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ΠΟΛ 1068 
 
ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου 
του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης». 
 
Σε συνέχεια των δύο εγκυκλίων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία µας σχετικά µε 
την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ήτοι της ΠΟΛ.1236/24.11.2011, µε θέµα 
«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011» και της 
ΠΟΛ.1188/24.9.2012, µε θέµα «Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του 
Πτωχευτικού Κώδικα "Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης" - Κοινοποίηση νέων 
διατάξεων», σας αποστέλλουµε οδηγίες που αφορούν την εφαρµογή αυτών των 
διατάξεων από τις ∆.Ο.Υ. και όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, ενόψει των κινδύνων που επιφυλάσσει 
αυτή η προπτωχευτική διαδικασία, τόσο από τυχόν απώλεια δηµοσίων εσόδων ως 
αποτέλεσµα επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης όσο και από τυχόν καθυστέρηση στη 
διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων λόγω της αναστολής µέτρων που συνήθως 
χορηγείται από τα αρµόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης. 
 
Οδηγίες προς τις ∆.Ο.Υ.  
 
Η ∆.Ο.Υ. λαµβάνει κατ' αρχήν γνώση των αιτήσεων εξυγίανσης µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα αρ. (1). Στις περιπτώσεις που παρέχεται 
νωρίτερα από την Υπηρεσία µας η πληροφορία για την πρόθεση κατάθεσης αίτησης 
λόγω έκδοσης παραβόλου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οι αποδέκτες 
του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας µας παρακαλούνται κατά απόλυτη 
προτεραιότητα να λαµβάνουν κάθε δυνατό και πρόσφορο µέτρο (ασφαλιστικό, 
αναγκαστικής είσπραξης, ποινικό) και να ολοκληρώνουν τυχόν εκκρεµείς 
φορολογικούς ελέγχους σε βάρος αυτών των επιχειρήσεων. 
 
1. Έλεγχος νοµότυπης κλήτευσης του ∆ηµοσίου 
 
Στη δίκη για άνοιγµα ή για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης κλητεύεται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και το ∆ηµόσιο, εφόσον υπάρχουν οφειλές προς αυτό (βλ. άρθρα 
100 παρ. 6 και 106στ παρ. 5 του ΠτΚ). 
 
Ως έγκυρη κλήτευση του ∆ηµοσίου νοείται η κλήτευση του Υπουργού των 



 

 

 
Οικονοµικών, ο οποίος εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο στις δίκες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
του Κώδικα Περί ∆ικών του ∆ηµοσίου (ν.δ. 26/1944) σε συνδυασµό µε το άρθρο 126 
του ΚΠολ∆. Εποµένως, κλήτευση του Υπουργού των Οικονοµικών γίνεται µε 
κοινοποίηση του δικογράφου είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονοµικών στην οδό Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184 Αθήνα είτε στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Ακαδηµίας 68, Τ.Κ. 10678 Αθήνα. 
 
Σε περίπτωση που η αίτηση κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονοµικών, αυτή διαβιβάζεται άµεσα στο Ν.Σ.Κ.. Η αίτηση αποστέλλεται από την 
Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. στην αρµόδια κάθε φορά ∆.Ο.Υ. και στο αρµόδιο 
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου / δικαστικό γραφείο µε κοινοποίηση και στην 
Υπηρεσία µας. Η Υπηρεσία µας ενηµερώνει αντίστοιχα τις εµπλεκόµενες κεντρικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, 
∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, ∆ιεύθυνση Ελέγχων και ∆ιεύθυνση 19η 
Τελωνειακών ∆ιαδικασιών). 
 
Στις περιπτώσεις που η αίτηση κοινοποιείται απευθείας στη ∆.Ο.Υ. (φαινόµενο πολύ 
σύνηθες) και δεδοµένου ότι αυτή δε δύναται να αρνηθεί την παραλαβή της, κρίνεται 
σκόπιµο να επισηµαίνεται από τους υπαλλήλους της ∆.Ο.Υ. στους ενεργούντες την 
κοινοποίηση το µη νοµότυπο της κλήτευσης µε επίκληση των προαναφερθεισών 
διατάξεων καθώς και ο κίνδυνος επέλευσης τυχόν δικονοµικών συνεπειών. 
Αντίγραφο της αίτησης πρέπει να αποστέλλεται άµεσα στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Ν.Σ.Κ. µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας. 
 
2. Έλεγχος των οφειλών προς το ∆ηµόσιο 
 
Όταν η ∆.Ο.Υ. λαµβάνει γνώση της αίτησης εξυγίανσης εντοπίζει τον Α.Φ.Μ. της 
αιτούσας επιχείρησης και τυχόν συνυπόχρεων προσώπων και εξετάζει τις 
βεβαιωµένες οφειλές µε βάση τα στοιχεία του συστήµατος TAXIS (υποσύστηµα 
Έσοδα - κεντρική εικόνα). Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης οφειλών σε άλλη 
∆.Ο.Υ. απαιτείται άµεση ενηµέρωση αυτής και συνεργασία των αρµόδιων ∆.Ο.Υ.  
 
Επειδή κρίσιµος χρόνος για την υπαγωγή οφειλών σε συµφωνία εξυγίανσης είναι, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 106η παρ. 1 του ΠτΚ, η έκδοση της απόφασης 
για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, η ∆.Ο.Υ. πρέπει να παρακολουθεί καθ' 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης τη βεβαίωση νέων οφειλών που 
ανάγονται σε χρόνο µέχρι το άνοιγµα της διαδικασίας. Η εµπλοκή του τµήµατος 
Ελέγχου της ∆.Ο.Υ. είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτό το στάδιο, καθώς απαιτείται 
συνεργασία των τµηµάτων ∆ικαστικού και Ελέγχου για τον εντοπισµό του ακριβούς 
ύψους των οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ιδίως στις περιπτώσεις όπου επίκειται η 
βεβαίωση νέων ποσών ως αποτέλεσµα φορολογικών ελέγχων και τα ποσά αυτά 
περιλαµβάνονται στις προβλέψεις της συµφωνίας εξυγίανσης. 
 
Μαζί µε την αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης πρέπει να καταθέτει 
επί ποινή απαραδέκτου, πέραν των λοιπών στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 
100 παρ. 2 του ΠτΚ και βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για τα χρέη 
του προς το ∆ηµόσιο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χορήγηση αυτής της 
βεβαίωσης από το τµήµα Εσόδων της ∆.Ο.Υ., καθώς αυτή δεν ταυτίζεται ούτε µε 
«Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το 
∆ηµόσιο» ούτε µε «Πίνακα χρεών - Φορολογούµενοι µε χρέη». Η συγκεκριµένη 
βεβαίωση πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των βεβαιωµένων οφειλών και τυχόν 
φορολογικές εκκρεµότητες του αιτούντος (π.χ. µη υποβολή δηλώσεων φορολογίας 



 

 

 
εισοδήµατος, δηλώσεων Φ.Π.Α., εκκρεµείς ελέγχους, ανέλεγκτες χρήσεις κλπ.). 
 
