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Εισηγήτρια Α. Καραγιάννη, Πάρεδρος Πρωτοδικείου

Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος

Διατάξεις: άρθρα 99-106 Ν 3588/2007 (ΠτΚ)

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν. Δυνατότητα

ορισμού εμπειρογνώμονα από το δικαστήριο και διαταγής εξασφαλιστικών μέτρων για να

αποτραπεί μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη. Διάρκεια ισχύος προληπτικών μέτρων. Η

κατά του εγγυητή αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται από την έναρξη της διαδικασίας

συνδιαλλαγής και όχι από την επικύρωσή της από το Δικαστήριο.

Με τις διατάξεις των άρθρων 99-106 του Ν 3588/2007 (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) εισήχθη

στο ελληνικό δικαϊικό σύστημα θεσμός της διαδικασίας συνδιαλλαγής (procedure de

conciliation). Σκοπός του νομοθέτη κατά την έκθεση της Συντακτικής Επιτροπής είναι η διάσωση

της επιχείρησης σε προπτωχευτικό στάδιο μέσω της ενεργοποίησης μηχανισμών αποτρεπτικών

της καταστροφικής για την επιχείρηση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Με την

εισαγωγή του νέου θεσμού η επέλθουσα οικονομική αδυναμία αντιμετωπίζεται πλέον μέσω της

υπό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και σοβαρότητας διεξαγωγής

διαπραγματεύσεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών υπό την εγγύηση της αμερόληπτης δικαστικής

αρχής. Η υποβολή αίτησης προκειμένου να υπαχθεί η επιχείρηση στη διαδικασία συνδιαλλαγής

συνιστά πράξη διαχειριστικής φύσης και ως εκ τούτου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του

οργάνου του νομικού προσώπου ή του εμπόρου φυσικού προσώπου ατομικώς, ο οποίος

εντούτοις δεν υποχρεούται εκ του νόμου στην υποβολή της αίτησης αλλά ούτε και δικαιούται

μόνο εκ του γεγονότος της υποβολής της αίτησης να υπαχθεί άνευ ετέρου στη διαδικασία δίχως

να συντρέχουν οι απαιτούμενες αντικειμενικές προϋποθέσεις.

Επομένως, στη διαδικασία συνδιαλλαγής μπορεί να υπαχθεί κάθε οφειλέτης, ο οποίος σε

περίπτωση πτώχευσης θα είχε πτωχευτική ικανότητα κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του

ΠτΚ, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έμπορος ή ένωση προσώπων με νομική

προσωπικότητα που επιδιώκει οικονομικό σκοπό. Με τη διαδικασία συνδιαλλαγής επιδιώκεται,

υπό την εγγύηση της δικαστικής αρχής και με τη σύμπραξη των πιστωτών, η ικανοποίηση των
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τελευταίων μέσω της διάσωσης της επιχειρήσεως, που απειλείται με οικονομική κατάρρευση ή

εκείνης που τα δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αφήνουν προσδοκία

επιβιώσεως, με απώτερους σκοπούς τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προαγωγή του

τοπικού κοινωνικοοικονομικού χώρου, όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και ευρύτερα της

εθνικής οικονομίας.

Περαιτέρω, προβλέπεται εκ του νόμου τριπλή παρέμβαση του δικαστηρίου, υπό την έννοια ότι

στα πλαίσιά της εκδίδονται τρεις αποφάσεις δυνάμει των οποίων λειτουργεί η διαδικασία

συνδιαλλαγής, ήτοι η πρώτη απόφαση η οποία επιτρέπει το «άνοιγμα της διαδικασίας

συνδιαλλαγής» (άρθρο 100 του ΠτΚ) η δεύτερη απόφαση που επικυρώνει ή μη τη συμφωνία,

που τυχόν θα συναφθεί μεταξύ του οφειλέτη και εκείνων των πιστωτών, που έχουν την

πλειοψηφία των απαιτήσεων, με τη συμμετοχή του μεσολαβητή (101 παρ. 1 του ΠτΚ) και η τρίτη

απόφαση που διατάσσει τη λύση της συμφωνίας λόγω μη εκπληρώσεως των όρων της (105

του ΠτΚ). Η υπαγωγή προϋποθέτει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς

είσοδο στο στάδιο της παύσεως των πληρωμών.

