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ΠΟΛ 1236 
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011. 
 
Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση σας τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 
4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», µε τις οποίες 
αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο «∆ιαδικασία συνδιαλλαγής», άρθρ. 99 – 106, του 
πτωχευτικού κώδικα µε νέο που φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης» , άρθρ. 99 - 106ια του πτωχευτικού κώδικα, όπως ισχύει. 
 
Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει επίσης 
χαρακτήρα προληπτικό της πτώχευσης.  
 
Η ρύθµιση της εξυγίανσης διαφέρει σηµαντικά από εκείνη της συνδιαλλαγής τόσο ως 
προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, µε ειδοποιό διαφορά τη 
δέσµευση από τη συµφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόµιµη πλειοψηφία 
πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και µη, οι απαιτήσεις των 
οποίων ρυθµίζονται από τη συµφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγµα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 106 η, παρ. 1 του ν. 4013/2011:  
« 1. Από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης δεσµεύει το σύνολο των 
πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθµίζονται από αυτήν, ακόµη και αν δεν είναι 
συµβαλλόµενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συµφωνίας εξυγίανσης. ∆εν δεσµεύονται 
πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν µετά το άνοιγµα της διαδικασίας 
εξυγίανσης.», εποµένως και του ∆ηµοσίου, σε αντίθεση µε τη συµφωνία 
συνδιαλλαγής, οι όροι της οποίας δεσµεύουν µόνο τους συµβληθέντες πιστωτές. 
 
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες, ιδίως τα Τµήµατα ∆ικαστικού και Ελέγχου, 
απαιτείται, όταν λαµβάνουν γνώση αιτήσεων οφειλετών τους για άνοιγµα της 
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ανωτέρω προπτωχευτικής διαδικασίας, να λαµβάνουν κατά προτεραιότητα όλα τα 
προσήκοντα µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις οφειλών µεγάλου ύψους. 
 
Περαιτέρω οδηγίες για την είσπραξη χρεών οφειλετών στους οποίους έχουν 
εφαρµογή οι νέες διατάξεις θα δοθούν µε νεότερη εγκύκλιό µας. 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