3. Λήψη µέτρων - Έλεγχος ύπαρξης αναστολής λήψης µέτρων 
 
Η ∆.Ο.Υ. εξετάζει άµεσα τυχόν δυνατότητα λήψης µέτρων διασφάλισης των 
απαιτήσεων του ∆ηµοσίου κατά του αιτούντος ή συνυπόχρεων προσώπων, εφόσον 
αυτό δεν αντιβαίνει σε σχετική χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ή δικαστική 
απόφαση λήψης προληπτικών µέτρων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ∆.Ο.Υ. πρέπει να 
εξετάζει κατά προτεραιότητα τα εξής: α) τη δυνατότητα λήψης µέτρων άµεσης 
είσπραξης, όπως ιδίως της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και β) τη δυνατότητα λήψης 
ασφαλιστικών µέτρων, όπως ιδίως της εγγραφής υποθήκης σε τυχόν ακίνητη 
περιουσία της αιτούσας επιχείρησης, προκειµένου να βελτιωθεί η θέση του ∆ηµοσίου 
είτε στο στάδιο της διαδικασίας εξυγίανσης ως ενυπόθηκου πλέον δανειστή είτε σε 
µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας πτώχευσης µε την προνοµιακή κατάταξη 
αυτού. 
 
Η αιτούσα επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε το 
άρθρο 103 του ΠτΚ µε υποβολή αιτήµατος µαζί µε την αίτηση εξυγίανσης ή χωριστά 
(διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων). Όταν υπάρχει αίτηµα για προληπτικά µέτρα 
συνήθως υπάρχει και αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής, το οποίο είτε 
συζητείται την ίδια ηµέρα κατάθεσης της αίτησης, οπότε εκδίδεται αυθηµερόν 
σχετική απόφαση είτε ορίζεται δικάσιµος για τη συζήτησή του εντός ολίγων ηµερών 
από την κατάθεση. Η πράξη του αρµόδιου ∆ικαστηρίου µε την οποία χορηγείται 
προσωρινή διαταγή σηµειώνεται πάνω στο δικόγραφο της αίτησης και συνήθως στην 
πρώτη ή την τελευταία σελίδα του δικογράφου. Το χρονικό σηµείο που καλύπτει η 
προσωρινή διαταγή ξεκινά από την έκδοσή της και διαρκεί ανάλογα µε τα οριζόµενα 
σε αυτή. Η ∆.Ο.Υ. πρέπει να εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή το διάστηµα που τυχόν 
µεσολαβεί, λόγω µη παράτασης της ισχύος της προσωρινής διαταγής, µεταξύ του 
χρόνου λήξης της προσωρινής διαταγής και της έκδοσης οριστικής απόφασης, οπότε 
δεν ισχύει η αναστολή και συνιστάται η λήψη µέτρων από τη ∆.Ο.Υ. Υπενθυµίζεται 
ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 7 του ΠτΚ, η διάρκεια των προληπτικών µέτρων 
ή τυχόν προσωρινής διαταγής δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από το 
άνοιγµα της διαδικασίας (έκδοση απόφασης). 
 
Περιεχόµενο της προσωρινής διαταγής ή της απόφασης λήψης προληπτικών µέτρων 
µπορεί να είναι η αναστολή ή απαγόρευση µέτρων ατοµικής ή συλλογικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης, ασφαλιστικών µέτρων ή εν γένει ατοµικών διώξεων σε 
βάρος του αιτούντος ή και λοιπών συνυπόχρεων προσώπων και εγγυητών 
(αιτούντων). Ειδικότερα: 
 
> Στα µέτρα ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαµβάνεται η κατάσχεση κινητών 
ή ακινήτων, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού. 
> Στα µέτρα συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαµβάνεται η αίτηση κήρυξης 
σε πτώχευση. 
> Στις εν γένει διώξεις / διωκτικά µέτρα περιλαµβάνονται και τα µέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης. 
> Στα ασφαλιστικά µέτρα περιλαµβάνεται η εγγραφή υποθήκης. 
> Στα µέτρα που αναστέλλονται από τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις δεν 
περιλαµβάνεται η αίτηση ποινικής δίωξης, καθώς αυτή αφορά ποινικό αδίκηµα και 
δεν αποτελεί µέτρο ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου. 
 
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 1 του ΠτΚ, κατά τη διάρκεια της 



 

 

 
αναστολής µέτρων που διατάσσεται από το δικαστήριο αναστέλλεται και η 
παραγραφή. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τη ∆.Ο.Υ. στον εντοπισµό των προσώπων που 
ρητά προστατεύονται από τις σχετικές αποφάσεις. Όταν για παράδειγµα ορίζεται ότι 
αναστέλλονται µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας επιχείρησης, η 
∆.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά τυχόν συνυπόχρεων προσώπων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί συνυπευθυνότητας, λαµβάνοντας µέτρα π.χ. 
κατά του διευθύνοντος συµβούλου οφειλέτριας Α.Ε. 
 
Κατά το στάδιο µετά την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν ισχύει η 
απευθείας εκ του νόµου αναστολή µέτρων, όπως ίσχυε στο θεσµό της συνδιαλλαγής. 
Ειδικότερα, στη συµφωνία εξυγίανσης µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 106ε παρ. 1 στ. 
η του ΠτΚ, να προβλέπεται αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών για 
κάποιο διάστηµα µετά την επικύρωσή της, η αναστολή όµως αυτή δε δεσµεύει τους 
µη συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από 
την επικύρωσή της. 
 
4. ∆ιαµόρφωση θέσης του ∆ηµοσίου σχετικά µε την άσκηση παρέµβασης στη δίκη 
 
Στα πλαίσια της δίκης για το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης ή την επικύρωση 
σχετικής συµφωνίας, όπου, όπως προαναφέρθηκε, κλητεύεται υποχρεωτικά το 
∆ηµόσιο, όταν ο αιτών είναι οφειλέτης του, τίθεται το ζήτηµα αν το ∆ηµόσιο πρέπει ή 
όχι, προς διασφάλιση των συµφερόντων του, να συµµετέχει στη δίκη ασκώντας 
παρέµβαση. Το ίδιο ζήτηµα τίθεται και σε σχέση µε τυχόν αίτηση για λήψη 
προληπτικών µέτρων κατ' άρθρο 103 του ΠτΚ, είτε αυτή έχει ασκηθεί µαζί µε την 
αίτηση εξυγίανσης είτε όχι. Για την άσκηση παρέµβασης εκ µέρους του ∆ηµοσίου, 
αρµόδιο είναι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (άρθρο 2 περ. α του Οργανισµού 
Ν.Σ.Κ. - ν. 3086/2002, όπως ισχύει), το οποίο ενεργεί µετά από διατύπωση σχετικής 
άποψης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή/και Τελωνείο, σε περίπτωση που υφίστανται 
τελωνειακά χρέη της αιτούσας επιχείρησης. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολ∆, αν ο παρεµβαίνων 
υποστηρίζει την κύρια αίτηση, η παρέµβαση είναι πρόσθετη, ενώ αν αντιδικεί, 
ζητώντας την απόρριψη αυτής ή την αποδοχή δικού του αιτήµατος, η παρέµβαση 
είναι κύρια. Στις παρατηρήσεις που ακολουθούν, όταν γίνεται λόγος για 
«παρέµβαση» νοείται η κύρια παρέµβαση (άρθρο 752 ΚΠολ∆ σε συνδυασµό µε 79 
ΚΠολ∆). Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται λόγοι παρέµβασης του ∆ηµοσίου 
(ενδεικτικά): 
 
> στη συζήτηση της αίτησης για άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης, µε αίτηµα την 
απόρριψη αυτής, 
> στη συζήτηση της αίτησης για λήψη προληπτικών µέτρων (όπως και στη συζήτηση 
τυχόν αιτήµατος προσωρινής διαταγής για λήψη προληπτικών µέτρων), µε αίτηµα την 
απόρριψη αυτής ή την εξαίρεση του ∆ηµοσίου από την αναστολή µέτρων που θα 
διατάξει το δικαστήριο, 
> στη συζήτηση της αίτησης για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης, µε αίτηµα την 
απόρριψη αυτής ή τη µη επικύρωση των όρων της συµφωνίας που θίγουν τα 
συµφέροντα του ∆ηµοσίου. 
 