Συνεπώς, οικονομική αδυναμία μπορεί να συνιστά η μη γενική, κατά την αντίληψη των

συναλλαγών, οικονομική αδυναμία ή η πρόσκαιρη ή η οφειλόμενη σε παροδικούς λόγους

οικονομικής στενότητας ή σε λόγους δικαιολογημένης αρρυθμίας πληρωμών. Δεν απαιτείται η

οικονομική αδυναμία να είναι παρούσα, αλλά αρκεί, κατ’ αντικειμενική εκτίμηση, να προβλέπεται

ότι στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες. Ο προβλέψιμος

χαρακτήρας προϋποθέτει πρόγνωση, όχι αόριστα και αφηρημένα, αλλά με συγκεκριμένες

καταστάσεις και ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να είναι: α) τα οικονομικά δεδομένα, όπως

αρνητικός ισολογισμός, συνεχής έλλειψη κερδοφορίας και αδυναμία μερισματικής πολιτικής,

υπερβολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, αφαίρεση

βιβλιαρίου επιταγών, διακοπή οικονομίας υποστήριξης από μητρική εταιρία ομίλου, β) η

περιουσιακή κατάσταση, όπως η επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλές

εμπράγματες ασφάλειες ή η ανυπαρξία ελεύθερης περιουσίας ή η εκποίηση περιουσιακών

στοιχείων για αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, γ) η επιχειρηματική

δραστηριότητα, όπως έλλειψη των αναγκαίων πρώτων υλών, υπολειτουργία της επιχείρησης,

δυσχέρειες στην κάλυψη αποθεμάτων, προβλήματα και διεκδικήσεις προσωπικού μη

αντιμετωπίσιμες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών εξόδων και δ) το οικονομικό

περιβάλλον της επιχείρησης, όπως μείωση παραγγελιών, ανάκληση ή μη παράταση αδειών

εκμετάλλευσης ή ευρεσιτεχνιών, προβληματικές σχέσεις με προμηθευτές, συγκρούσεις με

προσωπικό, καταστροφική ολική ή μερική εγκαταστάσεων ή παραγωγής, ευρεία

ελαττωματικότητα προϊόντων και μαζικές υπαναχωρήσεις καταναλωτών.
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Για την υπαγωγή του σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ο οφειλέτης υποβάλλει σχετική αίτηση

ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ως τέτοιου νοουμένου του δικαστηρίου, που σε

περίπτωση πτωχεύσεως θα ήταν αρμόδιο για την κήρυξή της, ήτοι του πολυμελούς

πρωτοδικείου της περιφέρειας, στην οποία ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων

του, ειδικώς δε για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται ως τέτοιος ο τόπος της καταστατικής τους

έδρας (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ΠτΚ), το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας (741 επ. του ΚΠολΔ), με την απόκλιση που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 4

παρ. 3 του ΠτΚ για τη δυνατότητα ασκήσεως παρεμβάσεων, κύριων ή πρόσθετων, και

προφορικώς με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Ωστόσο, ενόψει του ότι, κατά κανόνα,

το δικαστήριο δεν έχει ειδικές γνώσεις ή δυνατότητες ανάγνωσης της οικονομικής καταστάσεως

του οφειλέτη από άποψη ιδίως προβλέψιμης οικονομικής αδυναμίας, προβλέπεται στο νόμο

(99 παρ. 2 ΠτΚ) προς το σκοπό διευκολύνσεως της κρίσεως του δικαστηρίου για το άνοιγμα της

διαδικασίας συνδιαλλαγής, η διακριτική ευχέρεια του πτωχευτικού δικαστηρίου, με ταχεία

διαδικασία διάταξης αμέσως μετά από την υποβολή της αιτήσεως, εφόσον το κρίνει αναγκαίο,

να ορίσει εμπειρογνώμονα για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Αν το δικαστήριο αποφασίσει το «άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής», ορίζει μεσολαβητή,

τον οποίο επιλέγει από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων. Με την ως άνω απόφαση του

δικαστηρίου καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχειρήσεως του οφειλέτη, ο

χρόνος που δίνεται στον μεσολαβητή να περαιώσει το έργο του, αλλά όχι πέραν του διμήνου,

αρχομένου όχι από την επίδοση σε αυτόν της αποφάσεως που τον διορίζει (144 ΚΠολΔ), η

οποία γίνεται με την επιμέλεια της γραμματείας του πτωχευτικού δικαστηρίου (375 του ΚΠολΔ),

αλλά από τη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του

Ταμείου Νομικών. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατά την διάταξη του

άρθρου 100 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 του ΠτΚ, να διατάξει, οποιοδήποτε

εξασφαλιστικό μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές

μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της και ιδίως: α) Να απαγορεύσει

οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) Να διατάξει

την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, και γ) Να ορίσει μεσεγγυούχο.

