµφω-
νία είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη συµφωνία για
τη θέση της σε ισχύ. 

Άρθρο 106δ
Συµµετοχή δηµοσίου και δηµοσίων φορέων

Το δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµό-
σιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, φορείς κοινωνι-
κής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη
σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης είτε συµµετέχοντας και
ψηφίζοντας σε συνέλευση των πιστωτών είτε υπογρά-
φοντας τη συµφωνία µε τους ίδιους όρους που θα συναι-
νούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόµη
και όταν µε τη συµφωνία ο δηµόσιος φορέας παραιτείται
από προνόµια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγµατης
φύσεως.

Άρθρο 106ε
Περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικεί-
µενο οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του πα-
θητικού του οφειλέτη και ιδίως:
α. Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφει-

λέτη. Η µεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται
στη µεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων,
περιλαµβανοµένης της τροποποίησης των όρων υπό
τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωµή
τους, στη µεταβολή του επιτοκίου, στην αντικατάσταση
της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου µε την υποχρέω-
ση καταβολής µέρους των κερδών, στην αντικατάσταση
απαιτήσεων µε µετατρέψιµες ή µη οµολογίες έκδοσης
του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εµπραγµάτως α-
σφαλισµένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή υπο-
θηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του ο-
φειλέτη. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλι-
σµένες µε συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 στο µέ-
τρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός
αν συµφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης.
β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη µε

την έκδοση µετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εται-
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ρικών µεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται
να λαµβάνει χώρα µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για
την απόσβεση ζηµιών σε κάθε περίπτωση ή αν οι µετο-
χές του οφειλέτη είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγο-
ρά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, για το σχη-
µατισµό αποθεµατικού. Στην τελευταία περίπτωση δεν
απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 4 πα-
ράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί σχέσης της χρηµα-
τιστηριακής προς την ονοµαστική αξία.
γ. Τη ρύθµιση των σχέσεων των πιστωτών µεταξύ τους

µετά από την επικύρωση της συµφωνίας είτε υπό την ι-
διότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιο-
ποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
Ενδεικτικά η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέ-
πει ότι µία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει
την αποπληρωµή των απαιτήσεων προς αυτήν πριν από
την πλήρη ικανοποίηση µιας άλλης, να ρυθµίζει θέµατα
διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη µετά την κεφα-
λαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, να ρυθµίζει θέµα-
τα σε σχέση µε τη µεταβίβαση των µετοχών ή εταιρικών
µεριδίων που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση, ό-
πως ενδεικτικά δικαίωµα ή υποχρέωση των µετόχων µει-
οψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των
µετοχών να πωλήσουν τις µετοχές τους µε τους ίδιους
όρους µε τους οποίους γίνεται η πώληση της πλειοψη-
φίας.
δ. Τη µείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.
ε. Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων

του οφειλέτη.
στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του

οφειλέτη σε τρίτο µε βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση
περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκµίσθωσης ή της
σύµβασης διαχείρισης.
ζ. Τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους της επιχείρη-

σης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 106θ.
η. Την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών

για κάποιο διάστηµα µετά την επικύρωση της συµφω-
νίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσµεύει τους µη συµβαλ-
λόµενους πιστωτές για διάστηµα που υπερβαίνει τους έ-
ξι (6) µήνες από την επικύρωση της συµφωνίας.
θ. Το διορισµό πρόσωπου που θα επιβλέπει την εκτέ-

λεση των όρων της συµφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις
εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συµφω-
νίας εξυγίανσης. Αν έχει διορισθεί ειδικός εντολοδόχος
κατά το άρθρο 102 παράγραφος 6 µε εξουσίες επίβλε-
ψης της εκτέλεσης της συµφωνίας, θα αντικαθίσταται α-
πό το πρόσωπο που τυχόν προβλέπει η συµφωνία.

2. Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες
συµβάσεις µε αντίστοιχο αποτέλεσµα υπέρ απαιτήσεων
που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται δια-
φορετικά, σε δικαίωµα προαίρεσης του πιστωτή να πω-
λήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις µετοχές ή τα εται-
ρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση
του χρέους κατά το χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά
τους όρους του ληξιπρόθεσµο το χρέος και για ποσό ίσο
µε το άθροισµα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που
καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωµα προαίρεσης
δύναται να ασκηθεί εντός δύο µηνών από το χρόνο κατά
τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσµη η υποχρέωση που
κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη ληξιπρόθεσµη κατά
την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο µηνών από την τελευ-
ταία.

3. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον ο-

φειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµ-
φωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της.

4. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό
άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτι-
κά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεµών αµφοτερο-
βαρών συµβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς
για την επιχείρηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση αναβλη-
τικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός
του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, µη δυνάµε-
νος να υπερβεί το εξάµηνο από την επικύρωση, και να
ρυθµίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη
στο µέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της
παύσης πληρωµών του οφειλέτη όσο εκκρεµεί η αίρεση.

5. Η ισχύς της συµφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την
προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό δι-
καστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συµβαλλοµέ-
νων το σύνολο ή µέρος των όρων της ισχύουν µεταξύ
τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοι-
νού δικαίου.

6. Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται µε ιδιωτικό έγ-
γραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται
µε αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δηµοσίου εγγράφου.
Στην τελευταία περίπτωση το συµβολαιογραφικό έγγρα-
φο µπορεί να αναπληρωθεί µε δηλώσεις ενώπιον του δι-
καστηρίου.