Αναφορικά µε το τελευταίο αίτηµα, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 106ζ 
παρ. 4 του ΠτΚ, «4. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση που 



 

 

 
διαπιστώνει ότι η συµφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί της 
απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσµία για την τροποποίηση της συµφωνίας 
εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν 
εντός της προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο και δεν δύναται να υπερβαίνει το 
δεκαήµερο». 
 
4.1. Παράγοντες που συνεκτιµώνται για την άσκηση παρέµβασης του ∆ηµοσίου 
 
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, ενδεχόµενη βλάβη των συµφερόντων του ∆ηµοσίου ως 
πιστωτή στη δίκη εξυγίανσης συνίσταται κυρίως στην απώλεια δηµοσίων εσόδων ως 
αποτέλεσµα επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης (π.χ. λόγω περιορισµού απαιτήσεων 
του ∆ηµοσίου ή δυσµενούς για το ∆ηµόσιο διακανονισµού καταβολής αυτών) αλλά 
και στην καθυστέρηση ή ακόµα και µαταίωση της διαδικασίας είσπραξης 
βεβαιωµένων χρεών λόγω της αναστολής µέτρων που συνήθως χορηγείται από τα 
αρµόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 103 του 
ΠτΚ ή/και ως αποτέλεσµα επικύρωσης της συµφωνίας. 
 
Για να κριθεί η σκοπιµότητα άσκησης παρέµβασης από το ∆ηµόσιο στις εν λόγω 
δίκες, απαιτείται η συνεκτίµηση από τη ∆.Ο.Υ. (σε συνεργασία µε τυχόν άλλες 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες) αρκετών παραγόντων όπως: 
 
4.1.1. του ύψους και της αιτίας των βεβαιωµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο που 
εµπίπτουν στη συµφωνία καθώς και τυχόν προς βεβαίωση χρεών που ρυθµίζονται 
από αυτή, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν. 
 
α. Είναι προφανές ότι για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη παρέµβασης πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη το οικονοµικό αντικείµενο της δίκης από 
την πλευρά του ∆ηµοσίου, δηλαδή το ύψος των απαιτήσεων του που θίγονται από τη 
διαδικασία (τη συµφωνία ή και τα προληπτικά µέτρα), ώστε ν' αποφεύγεται η 
συµµετοχή του ∆ηµοσίου σε δίκες µε αµελητέο οικονοµικό αντικείµενο. Όπως έχει 
ήδη επισηµανθεί, απαιτήσεις που θίγονται από τη διαδικασία ενδέχεται να είναι όχι 
µόνο τα βεβαιωµένα χρέη του αιτούντος προς το ∆ηµόσιο αλλά και προς βεβαίωση 
χρέη. 
 
Το τελευταίο είναι πιθανό όταν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις, οπότε στα οικονοµικά 
στοιχεία της επιχείρησης, που ενσωµατώνονται ή επισυνάπτονται στην αίτηση, 
εµφανίζονται συχνά καταχωρηµένες οφειλές προς το ∆ηµόσιο που δεν έχουν 
βεβαιωθεί. Οι εν λόγω οφειλές, εφόσον εµφανίζονται ως υφιστάµενες οικονοµικές 
υποχρεώσεις της αιτούσας επιχείρησης, κατά κανόνα περιλαµβάνονται στη συµφωνία 
εξυγίανσης, δηλαδή µπορεί να προταθεί η ρύθµισή τους µε τη συµφωνία. 
Υπενθυµίζεται ότι για να αποτελέσουν οι οφειλές αυτές αντικείµενο της συµφωνίας 
πρέπει κατά κανόνα (βλ. άρθρο 106η παρ. 1 του ΠτΚ) να έχουν γεννηθεί πριν από την 
έκδοση της απόφασης για άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης. 
 
β. Επιβαρυντικό παράγοντα στην κρίση της ∆.Ο.Υ. για την ανάγκη άσκησης 
παρέµβασης συνιστά και η τυχόν προέλευση των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου από 
Φ.Π.Α., δάνεια ΚΑΧΚΕΕ∆, επιστροφές επιχορηγήσεων, έσοδα του ∆ηµοσίου που 
εισπράττονται για λογαριασµό του από την επιχείρηση βάσει νόµου ή σύµβασης κ.λπ. 
Υπενθυµίζεται ότι οι κατηγορίες αυτές χρεών αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη 
αυστηρότητα και στα πλαίσια άλλων διαδικασιών π.χ. βλ. άρθρο 17 του ν. 2648/1998 
για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής. 
 



 

 

 
γ. Τέλος, ως προς τους παρακρατούµενους φόρους, πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά 
το µέρος που µια συµφωνία εξυγίανσης ρυθµίζει/περιορίζει οφειλές αυτής της 
κατηγορίας προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ, διότι ρυθµίζει 
οφειλές που ανάγονται σε φορολογική υποχρέωση όχι της αιτούσας επιχείρησης αλλά 
τρίτων (σχετικές οι ΣτΕ τµ.Β' 1841/2000, 2084/2000 καθώς και η Γνωµοδότηση υπ' 
αριθ. 477/2006 του Β' Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., που έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό 
Οικονοµικών, κατά την οποία οι παρακρατούµενοι φόροι δεν µπορούν να υπαχθούν 
σε συµφωνία πιστωτών-επιχείρησης άρθρου 44 ν. 1892/1990, που αποτελούσε 
παρεµφερή µε τη συµφωνία εξυγίανσης προϊσχύοντα θεσµό). 
 
4.1.2. των όρων που προβλέπονται για τη ρύθµιση των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου 
στα πλαίσια της συµφωνίας (χρονικός ορίζοντας αποπληρωµής, τυχόν διαγραφή 
µέρους αυτών, τυχόν πάγωµα προσαυξήσεων κ.λπ.), 
 
4.1.3. του βαθµού διασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, σε περίπτωση που 
η επιχείρηση δεν υπαχθεί σε εξυγίανση και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών είτε 
µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά Κ.Ε.∆.Ε. σε βάρος της περιουσίας της 
οφειλέτριας επιχείρησης είτε, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης αυτής, µε την 
κατάταξή του στην αντίστοιχη διαδικασία συλλογικής εκτέλεσης καθώς και µε µέτρα 
σε βάρος της περιουσίας τυχόν συνυπόχρεων προσώπων, 
 
4.1.4. της βιωσιµότητας της αιτούσας επιχείρησης και της δυνατότητας υλοποίησης 
του προτεινόµενου από αυτήν σχεδίου εξυγίανσης (εφόσον και στο βαθµό που η 
εκτίµηση αυτών είναι εφικτή µε βάση στοιχεία διαθέσιµα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή 
κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου/αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης). 
 
4.2. Ενδεικτικοί λόγοι παρέµβασης ανάλογα µε το στάδιο της δίκης 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, καταγράφονται ενδεικτικά, για τη διευκόλυνση των 
αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, ορισµένοι βασικοί λόγοι, στη συνδροµή των 
οποίων µπορεί να βασιστεί η άσκηση κύριας παρέµβασης εκ µέρους του ∆ηµοσίου σε 
δίκες εξυγίανσης επιχειρήσεων-οφειλετών του. Υπογραµµίζεται ότι η τελική κρίση 
για το σκόπιµο ή µη άσκησης παρέµβασης ανήκει στον προϊστάµενο της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ., ο οποίος κρίνει σχετικά µε την πρόκληση ή µη βλάβης στο ∆ηµόσιο από την 
υπαγωγή ενός οφειλέτη του σε διαδικασία/συµφωνία εξυγίανσης βάσει των 
ιδιαίτερων δεδοµένων κάθε περίπτωσης και της φορολογικής εικόνας της αιτούσας 
επιχείρησης.  
 
