
Τροπολογία- Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και
παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

Θέμα:  Τροποποίηση  στα  αρθρ.  975,  977  και  977Α του  Κώδικα  Πολιτικής
Δικονομίας (τροποποίηση του πίνακα κατάταξης δανειστών)

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με  το  Ν.  4335/2015,  σε  συνδυασμό  με  το  Ν.  4336/2015  και  το  Ν.  4446/2016,
εκμηδενίστηκε  τόσο  το  προνόμιο  των  εργαζομένων  όσο  και  το  προνόμιο  του
Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των  υπολοίπων πιστωτών
σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού ή πτώχευσης) σε βάρος της
περιουσίας του οφειλέτη.

Κατά αυτόν  τον τρόπο και   με  τις  ισχύουσες  του  Κώδικας Πολιτικής  Δικονομίας
(άρθρο 1 του Ν. 4335/2015), οι ειδικοί προνομιούχοι δανειστές, δηλαδή οι τράπεζες
και οι εταιρείες που αποκτούν απαιτήσεις δυνάμει του ν. 4345/2015, υπεισέρχονται
στη  θέση  του  προνομίου  των  εργαζομένων  και  του  Δημοσίου  και  των  Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, ικανοποιούμενες από τα 2/3 του πλειστηριάσματος ή της
πτωχευτικής περιουσίας, αφήνοντας μόνο το 1/3 (το οποίο μετά από τις αναγγελίες
των εγχειρόγραφων δανειστών μπορεί να μειώνεται και στο 25%) για τη συμμετρική
κάλυψη των εργατικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων του Δημοσίου από ΦΠΑ και
παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους και των απαιτήσεων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιπλέον,  με τις  τροποποιήσεις  που επέφεραν οι υποπαρ.  Γ.3.18 της παρ. γ του
άρθρου 2  του Ν. 4336/2015 και το άρθρο 8 παρ. 14 Ν. 4446/2016, αλλά και τις
τροποποιήσεις που θα επιφέρει  το υπό ψήφιση νομοσχέδιο υποβαθμίζονται  έτη
περαιτέρω τα προνομία του Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των
εργαζομένων σε περίπτωση εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας,  στα πλαίσια
πτώχευσης των οφειλετών.

Οι δε ρυθμίσεις των άρθρων 176 και 177 του Ν.4512/2018  ευνόησε συγκεκριμένες
ομάδες εργαζομένων που πρέπει να ικανοποιούνται προνομιακά στο σύνολό τους
και  χωρίς  καμία  διάκριση  ,  κατηγοριοποιώντας  στην  ουσία  τους  εργαζόμενους,
καθώς προβλέπει πολύ περιοριστικούς όρους για τη χρήση ειδικού προνομίου στις
αποζημιώσεις  των  εργαζομένων  (υπερπρονόμιο  υπέρ  των  απαιτήσεων  των
εργαζομένων  έναντι  του  οφειλέτη,  το  οποίο  όμως  περιορίστηκε  μόνο  σε
αποζημίωση για  μισθούς έξι (6) μηνών, και για περιορισμένο ύψος αποδοχών -
μισθού (νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλου άνω των 25 ετών επί 275%) 
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Σε αντίθεση με τις βλάβες που επήλθαν στους εργαζόμενους, το Δημόσιο και τους
Φορείς  Κοινωνικής  Ασφάλισης  ,  για  ακόμα  μια  φορά  τόσο  οι  τράπεζες  και  οι
αλλοδαπές  εταιρείες  απόκτησης  απαιτήσεων  όσο  και  οι  άλλοι  προνομιούχοι
πιστωτές  ευνοήθηκαν  τα  μέγιστα  ,  παραβλέποντας  το  γεγονός  ότι  οι  εν  λόγω
πιστωτές έχουν  την δυνατότητα να ασκήσουν δικονομικά μέσα προς ικανοποίηση
των απαιτήσεων τους πολύ πριν το στάδιο  της πτώχευσης αλλά και ότι το γεγονός
ότι το μεγαλύτερο σε ποσοστό των απαιτήσεων αυτών των πιστωτών συνοδεύεται
από προσωπικές εγγυήσεις τρίτων προσώπων τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρό. 
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Β. Προτεινόμενες- τροποποιούμενες ρυθμίσεις:

Το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως ακολούθως:

«975.- ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ.