7. Η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά
από επιχειρηµατικό σχέδιο µε χρονική διάρκεια ίση µε
αυτή της συµφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον οφει-
λέτη και τους πιστωτές κατ’ άρθρο 106α ή 106β, κατά πε-
ρίπτωση.

Άρθρο 106στ
Αίτηση για επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Η αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης α-
πό το πτωχευτικό δικαστήριο κατατίθεται από τον οφει-
λέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον µεσολαβητή.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραµµένη συµ-
φωνία εξυγίανσης και από έκθεση εµπειρογνώµονα που
πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο
100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εµπειρογνώµονας
να είναι ο εµπειρογνώµονας του άρθρου 100 παράγρα-
φος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώµη του ε-
µπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή των προϋπο-
θέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφω-
να µε το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περί-
πτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών
κατατίθεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 105 παράγρα-
φος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέ-
λευση επήλθαν τροποποιήσεις της συµφωνίας εξυγίαν-
σης συνοδεύεται από συµπλήρωµα, στο οποίο εκτίθεται
η γνώµη του εµπειρογνώµονα για τις τροποποιήσεις αυ-
τές.

3. Κλητεύονται µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 105 πα-
ράγραφος 4 µέσα και µε την κοινοποίηση αντιγράφου
της αίτησης στο οποίο σηµειώνεται ο προσδιορισµός της
δικασίµου ο οφειλέτης, ο τυχόν µεσολαβητής και ο τυ-
χόν εκπρόσωπος των πιστωτών κατά το άρθρο 106 πα-
ράγραφος 5.

4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί
και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Κάθε άλλο πρόσωπο
που έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να παρέµβει χωρίς
τήρηση προδικασίας.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 εφαρµόζεται και
στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 106ζ
Επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη
και είτε έχει ληφθεί νόµιµα απόφαση από τη συνέλευση
των πιστωτών για την υπογραφή της από τα πρόσωπα
που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύµφωνα µε το
άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε υπογράφεται από την α-
παιτούµενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνό-
λου των πιστωτών.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµ-
φωνία εξυγίανσης:
α. Αν δεν πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης

της συµφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη
θα καταστεί βιώσιµη.
β. Αν πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των

πιστωτών παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου
99 παράγραφος 2.
γ. Αν η συµφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσµα δόλου

ή άλλης αθέµιτης πράξης ή κακόπιστης συµπεριφοράς
του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνι-
σµού.
δ. Αν η συµφωνία εξυγίανσης δεν αντιµετωπίζει µε βά-

ση την αρχή της ισότιµης µεταχείρισης τους πιστωτές,
που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή
της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των πιστωτών επιτρέπο-
νται για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο που
εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευτικού δικα-
στηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής συναινεί στην από-
κλιση. Ενδεικτικά δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µεταχεί-
ρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέ-
τη, η µη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη
φήµη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση
των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή
και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτή-
σεις.

3. Αν µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης
δεν αίρεται η παύση πληρωµών που τυχόν υφίσταται, το
πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία ε-
ξυγίανσης και, αν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει
την πτώχευση του οφειλέτη σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 6 του άρθρου 99. Αν δεν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης,
αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση των πληρω-
µών, η απόφαση απόρριψης της επικύρωσης της συµφω-
νίας εξυγίανσης κοινοποιείται µε µέριµνα της γραµµατεί-
ας του δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να
κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης κατά το
άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση
που δεν του έχουν προσκοµιστεί όλα τα στοιχεία που
τεκµηριώνουν το βάσιµο της αίτησης ή που διαπιστώνει
ότι η συµφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, α-
ντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσµία για
την προσκόµιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή
την τροποποίηση της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγρα-
φα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβλη-
θούν εντός της προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο και
δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαήµερο.

5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίαν-
σης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της δηµο-
σιεύεται αµελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελ-
τίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 µε επιµέλεια του µε-

σολαβητή, εφόσον υπάρχει, ή διαφορετικά του οφειλέ-
τη.

6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύ-
ναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν εί-
χε κλητευθεί νοµίµως σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 106στ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση κατά την προηγούµενη
παράγραφο.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 το δικαστήριο α-
κυρώνει τη συµφωνία µόνο αν δεν είναι εφικτή η διατή-
ρησή της µε επανυπολογισµό των ποσών που δικαιούται
να λάβει το πρόσωπο που άσκησε την ανακοπή ή την τρι-
τανακοπή. Στον επανυπολογισµό αυτόν προβαίνει το ί-
διο το δικαστήριο.

8. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επι-
κύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.

Άρθρο 106η
Αποτελέσµατα της επικύρωσης

1. Από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης δε-
σµεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποί-
ων ρυθµίζονται από αυτήν, ακόµη και αν δεν είναι συµ-
βαλλόµενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συµφωνίας εξυ-
γίανσης. Δεν δεσµεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των ο-
ποίων γεννήθηκαν µετά το άνοιγµα της διαδικασίας εξυ-
γίανσης.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου ή προβλέψεων της συµφωνίας, η επικύρωση
της συµφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις α-
σφάλειες τρίτων, προσωπικές ή εµπράγµατες, περιλαµ-
βανοµένων των προσηµειώσεων, που έχουν παρασχεθεί
από τρίτους για την εξασφάλιση της απαίτησης. Το ίδιο ι-
σχύει σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον.