4.2.1. Συζήτηση αίτησης για άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης/αίτησης για λήψη 
προληπτικών µέτρων 
 
Στις δίκες µε αντικείµενο το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης δεν είναι πάντα ευχερής 
η στοιχειοθέτηση βλάβης του ∆ηµοσίου, καθώς οι σχετικές αιτήσεις συνήθως δεν 
µνηµονεύουν συγκεκριµένους όρους διακανονισµού των οφειλών της αιτούσας 
επιχείρησης, αλλά εστιάζουν στην παρουσίαση των κρίσιµων και κατά νόµο 
απαραίτητων οικονοµικών στοιχείων που άπτονται αφενός της οικονοµικής 
αδυναµίας της αφετέρου της βιωσιµότητάς της και του επιχειρηµατικού σχεδίου 
εξυγίανσης αυτής. Στις εν λόγω δίκες, τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου βλάπτονται όταν 
(ενδεικτικά): 
 
α. από τα στοιχεία της αίτησης µπορεί να στοιχειοθετηθεί προφανώς καταχρηστική 



 

 

 
συµπεριφορά (άρθρο 281 του Α.Κ.) του αιτούντος οφειλέτη, δηλαδή όταν προκύπτει 
ότι σκοπός της αίτησης δεν είναι η εξυγίανση της επιχείρησης αλλά µόνο η 
διασφάλιση προσωρινής ασυλίας αυτής έναντι των πιστωτών της, κατά 
καταστρατήγηση του θεσµού. 
 
Καταχρηστική άσκηση αίτησης εξυγίανσης µπορεί να προκύψει π.χ. από στοιχεία που 
σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και των οποίων η ανακριβής 
περιγραφή στην αίτηση µπορεί να διαπιστωθεί από τη ∆.Ο.Υ., µε βάση διαθέσιµα σε 
αυτήν στοιχεία ή κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου/αυτοψίας στις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης, όπως λ.χ. όταν η αιτούσα επιχείρηση δεν λειτουργεί, ενώ 
εµφανίζεται στην αίτηση ως λειτουργούσα, όταν µνηµονεύονται στην αίτηση 
εγκαταστάσεις, καταστήµατα ή προσωπικό που δεν υφίστανται, όταν η επιχείρηση 
αδρανεί επί µακρόν ως προς την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, όταν 
εµφανίζονται µεγάλου ύψους εικονικές απαιτήσεις ή οφειλές κ.λπ. 
 
β. από το σχέδιο εξυγίανσης που περιέχεται στην αίτηση παραβλάπτεται προφανώς η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών (άρθρα 99 παρ. 2 και 106ζ παρ. 2β του ΠτΚ), 
δηλαδή προβλέπεται ότι οι µη συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε 
χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν µε βάση ατοµική 
αναγκαστική εκτέλεση ή στα πλαίσια τυχόν πτωχευτικής εκκαθάρισης. Για τη 
στοιχειοθέτηση του λόγου αυτού εξετάζεται ειδικά η δυνατότητα ικανοποίησης των 
απαιτήσεων του ∆ηµοσίου µε τη λήψη µέτρων σε βάρος της περιουσίας της 
επιχείρησης, εφόσον υπάρχει. 
 
Εποµένως, επίκληση του λόγου αυτού µπορεί να γίνει όταν στα προτεινόµενα από την 
επιχείρηση µέτρα εξυγίανσης περιλαµβάνεται διαγραφή απαιτήσεων του ∆ηµοσίου 
ή/και µεγάλο χρονικό διάστηµα αποπληρωµής αυτών µε ή χωρίς πάγωµα 
προσαυξήσεων, ενώ από τα στοιχεία που διαθέτει η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία 
προκύπτουν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, από τη ρευστοποίηση των 
οποίων, µπορεί να εκτιµηθεί ότι το ∆ηµόσιο θα ικανοποιηθεί ταχύτερα και σε 
προφανώς µεγαλύτερο βαθµό. 
 
Αναφορικά µε τη συνδροµή του λόγου αυτού πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η 
τυχόν λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου π.χ. εγγραφή 
υποθήκης υπέρ αυτού σε ακίνητα της επιχείρησης. 
 
γ. το τυχόν προβλεπόµενο στην αίτηση επιχειρηµατικό σχέδιο εξυγίανσης παραβαίνει 
προφανώς την αρχή της ισότιµης µεταχείρισης των πιστωτών (πρβ άρθρο 106ζ παρ. 
2δ του ΠτΚ) σε βάρος του ∆ηµοσίου π.χ. σε περίπτωση πρόβλεψης ευνοϊκότερων ή 
παρόµοιων όρων για τις απαιτήσεις ανέγγυων πιστωτών σε σχέση µε τις απαιτήσεις 
του ∆ηµοσίου, οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε γενικό προνόµιο ή σε περίπτωση που 
άλλοι προνοµιούχοι πιστωτές (π.χ. Ι.Κ.Α.) αντιµετωπίζονται µε σηµαντικά 
ευνοϊκότερο τρόπο. 
 
δ. µνηµονεύονται αναληθή (όχι απλώς µη επικαιροποιηµένα) στοιχεία όσον αφορά τα 
χρέη προς το ∆ηµόσιο (βεβαιωµένα και προς βεβαίωση). 
 
ε. ζητείται η λήψη ιδιαίτερα βλαπτικών για το ∆ηµόσιο προληπτικών µέτρων (άρθρο 
103 του ΠτΚ) όπως είναι η απαγόρευση συµψηφισµού. Βλάβη µπορεί να συνεπάγεται 
και το αίτηµα για αναστολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή/και ασφαλιστικών 
µέτρων, όταν υφίστανται βεβαιωµένα χρέη σηµαντικού ύψους και είναι ευχερής η 
είσπραξη αυτών από την περιουσία της επιχείρησης, ενώ, παράλληλα, στο 



 

 

 
επιχειρηµατικό σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται διαγραφή απαιτήσεων του ∆ηµοσίου 
ή/και µεγάλο χρονικό διάστηµα αποπληρωµής αυτών. Το αίτηµα για αναστολή 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή/και ασφαλιστικών µέτρων µπορεί επίσης να 
συνεπάγεται βλάβη, όταν επεκτείνεται σε τρίτα συνυπόχρεα µε την επιχείρηση έναντι 
του ∆ηµοσίου πρόσωπα, από την υπέγγυα περιουσία των οποίων µπορούν να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου, εφόσον βέβαια, οι οφειλές της 
επιχείρησης, για τις οποίες ευθύνονται τα πρόσωπα αυτά, είναι µεγάλου ύψους. 
 
Είναι προφανές ότι σε τυχόν παρέµβαση µπορεί να γίνει επίκληση, παράλληλα µε 
τους ανωτέρω λόγους, και άλλων νοµικών επιχειρηµάτων, εφόσον εντοπιστούν 
παραβάσεις του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία π.χ. µη προσκόµιση 
βεβαίωσης ∆.Ο.Υ. (άρθρο 100 παρ. 2 του ΠτΚ) ή άλλων εγγράφων που άπτονται του 
παραδεκτού ή του βασίµου της αίτησης κ.λπ.  
 