Τα ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται με την απόφαση που διατάσσει το άνοιγμα της

διαδικασίας συνδιαλλαγής ισχύουν μέχρις εκδόσεως της 2ης αποφάσεως, ήτοι, της

επικυρωτικής ή μη της συμφωνίας κατά την διάταξη του άρθρου 103 παρ. 4 του ΠτΚ, ή, σε

περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου

που κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 3

του ΠτΚ. Η πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής

δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (100 παρ. 3 ΠτΚ) και

επιπλέον δεν υπόκειται, κατά το άρθρο 100 παρ. 4 του ΠτΚ σε ένδικα μέσα, είτε δέχεται την

αίτηση, είτε όχι (Βλ. Αιτιολογική έκθεση του Ν 3588/2007, ΠΠρΑθ 74/2008

https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/927/lemmas/4637949
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(/journals/3/volumes/201/issues/927/lemmas/4637949) ΔΕΕ 2008,229, ΠΠρΘεσ 28664/2000

ΤΝΠ ΔΣΑ, Ι. Σπυριδάκη, Πτωχευτικό Δίκαιο, έκδ. 2008, σελ. 410 επ., Λ. Κοτσίρη, Πτωχευτικό

Δίκαιο, έκδ. 2008, σελ. 511-529, Σπ. Ψυχομάνη, έκδ. 2007, σελ. 40-54, Π. Μάζη, Η διαδικασία

συνδιαλλαγής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ΔΕΕ 2/2008 σελ. 172, Λ. Κοτσίρη-Π. Αρβανιτάκη,

Γνωμοδότηση από 19.2.2008, Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής

κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα).

Η λήψη των προληπτικών μέτρων αποσκοπεί στην εξασφάλιση κάθε επιζήμιας για τους

πιστωτές μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της επιχειρήσεώς τους. Για

την εκδίκαση της αιτήσεως λήψεως προληπτικών μέτρων η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 εδ.

γ΄ του ΠτΚ παραπέμπει στη γενική διάταξη περί εξασφαλιστικών-προληπτικών μέτρων της

διατάξεως του άρθρου 10 του ιδίου Κώδικα. Κατά την παρ. 1 της τελευταίας αυτής διατάξεως:

«Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του

αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί

να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές

μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση

επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει

οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, να διατάξει την

αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο.

Η απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 8. Η επιλογή της διαδικασίας των

ασφαλιστικών μέτρων για την εκδίκαση της σχετικής αιτήσεως, και μάλιστα σε μία γενικότερη

διαδικασία υπαγόμενη, ανεξαιρέτως στις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 4 παρ. 3

και 54 παρ. 1 του ΠτΚ), θα πρέπει να αναζητηθεί στην επιθυμία του νομοθέτη, να αρκείται το

δικαστήριο στην περίπτωση αυτή σε απλή πιθανολόγηση για τη λήψη των συγκεκριμένων

μέτρων, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία πλήρους δικανικής πεποιθήσεως, όπως ισχύει στη

διαδικασία των άρθρων 739 επ. του ΚΠολΔ. Η αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων

ενόψει του «ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής», όπως προκύπτει από τη συνεφαρμογή

των διατάξεων των άρθρων 100 παρ. 1 εδ. γ΄ και 10 παρ. 1 του ΠτΚ, ασκείται μετά από την

υποβολή της κατά το άρθρο 99 αιτήσεως και για την αποδοχή της, όπως άλλωστε και για την

ίδια την αίτηση για το «άνοιγμα της διαδικασίας συναλλαγής», μολονότι η τελευταία δικάζεται

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 99 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 4

παρ. 1 και 3 του ΠτΚ), αρκεί η πιθανολόγηση του βάσιμου της αιτήσεως.

Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες επικαλούμενοι το μέγεθος και την κοινωνική σημασία της

πρώτης αυτών ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «O.S. Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική,

Παραγωγική και Μεταποιητική Εταιρία - Αθλητικές Επιφάνειες, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός»

και τον διακριτικό τίτλο «O.S. ΑΕ» από άποψη απασχόλησης και προτείνοντας μέτρα

https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/927/lemmas/4637949
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χρηματοδότησης και μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης οικονομικής αδυναμίας στην οποία

κατά τους ισχυρισμούς τους έχει περιέλθει η επιχείρηση αυτή, δίχως ωστόσο να έχει περιέλθει

σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ζητούν να διαταχθεί το άνοιγμα της διαδικασίας

συνδιαλλαγής των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Ν 3588/2007 και να διορισθεί

μεσολαβητής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Επιπλέον, ζητούν να διαταχθούν προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της

συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου κατά το άρθρο 103 του

Ν 3558/2007. Ειδικότερα, ζητούν να απαγορευθεί η καταγγελία των υφιστάμενων συμβάσεων

πιστώσεως δι’ ανοικτού λογαριασμού εφόσον αυτές εξυπηρετούνται, να απαγορευθεί η λήψη

μέτρων συλλογικής ή ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας εταιρίας και των

δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου των συναιτούντων εγγυητών, να απαγορευθεί η

κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ’ αυτής και

των εγγυητών της, να απαγορευθεί η λήψη μέτρων διοικητικής φύσης εναντίον της εταιρίας έως

την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατ’ άρθρο 103 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Κατά το μέρος που ζητείται η λήψη εξασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εγγυητών της εταιρίας

σημειωτέον, ότι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας δεν προβλέπει ρητά για την ανάλογη και

ισοδύναμη με τον πρωτοφειλέτη προστασία του εγγυητή και συνοφειλέτη εις ολόκληρο κατ’ αυτό

το στάδιο, ενώ ρητή και ευνοϊκή πρόβλεψη υπάρχει γι’ αυτόν στο στάδιο μετά την επικύρωση της

συμφωνίας από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, με το άρθρο 104, από το οποίο και θεωρείται ότι δεν

πρέπει να συναχθεί επιχείρημα εξ αντιδιαστολής. Το γεγονός δε ότι ο εγγυητής εξακολουθεί να

ευθύνεται απεριορίστως δε σημαίνει ενεργοποίηση της ευθύνης αυτής για όσο διάστημα η

διαδικασία συνδιαλλαγής βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Αντίθετα όπως ως προς τον πρωτοφειλέτη,

η έκταση περαιτέρω ευθύνης του καθιστάται γνωστή μόνο αφού περατωθεί η διαδικασία

συνδιαλλαγής, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον εγγυητή, μέχρι να διαπιστωθεί δικαστικά η

επιτυχής ή μη έκβαση αυτής. Και αυτό διότι στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία θα υπάρχει

παράλληλη πορεία των δύο διαδικασιών, της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά του πρωτοφειλέτη

και της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του εγγυητή, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος

να εξοφληθούν έστω μερικά οι απαιτήσεις των πιστωτών μέσω της πρώτης διαδικασίας, στο

μεταξύ όμως να έχει διενεργηθεί και πλειστηριασμός των ακινήτων του εγγυητή κατά τον ΚΠολΔ.

Εξάλλου, εφόσον κατά το άρθρο 100 και 10 του ΠτΚ, απαγορεύεται λόγω αναστολής να λάβει ο

εγγυητής οποιοδήποτε εξασφαλιστικό μέτρο του δικαιώματος αναγωγής του, περιέχεται αυτός

σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, με αποτέλεσμα να παραμείνει δικονομικά ανυπεράσπιστος και σε

δυσμενέστερη θέση απέναντι στους πιστωτές κάτι όμως που δεν συνάδει με τον παρεπόμενο

χαρακτήρα της εγγυήσεως, που συνίσταται ακριβώς στην εξάρτηση της ενοχής του εγγυητή από

εκείνη του πρωτοφειλέτη (Π. Ζέπος, Ενοχικό Δίκαιο, Τ. β΄, Ειδ. Μέρος και 18, 1, σελ. 552, Απ.

Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των Πιστώσεων, σελ. 22, αριθμ. 14, άρθρο 850, 851, 864 ΑΚ) με
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αποτέλεσμα επί παραδείγματι να χορηγηθεί προθεσμία στον πρωτοφειλέτη προς εξόφληση του

χρέους, αυτή ωφελεί και τον εγγυητή (Κ. Καυκάς - Δ. Καυκάς, Ενοχ. Ειδ. Μέρος, τ.- Β΄, άρθρο

847-848, σελ. 444).

Για όλους αυτούς τους λόγους κρίνεται ορθότερο η κατά του εγγυητή αναγκαστική εκτέλεση να

αναστέλλεται από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής και όχι από την επικύρωσή της από

το Δικαστήριο, αφού από τότε καθίσταται αβέβαιη η απαίτηση και το ακριβές ύψος της ενώ

αντίθετα οι πιστωτές δεν υφίστανται ζημία από την αναστολή του πλειστηριασμού, αφού

βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της συνδιαλλαγής με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεών

τους.