3. Με την επικύρωση της συµφωνίας αίρεται αυτοδι-
καίως η απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που
είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της
διαδικασίας εξυγίανσης. Εξαλείφεται, επίσης το αξιόποι-
νο των αδικηµάτων έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και
καθυστέρησης οφειλών προς το Δηµόσιο και τα ασφαλι-
στικά ταµεία που έχουν τελεστεί πριν τη σύναψη της
συµφωνίας εξυγίανσης.

4. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίαν-
σης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαµβανόµενες
µε αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συµφωνία προκύ-
πτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.

Άρθρο 106θ
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

1. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη συµφωνία εξυ-
γίανσης ή µε σύµβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση της
τελευταίας µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος της επιχεί-
ρησης του οφειλέτη, µεταβιβάζονται στον αποκτώντα το
ενεργητικό της επιχείρησης ή του µέρους της και ενδε-
χοµένως, στο µέτρο που προβλέπεται στη συµφωνία, µέ-
ρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά
περίπτωση εξοφλούνται από το τίµηµα της πώλησης της
επιχείρησης ή του µέρους της, διαγράφονται, ή στην πε-
ρίπτωση µεταβίβασης µέρους της επιχείρησης παραµέ-
νουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιού-
νται. Ως προς τη µεταβίβαση των εκκρεµών συµβατικών
σχέσεων εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 33. Ως προς
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τη µεταβίβαση διοικητικών αδειών εφαρµόζεται αναλό-
γως το άρθρο 141 παράγραφος 3. Για τη σύµβαση µετα-
βίβασης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρ-
θρων 133 και 134.

2. Είναι δυνατή η µεταβίβαση της επιχείρησης ή µέ-
ρους της είτε σε τρίτο έναντι χρηµατικού ανταλλάγµα-
τος είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.

3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συµφωνίας εξυ-
γίανσης να συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε εισφορά σε
είδος µέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη, τηρουµένων των προϋποθέσεων των άρθρων
9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή αποκτά το
σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη έναντι ε-
ξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έ-
χουν εισφερθεί σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 106ε παρά-
γραφος 1 περίπτωση γ΄. 

4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται
το άρθρο 178.

Άρθρο 106ι
Καθήκοντα και αµοιβές των οργάνων 

της διαδικασίας

1. Οι εµπειρογνώµονες, ο µεσολαβητής και ο ειδικός
εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον οφει-
λέτη κατά την έννοια του άρθρου 63 παράγραφος 2, να
µην είναι πιστωτές του ή πρόσωπα συνδεδεµένα κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.
2190/1920 µε τον οφειλέτη ή µε πιστωτές και να µην έ-
χουν διατελέσει ελεγκτές του οφειλέτη κατά την τελευ-
ταία πενταετία. Δεν επιτρέπεται ο ορισµός δηµοσίων υ-
παλλήλων που υπηρετούν σε οικονοµικές υπηρεσίες ως
εµπειρογνωµόνων, µεσολαβητών ή ειδικών εντολοδό-
χων.

2. Ο εµπειρογνώµονας, ο µεσολαβητής και ο ειδικός ε-
ντολοδόχος υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά
τους µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και αµερολη-
ψία. Ευθύνονται απέναντι στον οφειλέτη και τους πιστω-
τές για κάθε θετική ζηµία. Ο εµπειρογνώµονας ευθύνε-
ται για δόλο και βαριά αµέλεια, ενώ ο µεσολαβητής και ο
ειδικός εντολοδόχος για κάθε πταίσµα.

3. Η αµοιβή των εµπειρογνωµόνων κατά το παρόν κε-
φάλαιο συµφωνείται σε κάθε περίπτωση µε τον οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση που ο µεσολαβητής υποδεικνύεται α-
πό τον οφειλέτη η αµοιβή του συµφωνείται µε τον τε-
λευταίο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται από το
πτωχευτικό δικαστήριο σε βάρος της περιουσίας του ο-
φειλέτη.

5. Η αµοιβή του ειδικού εντολοδόχου κατά το άρθρο
102 παράγραφος 6 ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστή-
ριο σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. 

6. Οι εµπειρογνώµονες, ο µεσολαβητής και ο ειδικός
εντολοδόχος έχουν υποχρέωση να µην γνωστοποιούν
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι α-
ναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας.

Άρθρο 106ια 
Ειδική εκκαθάριση

1. Οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3
και επιπλέον κατέχουν επιχείρηση που πληρούσε κατά

την τελευταία χρήση τουλάχιστον δύο από τα τρία αριθ-
µητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 42α του κ.ν. 2190/1920 µπορούν να υπάγονται µε
απόφαση του κατ’ άρθρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς
της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τα κατά το άρθρο 5 ορι-
ζόµενα πρόσωπα. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτεί-
ται η ταυτόχρονη κατάθεση: i) βεβαίωσης Τράπεζας ή Ε-
ΠΕΥ, που λειτουργεί νόµιµα για την ύπαρξη αξιόχρεου
επενδυτή ενδιαφεροµένου για την αγορά του ενεργητι-
κού της επιχείρησης, ii) δήλωσης του προτεινοµένου ως
εκκαθαριστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου) περί αποδο-
χής του σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδια-
σµό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας
της επιχείρησης σε εκκαθάριση, καθώς και προϋπολογι-
σµού των προβλεπόµενων για τα παραπάνω δαπανών,
µε βεβαίωση του αυτού ως άνω φορέα για τη διαθεσιµό-
τητα των απαιτούµενων κεφαλαίων. Για τον εκκαθαριστή
ισχύουν οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Με
την κατάθεση της αίτησης µπορεί να λαµβάνονται από
το Δικαστήριο προληπτικά µέτρα κατά το άρθρο 103 του
παρόντος.