4.2.2. Συζήτηση αίτησης για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης 
 
Στις δίκες µε αντικείµενο την επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης µεταξύ της 
οφειλέτριας επιχείρησης και πιστωτών της η κρίση για τη σκοπιµότητα άσκησης 
κύριας παρέµβασης είναι ευχερέστερη, δεδοµένου ότι στην προς επικύρωση 
συµφωνία αναµένεται να περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι όροι για τις απαιτήσεις 
όλων των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων υπάγονται σε αυτήν, συµβαλλοµένων 
ή µη, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, οι οποίοι, σε περίπτωση δικαστικής 
επικύρωσης θα καθίστανται δεσµευτικοί και για αυτό (άρθρο 106η παρ. 1 του ΠτΚ). 
Από το περιεχόµενο της συµφωνίας µπορεί να συναχθεί ευχερέστερα αν η δικαστική 
επικύρωσή της συνεπάγεται βλάβη για το ∆ηµόσιο ή όχι. Εποµένως, στα πλαίσια των 
δικών αυτών, υφίσταται µεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου συνδροµής των λόγων που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω (υπ' αριθ. 4.2.1.), οι οποίοι όµως πρέπει να αντιµετωπίζονται 
εδώ µε λιγότερη φειδώ, αφενός λόγω των συγκεκριµένων πλέον στοιχείων που 
τίθενται υπόψη της ∆ιοίκησης αφετέρου λόγω των σηµαντικών αποτελεσµάτων που 
συνεπάγεται κατά νόµο η τυχόν ευδοκίµηση αίτησης επικύρωσης συµφωνίας 
εξυγίανσης. Στις δίκες αυτές τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου βλάπτονται όταν 
(ενδεικτικά): 
 
α. προβλέπεται διαγραφή απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, ιδίως βασικής οφειλής. 
 
β. προβλέπεται υπέρµετρα µεγάλο χρονικό διάστηµα αποπληρωµής των οφειλών 
προς το ∆ηµόσιο (κριτήριο για τα ανώτατα ανεκτά χρονικά όρια µπορούν να 
αποτελέσουν εν προκειµένω τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις για τη ρύθµιση 
χρεών οφειλετών ειδικών κατηγοριών, π.χ. στο άρθρο 62 Α του Κ.Ε.∆.Ε., πάντα σε 
συνάρτηση µε το ύψος του χρέους και την οικονοµική αδυναµία της επιχείρησης), 
εκτός αν κριθεί αδύνατη η είσπραξη αυτών µε καλύτερους όρους για το ∆ηµόσιο. 
Στην περίπτωση που προβλέπεται αποπληρωµή των χρεών προς το ∆ηµόσιο σε 
δόσεις, επιβαρυντικοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι η τυχόν 
πρόβλεψη (ρητή ή συναγόµενη) για πάγωµα των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής κατά το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής καθώς και για περίοδο χάριτος. 
 
Οι ανωτέρω συµβατικοί όροι (υπό στοιχεία α & β) πρέπει να κρίνονται πάντα σε 
συνάρτηση µε τη δυνατότητα ικανοποίησης απαιτήσεων του ∆ηµοσίου µε µέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας της επιχείρησης καθώς και τυχόν 
συνυπόχρεων µε αυτήν προσώπων. 
 
Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το είδος/αιτία των οφειλών 



 

 

 
των οποίων προβλέπεται η ρύθµιση (βλ. ανωτέρω υπ' αριθ. ΑΛΛ.) 
 
γ. δεν επισυνάπτεται στην κοινοποιούµενη στο ∆ηµόσιο αίτηση το κείµενο της προς 
επικύρωση συµφωνίας και (σε περίπτωση που η επισύναψη ή ενσωµάτωση δεν είναι 
δυνατή συνήθως λόγω µεγάλου αριθµού επιµέρους συµφωνιών) δεν µνηµονεύονται 
στην αίτηση όλοι οι κρίσιµοι (για το ∆ηµόσιο) συµβατικοί όροι ή η σχετική µνεία 
περιλαµβάνει σηµαντικές αοριστίες, µε αποτέλεσµα τη θέση των συµφερόντων του 
∆ηµοσίου σε κίνδυνο. 
 
δ. προκύπτει καταχρηστική συµπεριφορά (άρθρο 281 του Α.Κ.) της αιτούσας 
επιχείρησης (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 4.2.1α), όπως όταν ο σκοπός της συµφωνίας 
δεν είναι εξυγιαντικός αλλά µόνο η απαλλαγή της επιχείρησης από υποχρεώσεις της, 
η προσωρινή προστασία έναντι των πιστωτών της ή η επίτευξη αναστολής ποινικής 
δίωξης του οφειλέτη φ.π. ή των διοικούντων το ν.π.-οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια 
της συµφωνίας, ως αποτέλεσµα της δικαστικής επικύρωσής της. 
 
ε. προβλέπεται ρύθµιση µελλοντικά βεβαιούµενων οφειλών απροσδιόριστου ύψους 
(σε περίπτωση που υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις), ή ακόµα οφειλών που η ύπαρξή 
τους δεν προκύπτει καν από τα βιβλία και τις οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχείρησης, ιδίως όταν προβλέπεται διαγραφή του συνόλου ή µέρους αυτών (είτε µε 
αναφορά σε ποσοστό διαγραφής είτε σε είδος οφειλών που διαγράφονται π.χ. 
πρόστιµα, πρόσθετοι φόροι κ.λπ.). 
 
στ. δηµιουργείται σύγχυση ως προς τον τρόπο εντοπισµού των χρεών προς το 
∆ηµόσιο που εµπίπτουν στους όρους της συµφωνίας εξυγίανσης, όπως π.χ. σε 
περίπτωση που στη συµφωνία προβλέπεται ρύθµιση/περιορισµός όλων των 
(βεβαιωµένων ή µη) οφειλών της επιχείρησης προς το ∆ηµόσιο που ανάγονται στο 
κρίσιµο κατά τη συµφωνία χρονικό σηµείο, µε διαφορετικούς όµως όρους ανάλογα 
µε το αν οι οφειλές αυτές εµφαίνονται στον ισολογισµό της επιχείρησης ή όχι. Στην 
περίπτωση αυτή µπορεί να είναι δυσχερής για τη ∆.Ο.Υ., σε περίπτωση εκτέλεσης 
της συµφωνίας, λόγω δικαστικής επικύρωσής της, ο εντοπισµός των οφειλών που 
εµπίπτουν σε κάθε επιµέρους όρο της. Σε σχέση µε το ανωτέρω παράδειγµα, προσοχή 
πρέπει να δίνεται επίσης σε συµβατικούς όρους γενικού περιεχόµενου, που 
αναφέρονται, χωρίς περαιτέρω διάκριση, σε γεγενηµένες οφειλές της επιχείρησης που 
δεν εµφαίνονται στον ισολογισµό της (µε πρόβλεψη συνήθως διαγραφής αυτών), 
χωρίς ειδική αναφορά στο ∆ηµόσιο, όπου όµως ενδέχεται τελικά να υπαχθούν και 
απαιτήσεις του ∆ηµοσίου, απροσδιόριστου ύψους. 
 
ζ. προβλέπεται περιορισµός της ευθύνης συνυπόχρεων προσώπων για χρέη της υπό 
εξυγίανση επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν υφίσταται δυνατότητα είσπραξης µεγαλύτερου 
µέρους των ως άνω χρεών µε λήψη µέτρων σε βάρος της περιουσίας των εν λόγω 
προσώπων. 
Τονίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 106η παρ. 2 του ΠτΚ, αν δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στη συµφωνία εξυγίανσης, η δικαστική επικύρωσή της δεν έχει 
επίπτωση -µεταξύ άλλων- στην ευθύνη των προσώπων που ενέχονται εις ολόκληρον 
µε την υπό εξυγίανση επιχείρηση. 
 
η. προβλέπεται παράβαση της αρχής της ισότιµης µεταχείρισης των πιστωτών (άρθρο 
106ζ παρ. 2δ του ΠτΚ) σε βάρος του ∆ηµοσίου (βλ ανωτέρω υπό στοιχεία 4.2.1 γ). 
 