Η  κατάταξη  των  δανειστών  στον  πίνακα  γίνεται  με  την  εξής  σειρά.  Αφού
αφαιρεθούν  τα  έξοδα  της  εκτέλεσης,  που  ορίζονται  αιτιολογημένα  από  τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:

1)  Οι  απαιτήσεις  για  την  κηδεία  ή  τη  νοσηλεία  εκείνου  κατά  του  οποίου  είχε
στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους
τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  πριν  από  την  ημέρα  διενέργειας  του
πλειστηριασμού  ή  κήρυξης  της  πτώχευσης.  Στην  ίδια  τάξη  υπάγονται  και  οι
απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν
έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου
κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση,  του συζύγου και  των τέκνων του,  αν
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας
του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

3)  Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας ˙
καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων,
που  αμείβονται  με  πάγια  περιοδική  αμοιβή,  εφ'  όσον  προέκυψαν  μέσα  στην
τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού
ή  κήρυξης  της  πτώχευσης.  Οι  αποζημιώσεις  λόγω  καταγγελίας  της  σχέσης
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης
της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από
το χρόνο που προέκυψαν. 

4)  Οι  απαιτήσεις  του  Δημοσίου  από  φόρο  προστιθέμενης  αξίας  και
παρακρατούμενους  και  επιρριπτόμενους  φόρους  με  τις  προσαυξήσεις  κάθε
φύσης και  τους τόκους που επιβαρύνουν τις  απαιτήσεις  αυτές.  Στην ίδια τάξη
υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας
της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε
περίπτωση  θανάτου  του  υπόχρεου  προς  διατροφή,  καθώς  και  οι  απαιτήσεις
αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
εφόσον  προέκυψαν  έως  την  ημέρα  του  πλειστηριασμού  ή  την  κήρυξη  της
πτώχευσης.

5)  Οι  απαιτήσεις  αγροτών  ή  αγροτικών  συνεταιρισμών  από  πώληση  αγροτικών
προϊόντων,  αν  προέκυψαν  κατά  τον  τελευταίο  χρόνο  πριν  από  την  ημερομηνία
ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.
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6)  Οι  απαιτήσεις του Δημοσίου και  των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από
κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις
απαιτήσεις αυτές.

7) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή
είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2  του  ν.  2396/1996  και  οι  απαιτήσεις  του
Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας
του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.»

2. Το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως ακολούθως:

«977.- ΣΥΡΡΟΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ.

1.  Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  αυτού,  αν  εκτός  από  τις
απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 3,
προ- τιμώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και
2,  τότε  οι  απαιτήσεις  του  άρθρου  975  ικανοποιούνται  έως  το  ένα  τρίτο  του
πλειστηριάσματος  που  πρέπει  να  διανεμηθεί  στους  πιστωτές  και  τα  δύο  τρίτα
διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και 2.
Από  τα  υπόλοιπα  που  απομένουν  από  το  ένα  τρίτο  ή  τα  δύο  τρίτα,  μετά  την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και  976 αριθμ.  1 και  2,  κατά το
προηγούμενο  εδάφιο,  κατατάσσονται,  ώσπου  να  καλυφθούν,  οι  απαιτήσεις  της
άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

2.  Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  αυτού,  αν  υπάρχουν
περισσότερες  απαιτήσεις  από  αυτές  που αναφέρονται  στα άρθρα 975  ή  976,  η
απαίτηση  της  προηγούμενης  τάξης  προτιμάται  από  την  απαίτηση  της  επόμενης
τάξης  και  αν  είναι  της  ίδιας  τάξης  ικανοποιούνται  συμμέτρως.  Αν  συντρέχουν
περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθμ. 2,
ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.