3. Αν κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή
σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εκκρεµεί διαδικα-
σία εξυγίανσης κατά τα άρθρα 99 έως και 106ι ή αν υπο-
βληθεί αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης κατά
τα ως άνω άρθρα µετά από την υποβολή της αίτησης για
την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, αλ-
λά πριν από τη συζήτησή της, αναστέλλεται η εξέταση
της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς της ειδικής εκκα-
θάρισης εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των
παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 99.

4. Από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε καθε-
στώς ειδικής εκκαθάρισης και µέχρι την απόρριψή της ή
την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 8 του άρ-
θρου αυτού αναστέλλεται η εξέταση τυχόν αίτησης πτώ-
χευσης. Σε περίπτωση µεταβίβασης του ενεργητικού της
επιχείρησης του οφειλέτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, τυχόν εκκρεµείς αιτήσεις πτώχευσης α-
πορρίπτονται.

5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίλη-
ψη αυτής δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του
άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα της επίδο-
σης και της δικασίµου. Κύριες παρεµβάσεις κατατίθενται
υποχρεωτικά και µε ποινή απαραδέκτου το αργότερο
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, µε τον
ίδιο παραπάνω υπολογισµό των ηµερών, και συνεκδικά-
ζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες πα-
ρεµβάσεις, µε την αίτηση. Σε περίπτωση που οι κυρίως
παρεµβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή στην ειδική εκ-
καθάριση, ισχύουν, ως προς το παραδεκτό τους, τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 2 υπό (i) και (ii). Το πτωχευτικό
δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει ότι η υ-
παγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης βελτιώ-
νει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διά-
σωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παραβλάπτεται η συλ-
λογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το πτωχευτικό δικα-
στήριο αποδεχόµενο την αίτηση διορίζει µε την απόφα-
σή του τον προτεινόµενο στην αίτηση εκκαθαριστή, ε-
κτός εάν υπάρχει πέραν της µιας αίτηση ή κύρια παρέµ-
βαση µε το αυτό αίτηµα (θέση σε ειδική εκκαθάριση) και
διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαριστή, οπότε
διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο.
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6. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό-
κειται σε ένδικα µέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού δι-
καστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 πα-
ράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της απόφασης δύναται
να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτη-
ση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δη-
µοσίευση της απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Με τη δηµοσίευση της απόφασης για θέση της επιχείρη-
σης σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργά-
νων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρ-
χεται στο σύνολό της στον διοριζόµενο εκκαθαριστή. Η
θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
σε λειτουργία δεν συνιστά από µόνη της σπουδαίο λόγο
για την καταγγελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί
λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της Δη-
µόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει
αµελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης,
σύµφωνα µε την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το
σχετικό χρονοδιάγραµµα και εν συνεχεία καταρτίζει µε
βάση την απογραφή Υπόµνηµα Προσφοράς, στο οποίο,
πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, πε-
ριλαµβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την εικόνα
του ενεργητικού της. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-
ρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκα-
θαριστής δηµοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο
καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες, στο
Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας
Νοµικών) και αναρτά επίσης στον τυχόν ιστότοπο της ε-
πιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δη-
µόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού για την αγορά του
συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρη-
σης ή/και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατό-
τητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί µέρους λει-
τουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ηµεροµηνία για
την ενώπιόν του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά
την κρίση του στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου υποβολή δεσµευτικών µε εγγυητική επιστολή προ-
σφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιµων ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας
και τους λοιπούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Δια-
γωνισµού, µεταξύ των οποίων δέσµευση ότι µε την υπο-
γραφή της Σύµβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις
µετρητοίς το 40% τουλάχιστον του προσφερόµενου τι-
µήµατος και το υπόλοιπο θα εξοφλείται εντόκως, µε επι-
τόκιο της επιλογής του προσφέροντος, σε χρονικό διά-
στηµα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι αγοραστές παραλαµβάνουν από τον εκκαθαρι-
στή το Υπόµνηµα Προσφοράς και διεξάγουν έλεγχο για
τα πωλούµενα στοιχεία της επιχείρησης, αφού υπογρά-
ψουν Συµφωνία Εχεµύθειας. 