θ. προβλέπεται αναστολή λήψης µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (ή και γενικότερα 
ατοµικών διώξεων) σε βάρος της υπό εξυγίανση επιχείρησης ή/και συνυπόχρεων 



 

 

 
προσώπων πέραν ενός εύλογου σύντοµου χρονικού διαστήµατος µετά την επικύρωση 
της συµφωνίας. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 106ε παρ. 1 στ. η του ΠτΚ, 
στη συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να προβλέπεται «...αναστολή των ατοµικών 
διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστηµα µετά την επικύρωση της συµφωνίας. Η 
αναστολή αυτή δεν θα δεσµεύει τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα που 
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την επικύρωση της συµφωνίας». 
 
ι. προβλέπεται υπαγωγή στη συµφωνία οφειλών (βεβαιωµένων ή προς βεβαίωση) που 
προέρχονται από παρακρατούµενους φόρους (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 4.1.1 γ). 
 
Ο ανωτέρω ισχυρισµός είναι σκόπιµο να προβάλλεται πάντα στα πλαίσια κύριας 
παρέµβασης στις εν λόγω δίκες, προκειµένου να εξαιρούνται ρητά οι 
παρακρατούµενοι φόροι από το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω συµφωνιών. 
 
ια. Προβλέπονται δυσχερείς όροι για την αποδέσµευση του ∆ηµοσίου από τη 
συµφωνία εξυγίανσης, σε περίπτωση µη τήρησής της. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε 
το άρθρο 106ε παρ. 3 του ΠτΚ : «Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον 
οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµφωνίας εξυγίανσης ή ως 
λόγος καταγγελίας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε 
πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
του οφειλέτη που αναλαµβάνονται ή διαµορφώνονται µε τη συµφωνία, καθώς και 
καθυστερηµένης ή πληµµελούς εκπλήρωσης, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
καταγγελίας ή υπαναχώρησης». 
 
ιβ. ∆εν προβλέπεται ρητά στη συµφωνία εξυγίανσης όρος για αναβίωση των 
απαιτήσεων των πιστωτών (και συγκεκριµένα του ∆ηµοσίου), των οποίων 
συµφωνείται η διαγραφή, σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνίας από την 
οφειλέτρια επιχείρηση. Η αναβίωση µπορεί να προβλέπεται είτε ως αυτοδίκαιη 
συνέπεια µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είτε ως 
συνέπεια άσκησης από το θιγόµενο πιστωτή (εν προκειµένω, το ∆ηµόσιο) των 
προαναφερθέντων δικαιωµάτων (ανωτέρω υπό στοιχεία 4.2.2ια). 
 
Επισηµαίνεται ότι ρήτρα για αναβίωση διαγραµµένων απαιτήσεων σε περίπτωση 
ανατροπής ή λύσης της συµφωνίας µπορεί να συνάγεται και σιωπηρά, ιδιαίτερα όταν 
στη συµφωνία υπάρχει σχετική διαλυτική αίρεση ή προβλέπεται δυνατότητα 
µονοµερούς ανατροπής της, είναι σκόπιµο όµως, για τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου και για αποφυγή ενδεχοµένων αµφισβητήσεων, να 
επιδιώκεται σε κάθε περίπτωση η ρητή µνεία όρου για αναβίωση απαιτήσεων, των 
οποίων συµφωνείται η διαγραφή, σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνίας. 
 
Εκτός των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα 
πλαίσια τυχόν παρέµβασης στη δίκη της επικύρωσης και προς επίρρωση αυτής 
µπορεί να γίνει επίκληση και πολλών άλλων νοµικών επιχειρηµάτων, εφόσον 
εντοπιστούν παραβάσεις του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία π.χ. 
παράβαση ποσοστών για τον κατά νόµο σχηµατισµό της απαραίτητης πλειοψηφίας 
πιστωτών που πρέπει να συµβληθούν στην προς επικύρωση συµφωνία. 
 
4.3. Παροχή στοιχείων στο Ν.Σ.Κ. για άσκηση παρέµβασης 
 
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. οφείλει να διατυπώνει έγκαιρα στο αρµόδιο Γραφείο Νοµικού 
Συµβούλου / δικαστικό γραφείο άποψη (θετική ή αρνητική) σχετικά µε την άσκηση 
παρέµβασης στις εν λόγω δίκες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιµη η άσκηση 



 

 

 
παρέµβασης, πρέπει να χορηγείται άµεσα στο Ν.Σ.Κ. κάθε απαραίτητο στοιχείο για 
τη στήριξη της παρέµβασης του ∆ηµοσίου. 
 
Είναι προφανές ότι τα κρίσιµα στοιχεία ποικίλλουν ανάλογα µε το λόγο της 
παρέµβασης π.χ. όταν προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι η αίτηση έχει ασκηθεί 
καταχρηστικά (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 4.2.1α και 4.2.2γ), κρίσιµα µπορεί να είναι 
τα πορίσµατα του ελέγχου π.χ. ότι η αιτούσα επιχείρηση δεν λειτουργεί ή ότι τα 
στοιχεία που εµφανίζει είναι εικονικά. Στις συνηθέστερες περιπτώσεις όπου η 
παρέµβαση βασίζεται στη βλάβη του ∆ηµοσίου λόγω πρόβλεψης για διαγραφή 
οφειλών ή άλλων δυσµενών όρων ρύθµισης αυτών (βεβαιωµένων ή προς βεβαίωση) ή 
αιτήµατος για λήψη ιδιαίτερα βλαπτικών προληπτικών µέτρων, κρίσιµα είναι π.χ. τα 
στοιχεία της ∆.Ο.Υ. για τις τρέχουσες βεβαιωµένες οφειλές της επιχείρησης προς το 
∆ηµόσιο, τυχόν εκκρεµείς φορολογικούς ελέγχους και προς βεβαίωση χρέη, 
περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά σηµαντικής αξίας, επιδεκτικές κατάσχεσης 
απαιτήσεις), συνυπόχρεα πρόσωπα και περιουσιακά στοιχεία αυτών, µέτρα που έχουν 
ληφθεί για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου κ.λπ. Ο εντοπισµός 
συνυπόχρεων προσώπων, ο προσδιορισµός της έκτασης της ευθύνης τους και η 
χορήγηση στοιχείων για την περιουσιακή κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιµα 
όταν στην προς επικύρωση συµφωνία προβλέπεται περιορισµός της ευθύνης και των 
προσώπων αυτών (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 4.2.2ζ). 
 
Λόγω των δυσχερειών που εµφανίζει η αντιµετώπιση των εν λόγω υποθέσεων από τις 
αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες και του µεγάλου και διαρκώς αυξανόµενου αριθµού 
αυτών, το εκάστοτε αρµόδιο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου / δικαστικό γραφείο 
παρακαλείται να παρέχει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. την απαραίτητη νοµική υποστήριξη 
για την αναζήτηση και συγκέντρωση των κρίσιµων σε κάθε περίπτωση στοιχείων, 
προκειµένου να στοιχειοθετείται βάσιµα και αποτελεσµατικά η παρέµβαση του 
∆ηµοσίου. 
 
5. Τήρηση χειρόγραφου αρχείου 
 
Η ∆.Ο.Υ. οφείλει να τηρεί χειρόγραφο αρχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης 
αυτών των υποθέσεων - µολονότι αναγνωρίζεται ότι είναι πρακτικά δυσχερές - λόγω 
έλλειψης σχετικών πεδίων συµπλήρωσης στο σύστηµα TAXIS µέχρι σήµερα. 
Ενέργειες για τη δηµιουργία των πεδίων αυτών έχουν λάβει ήδη χώρα από την 
υπηρεσία µας σε συνεργασία µε την αρµόδια Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αναµένεται να ενταχθούν στο νέο TAXIS. 
 