Ενόψει και των ανωτέρω οι σωρευόμενες αιτήσεις αρμοδίως εισάγονται ενώπιον αυτού του

Δικαστηρίου, για να συζητηθούν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 99 παρ.

1 και 2, 4 του Ν 3588/2007 και 741 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις

διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 10 παρ. 1, 99 παρ. 1 και 2 και 100 του Ν 3588/2007 (βλ.

ΠΠρΘεσ 28664/2008 (/journals/3/volumes/201/issues/927/lemmas/4695382) ΕπισκΕΔ

2008,911, Λ. Κοτσίρη/Π. Αρβανιτάκη (γνωμ.), Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας

συνδιαλλαγής κατά τον νέο ΠτΚ, ΝοΒ 2008,52, Π. Μάζη, Η διαδικασία συνδιαλλαγής του νέου

ΠτΚ, ΔΕΕ 2008,172). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου, ότι

επισυνάπτεται σε αυτές το υπ’ αριθμ. .../9.2.2010 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσού

5.000,00 ευρώ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου

99 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν 3588/2007. [...]

Σημειωτέον δε είναι ότι η αιτούσα εταιρία όχι μόνο δεν έχει προβεί σε παύση πληρωμών αλλά

εξακολουθεί να είναι μία βιώσιμη επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο χώρο των κατασκευών, η

οποία έχει αναλάβει πληθώρα έργων των οποίων το συνολικό ύψος των προσδοκώμενων

εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 3.248.079,39 ευρώ (τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα

οκτώ χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών), των οποίων ωστόσο η

είσπραξη δεν είναι άμεση και υπόκειται στην ίδια χρονοβόρα διαδικασία της έγκρισης και

τιμολόγησης. Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι η διαρκής έλλειψη χρηματικών

διαθεσίμων και η στροφή της εταιρίας προς τον ολοένα αυξανόμενο τραπεζικό δανεισμό θα

επηρεάσουν σοβαρά τη βιωσιμότητά της στο μέλλον καθώς δε θα είναι σε θέση να εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Ήδη η αιτούσα ΑΕ προς αποφυγή τέτοιου ενδεχομένου έχει

προχωρήσει σε αναθεώρηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, προτείνοντας την υιοθέτηση

ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο εδράζεται στη μετατόπιση του χρόνου αποπληρωμής

των οφειλών και όχι στη διαγραφή ή μετοχοποίησή τους. Ορίζεται δε ως χρόνος εντός του

οποίου θα επιτευχθεί η πλήρης αποπληρωμή η τριετία από την οριστικοποίηση υπαγωγής της

εταιρίας στις διατάξεις του Ν 3588/2007.

https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/927/lemmas/4695382
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Επομένως, το Δικαστήριο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στη μείζονα σκέψη της παρούσας

κρίνει, λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας, του γεγονότος ότι

δραστηριοποιείται σε όλη την Επικράτεια καθώς και των θέσεων εργασίας που παρέχει, ότι

πρέπει να γίνουν δεκτές οι υπό κρίση αιτήσεις, και να ανοίξει η διαδικασία συνδιαλλαγής

οριζομένου προς τούτο μεσολαβητή, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσης, ο οποίος

θα ενεργήσει τα όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 101 του Ν 3588/2007. Επιπλέον, ως

εξασφαλιστικό μέτρο προς το σκοπό της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου κρίνει ότι θα

πρέπει να απαγορευθεί η λήψη μέτρων συλλογικής ή ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της

πρώτης των αιτούντων και σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται ανωτέρω και των εγγυητών αυτής

φυσικών προσώπων, ήτοι του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου των αιτούντων. Θα

πρέπει επίσης να απαγορευθεί και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων μέτρων διοικητικής

φύσης κατά της εταιρίας και των συναιτούντων φυσικών προσώπων, καθώς και η κήρυξη του

νομικού προσώπου της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, εώς την έκδοση της αποφάσεως

του Δικαστηρίου τούτου, που θα επικυρώνει ή μη τη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και των

πιστωτών, κατ’ άρθρο 103 παρ. 4 ΠτΚ ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την

έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής

κατ’ άρθρο 101 παρ. 3 ΠτΚ κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

[...]

(Δέχεται την αίτηση.)

Σχόλια / Παρατηρήσεις

Γράψτε εδώ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για το συγκεκριμένο άρθρο

Αποστολή
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