8. Μετά τη σύµφωνα µε την Πρόσκληση λήξη της δια-
δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών
ακολουθεί η συγκριτική εκτίµησή τους από τον εκκαθαρι-
στή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία
προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της
συµφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του δια-
γωνισµού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόµιµα
κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο µε σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συ-

ζήτηση της αίτησής αυτής, τις τυχόν παρεµβάσεις κ.λπ.
ισχύουν τα οριζόµενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκα-
θάριση, αναλόγως εφαρµοζόµενα. Το πτωχευτικό δικα-
στήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική διαδικασία,
αποδέχεται ή µη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυ-
χόν επιπλέον όρους, ιδίως ως προς την εξασφάλιση της
πληρωµής του υπολοίπου και ανακηρύσσει τον Αγορα-
στή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση µε απόφασή
του, που δεν υπάγεται σε ένδικα µέσα. Η απόφαση του
πτωχευτικού δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο
Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2.
Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν εί-
χε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση α-
ποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει
και εισηγητή δικαστή για τις ανάγκες της διανοµής του
πλειστηριάσµατος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου
αυτού. Με τη δηµοσίευση της τυχόν θετικής απόφασης ο
εκκαθαριστής συντάσσει αµελλητί σχέδιο Σύµβασης Με-
ταβίβασης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο
κοινοποιεί εγγράφως µε σχετική πρόσκλησή του για υ-
πογραφή, µετά από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, προς
τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούµενοι υπο-
γράφουν τη σχετική Σύµβαση, αποδεχόµενοι και τους
τυχόν επιπλέον όρους της δικαστικής απόφασης ή απα-
ντούν αρνητικά µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών, οπότε η ίδια διαδικασία ακολουθείται
για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υ-
πογραφησόµενη Σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κα-
τακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας. Αν η δικαστική απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθε-
τους όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη
Σύµβαση Μεταβίβασης σύµφωνα µε τους όρους του Υ-
ποµνήµατος Προσφοράς και της προσφοράς του Αγορα-
στή. Μετά την καταβολή του τιµήµατος ή του συµφωνη-
θέντος ως αµέσως καταβλητέου ποσού και εφόσον τη-
ρούνται στην τελευταία περίπτωση οι συµφωνηθέντες ό-
ροι εξασφάλισης πληρωµής του υπολοίπου, ο εκκαθαρι-
στής συντάσσει αµελλητί είτε πράξη εξόφλησης είτε
πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των παραπάνω υπο-
χρεώσεων του Αγοραστή. Η πράξη αυτή προσαρτάται
στη Σύµβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκ-
θεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, εφαρµόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως ό-
σα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση
µεταβίβασης ακινήτων, ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά
τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υπο-
θηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί-
των βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της ε-
πιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη
µεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη-
σης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει ε-
φαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την
παραπάνω Σύµβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεµείς συµβά-
σεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του
παρόντος. Η όλη διαδικασία µεταβίβασης του ενεργητι-
κού κατά τα προεκτεθέντα διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό
όριο δώδεκα (12) µήνες, από την έναρξη των ενεργειών
του εκκαθαριστή µε τη σύνταξη της προβλεπόµενης
στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής µε δυνατό-
τητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) ε-
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πιπλέον µηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρο-
νικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε πε-
ρίπτωση που εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η ε-
ξέτασή της. Ως προς τη διαδικασία µεταβιβάσεώς τους,
σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα
ανωτέρω, αναλόγως εφαρµοζόµενα.

9. Ο εκκαθαριστής µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες από τη µεταβίβαση του ενεργητικού της επιχεί-
ρησης κατά τα προαναφερόµενα υποχρεούται να δηµο-
σιοποιήσει, µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτή-
σεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαι-
τήσεις τους µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκα-
θαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρι-
σης τα έξοδα εκκαθάρισης, µέσα στα οποία περιλαµβά-
νονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης
κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά
συµµέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το α-
ποµένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις
των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρµο-
ζοµένων αναλόγως. Με τον Πίνακα γίνεται κατάταξη
των πιστωτών και για το µέρος του τιµήµατος που τυχόν
έχει πιστωθεί. Αρµόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακο-
πών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, το
οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.» 

Άρθρο 13
Τροποποίηση άλλων διατάξεων

1. Όπου στον Πτωχευτικό Κώδικα ή άλλη νοµοθεσία
γίνεται λόγος για διαδικασία συνδιαλλαγής θα νοείται ε-
φεξής η διαδικασία εξυγίανσης, εκτός αν προκύπτει κάτι
άλλο.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Πτωχευτικού
Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υ-
παίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευτικό
δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
26 του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο
της πτωχευτικής περιουσίας, µόνο σε περίπτωση που
παραιτηθούν από το προνόµιο ή την ασφάλειά τους ή το
προνόµιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη ικανο-
ποίησή τους.»

4. Στο άρθρο 45 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«(ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα µε τη συµφωνία ή σε ε-

κτέλεση συµφωνίας εξυγίανσης.»
5. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 154 τροποποιείται ως ε-

ξής:
«(α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη

οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωµών
του µε βάση τη συµφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα-
διοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόµιο έχουν
και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση τη συµφωνία ε-
ξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το
σκοπό συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία των αγα-
θών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο
προνόµιο έχουν και απαιτήσεις από χρηµατοδότηση κά-

θε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφει-
λέτη κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την
αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας εξυγίανσης µέχρι την ε-
πικύρωση της συµφωνίας, στο µέτρο που η παροχή του
προνοµίου αυτού προβλέπεται από τη διαδικασία εξυ-
γίανσης. Το προνόµιο των προηγούµενων εδαφίων δεν
αφορά σε µετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε
µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου
του οφειλέτη.»

6. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της δέκατης υ-
ποπαραγράφου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως
εξής:

«Με την εξάντληση των ένδικων µέσων εξοµοιούται η
διαγραφή απαίτησης σύµφωνα µε συµφωνία εξυγίανσης
που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύµφω-
να µε το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»

7. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α΄
106) αντικαθίσταται ως εξής:

«η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί µέρος διαδικα-
σίας εξυγίανσης της εταιρείας σύµφωνα µε το έκτο κε-
φάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»

Άρθρο 14
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Συµφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν ήδη συναφθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται µε τον
παρόντα νόµο δεν θίγονται και διέπονται από τις διατά-
ξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, ό-
πως ίσχυε πριν από τον παρόντα νόµο, εκτός αν παρά τη
συµφωνία συνδιαλλαγής συντρέχουν ως προς τον οφει-
λέτη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99,
όπως ισχύει µετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου και ο οφειλέτης ζητήσει την υπαγωγή του σε διαδι-
κασία εξυγίανσης.

2. Σε περίπτωση διαδικασιών συνδιαλλαγής που έχουν
ήδη ανοίξει και εκκρεµούν κατά τη θέση σε ισχύ του πα-
ρόντος νόµου, τα µέρη δύνανται κατά την επιλογή τους
να συνάψουν είτε συµφωνία συνδιαλλαγής που επικυ-
ρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται
µε τον παρόντα νόµο και έχει τις έννοµες συνέπειες που
προβλέπονται µε αυτές, είτε συµφωνία εξυγίανσης κατά
τις διατάξεις που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο. Σε
σχέση µε εκκρεµούσες κατά τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος νόµου διαδικασίες εξυγίανσης η προθεσµία του άρ-
θρου 100 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα δεν
λήγει πριν από την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος.

3. Εκκρεµείς αιτήσεις για το άνοιγµα διαδικασίας συν-
διαλλαγής κρίνονται και µετά τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος νόµου υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός αν οι
αιτούντες τις µετατρέψουν σε αιτήσεις για το άνοιγµα
διαδικασίας εξυγίανσης.

4. Στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο έκτο του Πτω-
χευτικού Κώδικα προβλέπει δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και
στο Δελτίο του άρθρου 101 παρ. 2, µέχρι την πλήρη έ-
ναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., για τις εταιρείες που έ-
χουν συσταθεί πριν την 4η Απριλίου 2011, οι σχετικές
δηµοσιεύσεις θα γίνονται µόνο στο Δελτίο, εκτός αν ο ο-
φειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµέ-
νης ευθύνης, οπότε οι σχετικές δηµοσιεύσεις θα γίνο-
νται και στο Μ.Α.Ε. ή Μ.Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.
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Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων Εµπορικών Μισθώσεων

1. Συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισµού για τις Ε-
µπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης
διαφορών που αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώ-
µατος των εµπορικών µισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α΄
30). Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου 4
του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εξαιρούµενες
µισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α΄, β΄, ιγ΄, ιε΄, ιστ΄
και ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

2. Οι Επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) µέλη µε
τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως εξής: έναν
Σύµβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που υπη-
ρετεί σε Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ή Δικαστικό Γρα-
φείο της οικείας Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν κοινό
εκπρόσωπο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών φο-
ρέων της περιφερειακής ενότητας και έναν εκπρόσωπο
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. 

3. Τα µέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωµατι-
κά, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύο-
νται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους. Επίσης, έ-
χουν υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας και
της εχεµύθειας.

4. Οι Επιτροπές Διακανονισµού εδρεύουν και λειτουρ-
γούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας και µπο-
ρούν να είναι περισσότερες από µία σε κάθε περιφερεια-
κή ενότητα. Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Αντι-
περιφερειάρχη ορίζονται ο αριθµός των Επιτροπών, τα
µέλη αυτών, καθώς και ο γραµµατέας κάθε επιτροπής, εκ
των υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Κάθε επαγγελµατικός και επιστηµονικός φορέας υποδει-
κνύει στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών µετά από σχετική έγγραφη
πρόσκλησή του, ένα µέλος της Επιτροπής µε τον ανα-
πληρωτή του. Τα µετέχοντα στις Επιτροπές µέλη επιλέ-
γονται µε κλήρωση µεταξύ των υποδειχθέντων. Η έγγρα-
φη πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη και η δεκα-
πενθήµερη προθεσµία ισχύουν και για την υπόδειξη των
εκπροσώπων των ιδιοκτητών από την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας συνεπάγεται τον απευθείας ορισµό των
µελών από τον Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή,
ως εκπρόσωποι ορίζονται ένας µισθωτής και ένας εκµι-
σθωτής ακινήτου της περιφέρειας που υπάγονται στη
ρύθµιση του π.δ. 34/1995. Η θητεία των Επιτροπών είναι
διετής και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του κατά
τόπο αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη για έναν ακόµη χρό-
νο.

5. Η Επιτροπή Διακανονισµού είναι αρµόδια για την ε-
ξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρ-
µογή του µισθώµατος στις εµπορικές µισθώσεις για ακί-
νητα που βρίσκονται µέσα στα όρια της οικείας περιφε-
ρειακής ενότητας. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται των υπο-
θέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της κατόπιν ε-
νυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εµπλεκό-
µενων µερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της ανα-
φοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της
µίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική ανα-
προσαρµογή του µισθώµατος ή από προηγούµενη ανα-
φορά του ιδίου µέρους ή από την τελευταία προσφυγή
στη διαµεσολάβηση του ν. 3898/2010 (Α΄ 211), καθώς
και η προηγούµενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρµο-
γή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή µίσθωση. Η υποβολή 

της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προ-
βλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες για την άσκηση εν-
δίκου βοηθήµατος. 

6. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα
τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της µε βάση την αρ-
χή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να πα-
ρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και
να ενηµερώνονται για τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα
που προσκοµίζει το άλλο µέρος. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να παρίστανται στην Επιτροπή µετά ή δια δικηγό-
ρου.

7. Εάν επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την αναπρο-
σαρµογή του µισθώµατος συντάσσεται Πρακτικό, το ο-
ποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και τα ε-
µπλεκόµενα µέρη ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή
τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επέχει θέση δικα-
στικού συµβιβασµού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Δια-
φορετικά, η Επιτροπή εκδίδει Πόρισµα, αντίγραφο του ο-
ποίου λαµβάνουν τα µέρη, το οποίο εκφράζει την εκτίµη-
σή της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώµη της τυ-
χόν µειοψηφίας. Το Πόρισµα της Επιτροπής λαµβάνεται
υπόψη από τα Δικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα. 

8. Συµβιβασµός επί του µισθώµατος που επιτυγχάνεται
από τα µέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή
σχετική αναφορά ή πριν από την ακρόαση µπορεί να επι-
κυρώνεται από αυτή µε την υποβολή υπογεγραµµένου α-
πό τα µέρη Πρακτικού. Το επικυρωµένο από την Επιτρο-
πή Πρακτικό επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού και α-
ποτελεί τίτλο εκτελεστό.

9. Η έναρξη της διαδικασίας για επίτευξη συµβιβασµού
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονι-
σµού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συµβιβασµός η Επι-
τροπή υποχρεούνται να εκδώσει πόρισµα σύµφωνα µε
την παράγραφο 7. 

10. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται
και µισθώσεις των προεδρικών διαταγµάτων 715/1979
(Α΄ 212) και 19/1932 (Α΄ 409). Η επίτευξη συµβιβασµού
και η εφαρµογή του Πρακτικού Συµβιβασµού από τον εκ-
µισθωτή ή µισθωτή που υπάγεται στις ανωτέρω διατά-
ξεις δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.

11. Οι µισθώσεις των χειµερινών και θερινών κινηµα-
τογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και µη, που λήγουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3728/2008 (Α΄
258), την 31η Δεκεµβρίου 2011, παρατείνονται αυτοδι-
καίως µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016. Επίσης, παρατεί-
νονται αυτοδικαίως, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016, ό-
σες µισθώσεις κινηµατογράφων και θεάτρων λήγουν, για
οποιονδήποτε λόγο, µετά την 31η Δεκεµβρίου 2011. Στις
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 31η Δε-
κεµβρίου 2016 αύξηση του καταβαλλόµενου κατά το
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος µισθώµατος.

12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ.
34/1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που στεγάζονται
τουριστικές επιχειρήσεις µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, νο-
µικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, µπορούν να παρατεί-
νονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους µε α-
πόφαση του αρµόδιου οργάνου και µε απευθείας σύνα-
ψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατε-
στηµένο στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µι-
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σθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και
των οποίων το µίσθιο δεν έχει αποδοθεί.

13. Για τις µισθώσεις της προηγούµενης παραγράφου,
ακόµα και όταν πρόκειται για µικτές µισθώσεις το ετήσιο
µίσθωµα δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το
4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του
µισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα του
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων µε αντικειµενικά
κριτήρια, της αγοραίας αξίας του µισθίου.

14. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουρι-
στικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενι-
αίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµά-
των αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄199), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), µε ετήσιο µίσθωµα ίσο ή
µεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειµενικής ή
της αγοραίας αξίας του µισθίου στις περιοχές που δεν ι-
σχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινή-
των µε αντικειµενικά κριτήρια, µπορούν να τροποποιη-
θούν ως προς τον όρο αυτόν µε συµφωνία των συµβαλ-
λόµενων µερών. Στην περίπτωση αυτή, το συµφωνηθέν
µίσθωµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της
εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας ή της αγοραί-
ας αξίας του µισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση. 

15. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 19 του άρθρου 7
του ν. 2741/1999, όπως αυτά προστέθηκαν µε το άρθρο 9
του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), καταργούνται.

Άρθρο 16
Λοιπές διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του
κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
33 του ν. 3604/2007 (Α΄ 189), προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής: 

«Οι συµβάσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται εφό-
σον συνάπτονται µεταξύ ή παρέχονται υπέρ νοµικών
προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση µεταξύ τους
σύµφωνα µε τα άρθρα 90 έως 109, υπό τις προϋποθέσεις
των παραγράφων 2, 3 και 4.» 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004
(Α΄ 259) η φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης» αντι-
καθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής στην κυριακάτικη α-
γορά του Δήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), ακόµη κι αν αυτή
δεν ανανεώθηκε, µπορούν να συµµετέχουν στην κυρια-
κάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήµο τα αναλο-
γούντα τέλη από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της
άδειάς τους έως την ηµεροµηνία ανανέωσης αυτής ή της
έκδοσης νέας. Τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για
συµµετοχή στην εν λόγω αγορά µετά τη λήξη της άδειας
διαγράφονται και αν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Άρθρο 17

Στα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος του άρ-
θρου 19 του ν. 3429/2005 µε την περίπτωση γ΄ της παρ.
7 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011 επέρχονται οι ακόλου-
θες µεταβολές:
α) Μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως

εξής:

«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυ-
µία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες ε-
φαρµόζονται και για τους εργαζόµενους σε αυτήν.»
β) Στο τελευταίο εδάφιο η φράση «µε απόφαση των Υ-

πουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» αντικαθίσταται από τη φράση «µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρ-
µόδιου Υπουργού».

Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του
ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) προστίθενται νέα εδάφια που έ-
χουν ως εξής:

«Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το
ν. 3389/2005 (Α΄ 232), ως χρόνος απόκτησης του εισο-
δήµατος από την υλοποίηση Συµπράξεων Δηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα θεωρείται ο χρόνος που το τίµηµα καθί-
σταται απαιτητό µε βάση τους όρους της οικείας κάθε
φορά Σύµβασης Σύµπραξης. Το πρώτο εδάφιο της παρα-
γράφου 12 του π.δ. 186/1992 (Α΄ 84) εφαρµόζεται ανα-
λόγως. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ι-
σχύουν για έσοδα που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού
Σκοπού από ίδια εκµετάλλευση του έργου.
Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύµπραξης, στο

οποίο περιλαµβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως
αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύµβαση Σύµπραξης ή το
σχετικό Παρεπόµενο Σύµφωνο, το αρχικό κόστος του
συνολικά απαιτούµενου εξοπλισµού που αποτελεί µέρος
του αναλαµβανόµενου έργου, οι τόκοι της περιόδου κα-
τασκευής, καθώς και κάθε κόστος και δαπάνη για την ε-
πίβλεψη, την ασφάλιση, τις αµοιβές συµβούλων, τα προ-
παρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα
νοµικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και µετεγκατά-
στασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβένυνται,
κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε µε τη
σταθερή µέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λει-
τουργίας του έργου, είτε µε τη µέθοδο που προβλέπεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 (Α΄
101). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό
Δηµόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου
που αποµένει µετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης
από το κόστος κατασκευής. Οι ζηµίες της Εταιρίας Ειδι-
κού Σκοπού µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε τα κέρ-
δη των δέκα (10) επόµενων χρήσεων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του
ν. 3389/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται στην
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Η αίτηση
για επιστροφή δύναται να υποβληθεί µε την εκκαθαριστι-
κή δήλωση Φ.Π.Α. κάθε χρήσης και η επιστροφή διενερ-
γείται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή της
σχετικής αίτησης.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-
νται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 και το άρθρο 30 του
ν. 3389/2005 (Α΄ 232).

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έ-
χουν εφαρµογή και στις Συµβάσεις Σύµπραξης που έ-
χουν ήδη συναφθεί.

5. Παρατείνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2012 η προθε-
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σµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από την έναρξη
ισχύος του και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, α-
νεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή κατά παρά-
ταση προθεσµία ολοκλήρωσης.

6. Το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων
που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του
ν. 2601/1998 δεν µπορεί, µε τις αποφάσεις πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
αυτών, να υπερβεί το ενισχυόµενο κόστος που είχε ορι-
σθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους.

Άρθρο 19

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 8 του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου α-
νταγωνισµού» (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δεσµεύσεις που προτείνουν οι συµµετέχουσες ε-
πιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο µέσα σε προθε-
σµία είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία εισαγωγής της
υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την κατάθε-
ση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 5.»
β) Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8

του ιδίου ως άνω νόµου καταργείται.
2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

12 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει νοµική προσωπικότη-

τα, διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και παρίσταται
αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.»
β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω

νόµου καταργείται.
3. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 219/

1991 «Περί Εµπορικών Αντιπροσώπων σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 81), όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση γ΄, ως εξής:

«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιµελητήριο
εξαιρείται εµπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισµένος α-
πό κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ.
και εγκατεστηµένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαί-
σια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασια-
κά πράξεις εµπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα,
όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις προϋπο-
θέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος για
την άσκηση πράξεων εµπορικής αντιπροσώπευσης. Ο ε-
µπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώ-
ρας της κύριας εγκατάστασής του και αν ιδρύσει γρα-
φείο ή υποκατάστηµα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλά-
δα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ..»
β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2

του π.δ. 249/1993 «Περί εµπορικών αντιπροσώπων» (Α΄
108), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιµο τίτλο
της αλλοδαπής».
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 249/1993

(Α΄ 108) καταργείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3419/2005,

όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου
13 του ν. 3853/2010, τροποποιείται ως εξής: 

«Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Έ-
νωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ., µε εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του
Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου το
οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού. Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα α-
ποκλειστικά για τις ανάγκες του Εποπτικού Συµβουλίου
και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..»

5. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 40 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) η φράση «το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6,
7, 8 περίπτωση β΄ και 9» αντικαθίσταται από τη φράση
«το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8, 9 περίπτωση
β΄ και 10».
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Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. Οι προ-
βλεπόµενες στο άρθρο 2 αρµοδιότητες ασκούνται από
την Αρχή µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την έκ-
δοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 3 του παρόντος και, σε κάθε περίπτωση, ό-
χι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Αθήνα,                                                                2011
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