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη τήρησης χειρόγραφου αρχείου για την καταχώρηση 
των αναστολών λήψης µέτρων µετά από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση 
λήψης προληπτικών µέτρων. Σύµφωνα µε οδηγίες που δόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. δεν 
πρέπει να γίνεται καταχώρηση αυτών των αναστολών στο ήδη υπάρχον πεδίο 
«Αναστολή - Αναστολή εκτέλεσης - Αναστολή είσπραξης» του υποσυστήµατος 
∆ικαστικού του TAXIS. 
 
6. ∆ιαδικασία συµµετοχής του ∆ηµοσίου σε συµφωνία εξυγίανσης 
 
Η συµµετοχή του ∆ηµοσίου ως πιστωτή σε συµφωνία εξυγίανσης βάσει του άρθρου 
106 δ του ΠτΚ ρυθµίζεται ειδικότερα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 περ. α' του 
ν. 3808/2009 (ΦΕΚ227 Α'/10-12-2009). 
 
Η αίτηση για συµµετοχή του ∆ηµοσίου σε συµφωνία εξυγίανσης κατατίθεται στην 



 

 

 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., τηρουµένης αναλογικά (βλ. άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4013/2011) της 
διαδικασίας που ίσχυε σε αντίστοιχα αιτήµατα στο θεσµό της συνδιαλλαγής, όπως 
αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1087/11.6.2010 της Υπηρεσίας 
µας. Τονίζεται ότι ο φάκελος µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
ΠΟΛ.1087/11.6.2010 πρέπει να είναι πλήρης προτού αποσταλεί άµεσα στην 
Υπηρεσία µας και ότι η ∆.Ο.Υ. πρέπει να εξετάζει καταρχάς την προθεσµία που έχει 
ορίσει το ∆ικαστήριο για την περίοδο της συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, καθώς οι 
συγκεκριµένες προθεσµίες είναι συνήθως σύντοµες. Επίσης, κατά τη διαδικασία της 
εξυγίανσης δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισµός µεσολαβητή, όπως συνέβαινε στη 
συνδιαλλαγή, και κατ' επέκταση η σχετική αίτηση για συµµετοχή υποβάλλεται στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. από τον οφειλέτη, αν δεν έχει ορισθεί µεσολαβητής. Στις περιπτώσεις 
κατάθεσης αίτησης για άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β 
του ΠτΚ, όπου προβλέπεται σύναψη συµφωνίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης, δεν περιλαµβάνεται στα απαιτούµενα δικαιολογητικά της αίτησης για 
συµµετοχή του ∆ηµοσίου αντίγραφο της δικαστικής απόφασης για το άνοιγµα της 
διαδικασίας εξυγίανσης. 
 
7. Παρακολούθηση πορείας της δίκης 
 
Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης 
(δικαστική απόφαση για άνοιγµα διαδικασίας, για λήψη προληπτικών µέτρων, για 
παράταση προθεσµίας της διαδικασίας, για επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης, για 
άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης) δεν κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο 
∆ηµόσιο. Οι αποφάσεις για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης και την 
επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δηµοσιεύονται ωστόσο στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων (∆.∆.∆.) του Ενιαίου 
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Τοµέας Νοµικών), όπως ορίζεται στα άρθρα 
101 παρ. 2 και 106ζ παρ. 5 του ΠτΚ. 
 
Η ∆.Ο.Υ., όταν ενηµερώνεται για την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων, 
οφείλει σε συνεργασία µε το Ν.Σ.Κ. να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου τους και 
ιδιαίτερα της προσωρινής διαταγής και των αποφάσεων για λήψη προληπτικών 
µέτρων και για επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης. Επισηµαίνεται ότι σχετικό 
αρχείο τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του ΠτΚ σε κάθε Πρωτοδικείο, στο 
οποίο εγγράφονται τα ονόµατα και επί νοµικών προσώπων η επωνυµία αυτών για 
τους οποίους ζητήθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης και 
επιπλέον καταχωρείται κάθε περαιτέρω πράξη της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση που εκδοθεί δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για 
άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης, αυτό συνεπάγεται και τη λήξη ισχύος της 
αναστολής µέτρων που τυχόν διατάχθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆.Ο.Υ. πρέπει 
να προβαίνει άµεσα και κατά προτεραιότητα στη λήψη µέτρων άµεσης είσπραξης 
(π.χ. κατάσχεση εις χείρας τρίτου, επίσπευση πλειστηριασµού) και ασφαλιστικών 
µέτρων (π.χ. εγγραφή υποθήκης), καθότι ο αιτών είναι πιθανό να επανέλθει µε νέα 
αίτησή του προς το ∆ικαστήριο ή να κηρυχθεί σε πτώχευση, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου. 
 
Κατά της επικυρωτικής απόφασης, το ∆ηµόσιο δύναται να ασκήσει µόνο το ένδικο 
µέσο της τριτανακοπής , σε περίπτωση που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε 
κλητευθεί νοµίµως, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από τη 
δηµοσίευση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο ∆.∆.∆. (βλ. άρθρο 106ζ παρ. 6 του 
ΠτΚ.). 



 

 

 
 
Σηµειώνεται ότι έφεση ασκείται µόνο κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση 
επικύρωσης, (βλ. άρθρο 106ζπαρ. 8 του ΠτΚ). 
 
8. Εκτέλεση επικυρωµένης συµφωνίας εξυγίανσης 
 
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης 
δεσµεύει και το ∆ηµόσιο, εφόσον οι απαιτήσεις του ρυθµίζονται από αυτήν, είτε 
συµµετείχε στη συµφωνία ως συµβαλλόµενο µέρος είτε όχι (άρθρο 106η παρ. 1 του 
ΠτΚ). Εποµένως, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. οφείλει να εκτελέσει την επικυρωµένη συµφωνία 
σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Για τυχόν οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την 
καταχώρηση της συµβατικής ρύθµισης στο σύστηµα TAXIS και την παρακολούθηση 
της τήρησής της, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. παρακαλείται να απευθύνεται αρµοδίως στη 
Γ.Γ.Π.Σ., ∆ιεύθυνση Εφαρµογών TAXIS (∆30). 
 
Αναφορικά µε την εκτέλεση της συµφωνίας πρέπει να τονιστούν και στο σηµείο αυτό 
τα εξής: 
 
α. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη συµφωνία εξυγίανσης, η δικαστική 
επικύρωσή της δεν έχει επίπτωση -µεταξύ άλλων- στην ευθύνη των προσώπων που 
ενέχονται εις ολόκληρον µε την υπό εξυγίανση επιχείρηση (άρθρο 106η παρ. 2 του 
ΠτΚ). Εποµένως, τυχόν περιορισµός ή/και ρύθµιση χρεών προς το ∆ηµόσιο που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία εξυγίανσης δεν ευνοούν τα συνυπόχρεα µε την 
επιχείρηση πρόσωπα, τα οποία συνεχίζουν να ευθύνονται για το αρχικό ποσό των 
οφειλών, για τις οποίες υφίσταται συνυπευθυνότητα (π.χ. ως διοικούντες ν.π. ή 
εγγυητές), συµπεριλαµβανοµένων των τρεχουσών προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής, µέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Το ίδιο ισχύει για τυχόν εµπράγµατες 
ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί από τρίτους για την εξασφάλιση απαίτησης του 
∆ηµοσίου. 
 
Υπενθυµίζεται ότι το αντίθετο ίσχυε στα πλαίσια της συµφωνίας άρθρου 44 του ν. 
1892/1990, όπου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού «...µε εξαίρεση από 
τυχόν διαφορετική συµφωνία µε τον εξασφαλιζόµενο πιστωτή, διατηρούνται .... οι 
εγγυήσεις και οι εµπράγµατες ασφάλειες, όπως και κάθε παρεπόµενο δικαίωµα που 
ασφαλίζει την απαίτηση, υπέρ της νέας απαιτήσεως, όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη 
συµφωνία της παρ. 1». Κατ' ανάλογη εφαρµογή της διάταξης αυτής, το Ν.Σ.Κ. είχε 
γνωµοδοτήσει ότι, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, η συµφωνία ενεργεί και 
υπέρ των διοικούντων ν.π., καθώς η ευθύνη των τελευταίων κρίθηκε ότι έχει 
παρακολουθηµατικό χαρακτήρα έναντι της ευθύνης του ν.π. (βλ. Γνωµοδότηση υπ'αρ. 
121/2009 του Ν.Σ.Κ. - Τµήµα ΣΤ'). 
 
β. Αν το ∆ηµόσιο δεν συµµετέχει στη συµφωνία ως συµβαλλόµενο µέρος και σ' 
αυτήν περιλαµβάνεται όρος που προβλέπει αναστολή/απαγόρευση λήψης µέτρων 
εκτέλεσης ή, γενικότερα, ατοµικών διώξεων, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, η 
∆.Ο.Υ. δύναται να λάβει µέτρα σε βάρος της επιχείρησης µετά πάροδο τριών (3) 
µηνών από την επικύρωση της συµφωνίας µε επίκληση του άρθρου 106ε παρ. 1 στ. η 
του ΠτΚ, κατά το οποίο, όπως προαναφέρθηκε: «... Η αναστολή αυτή δεν θα 
δεσµεύει τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις 
(3) µήνες από την επικύρωση της συµφωνίας». 
 
γ. Σε περίπτωση µη τήρησης από την επιχείρηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε 
βάσει της συµφωνίας, το ∆ηµόσιο, όπως και κάθε άλλος πιστωτής της έχει (βλ. άρθρο 



 

 

 
106ε παρ. 3 του ΠτΚ): «... τα δικαιώµατα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό 
δίκαιο για τις περιπτώσεις µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που 
αναλαµβάνονται ή διαµορφώνονται µε τη συµφωνία, καθώς και καθυστερηµένης ή 
πληµµελούς εκπλήρωσης, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων καταγγελίας ή 
υπαναχώρησης». Τα δικαιώµατα αυτά δεν χρειάζεται να ασκηθούν, αν στη συµφωνία 
υπάρχει σχετική διαλυτική αίρεση, δηλαδή αν προβλέπεται αυτοδίκαιη λύση της 
συµφωνίας, σε περίπτωση µη τήρησης ορισµένων υποχρεώσεων από την επιχείρηση 
και η αίρεση αυτή πληρωθεί. 
 
δ. Τέλος, υπενθυµίζεται η δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης της απόφασης µε την 
οποία επικυρώθηκε η συµφωνία εξυγίανσης, κατόπιν αίτησης του ∆ηµοσίου, 
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του άρθρου 758 του ΚΠολ∆, δηλαδή αν προκύψουν 
νέα πραγµατικά περιστατικά ή µεταβληθούν οι συνθήκες βάσει των οποίων εκδόθηκε 
η εν λόγω απόφαση. 
 
Σε περίπτωση λύσης/ανατροπής της συµφωνίας λόγω άσκησης των παραπάνω 
δικαιωµάτων ή πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης (βλ. ανωτέρω στοιχείο γ) ή δικαστικής 
ανάκλησης της επικυρωτικής απόφασης (βλ. ανωτέρω στοιχείο δ) και πρόβλεψης 
(ρητής ή σιωπηρής) όρου στη συµφωνία για αναβίωση απαιτήσεων, τυχόν οφειλές 
που είχαν διαγραφεί βάσει της συµφωνίας αναβιώνουν, το υπόλοιπο (µετά τυχόν 
καταβολές) χρέος καθίσταται άµεσα απαιτητό (εφόσον πληροί τις σχετικές κατά 
Κ.Ε.∆.Ε. προϋποθέσεις) µε το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής 
µε τις οποίες επιβαρύνεται από τη βεβαίωσή του µέχρι την εξόφλησή του. 
 
9. Συνεργασία της ∆ΠΕΙΣ µε λοιπές Υπηρεσίες - Τηρητέα διαδικασία 
 
Η Υπηρεσία µας λαµβάνει γνώση για την κατάθεση των αιτήσεων εξυγίανσης ως 
αποδέκτης προς κοινοποίηση των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων που 
αποστέλλονται από το Ν.Σ.Κ. Η µέχρι σήµερα παροχή από την Υπηρεσία µας 
αναλυτικών οδηγιών προς την εκάστοτε αρµόδια ∆.Ο.Υ. και τις ∆ιευθύνσεις της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών για κάθε αίτηση εξυγίανσης 
χωριστά δε θα πραγµατοποιείται εφεξής, καθώς η ανάγκη αυτή καλύπτεται από το 
περιεχόµενο της παρούσας εγκυκλίου. Ωστόσο, θα παρέχεται κάθε δυνατή συνδροµή 
της Υπηρεσίας µας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα 
της κάθε υπόθεσης. 
 
Η ενηµέρωση των ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας θα πραγµατοποιείται από 
την Υπηρεσία µας σε εβδοµαδιαία βάση, µε την αποστολή λίστας των επιχειρήσεων 
για τις οποίες υπάρχει ενηµέρωση για κατάθεση αίτησης εξυγίανσης προς τις κάτωθι 
∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Οικονοµικών: 
 
α) ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, προκειµένου να εντάσσει την εκάστοτε 
αιτούσα επιχείρηση στην προτεραιοποίηση της στόχευσης ελέγχων, µε σκοπό την 
άµεση διενέργεια ελέγχων σε τυχόν ανέλεγκτες χρήσεις, εκ των οποίων δύνανται να 
προκύψουν χρέη προς βεβαίωση, 
 
β) ∆ιεύθυνση Ελέγχων, σε περίπτωση που η αρµόδια ∆.Ο.Υ. δε στοχοθετείται 
ελεγκτικά µέσω του ELENXIS, προκειµένου να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για την άµεση διενέργεια ελέγχων σε τυχόν ανέλεγκτες χρήσεις, από τους οποίους 
δύνανται να προκύψουν χρέη προς βεβαίωση, 
 
γ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, προκειµένου, σε συνεργασία µε την εκάστοτε 



 

 

 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., να εξετάζει τυχόν δυνατότητα άµεσης λήψης µέτρων κατά της 
αιτούσας ή συνυπόχρεων προσώπων, κατά λόγο αρµοδιότητας 
 
δ) ∆ιεύθυνση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, προκειµένου να διερευνά αν 
υφίστανται περαιτέρω βεβαιωµένες οφειλές της αιτούσας επιχείρησης σε Τελωνεία 
και σε καταφατική περίπτωση να ενηµερώνει άµεσα το Γραφείο Νοµικού 
Συµβούλου/ δικαστικό γραφείο. 
 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του θεσµού της εξυγίανσης, της πολυπλοκότητας της 
διαδικασίας και των ενδεχόµενων κινδύνων που µπορεί να ανακύψουν σε κάθε 
στάδιο της, απαιτείται η σφαιρική αντιµετώπιση κάθε υπόθεσης. Για το λόγο αυτό 
τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
κατά λόγο αρµοδιότητας. 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