3.  Αν  εκτός  από  τις  απαιτήσεις  του  άρθρου  975  υπάρχουν  και  απαιτήσεις  του
άρθρου  976,  καθώς  και  μη  προνομιούχες  απαιτήσεις,  τότε  οι  απαιτήσεις  του
άρθρου 976 ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), οι απαιτήσεις
του άρθρου  975  έως  το  είκοσι  πέντε  τοις  εκατό  (25%)  και  οι  μη  προνομιούχες
απαιτήσεις έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος που
πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως. Από τα υπόλοιπα που απομένουν
από  το  εξήντα  πέντε  τοις  εκατό  (65%)  ή  από  το  είκοσι  πέντε  τοις  εκατό  (25%)
κατατάσσονται,  ώσπου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκάστοτε άλλης από τις
δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα
που  απομένουν  από  την  ικανοποίηση  των  εγχειρόγραφων  δανειστών
ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  του  άρθρου  976  και  του  άρθρου  975  κατά  τα
οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου
976 και μη προνομιούχες απαιτήσεις,  οι πρώτες ικανοποιούνται έως το ενενήντα
τοις  εκατό  (90%)  και  οι  δεύτερες έως  το  δέκα τοις  εκατό  (10%) του  ποσού του
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πλειστηριάσματος,  που  πρέπει  να  διανεμηθεί  στους  πιστωτές  συμμέτρως.  Αν
υπάρχουν  απαιτήσεις  του  άρθρου  975  και  μη  προνομιούχες  απαιτήσεις,  οι
απαιτήσεις  του άρθρου 975  ικανοποιούνται  σε  ποσοστό  έως  το  εβδομήντα τοις
εκατό (70%) του ποσού του πλειστηριάσματος,  που πρέπει  να διανεμηθεί  στους
πιστωτές,  ενώ  οι  μη  προνομιούχοι  ικανοποιούνται  στο  υπόλοιπο  ποσοστό
συμμέτρως.»

Το άρθρο 977Α  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως ακολούθως:

«977Α.- Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη.

1. Σε κάθε περίπτωση απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία
ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς από
παροχή εξαρτημένης εργασίας,  ανεξαρτήτως μηνών,  ικανοποιούνται  προνομιακά
πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων
της εκτέλεσης.

2.  Αφού  ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  προηγούμενη
παράγραφο,  στη  συνέχεια ικανοποιείται  το  Δημόσιο  για  τις  απαιτήσεις  του  που
αναφέρονται στο άρθρο 975 παρ. 4.

3.  Αν  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  άρθρου  γεννηθούν  εξ  ολοκλήρου
απαιτήσεις και συσταθεί  για την εξασφάλισή τους ενέχυρο επί  μη βεβαρημένου
κατά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  πράγματος,  αυτές  κατατάσσονται,  με  την
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα
της εκτέλεσης, με την εξής σειρά:

α) απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και 2

β) απαιτήσεις του άρθρου 975 που δεν αφορούν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και
οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 3

γ) μη προνομιούχες απαιτήσεις.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρημένων πραγμάτων, οι απαιτήσεις
της παραγράφου 1 του παρόντος, εφ' όσον έχουν αναγγελθεί, ικανοποιούνται από
το ποσό των πλειστηριασμάτων που πρέπει  να διανεμηθούν στους πιστωτές ως
εξής:

α) συμμέτρως, εφ' όσον οι πλειστηριασμοί διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή

β) κατά τη σειρά διενέργειας των πλειστηριασμών και έως την ολοσχερή εξόφλησή
τους, εφ' όσον οι πλειστηριασμοί διενεργήθηκαν διαδοχικώς.

Στην περίπτωση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, οι ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές
σε  βάρος  των  οποίων  ικανοποιήθηκαν  εν  όλω ή  εν  μέρει  οι  απαιτήσεις  αυτές,
υποκαθίστανται για το επιπλέον της αναλογίας τους στο πλειστηρίασμα από τον
πλειστηριασμό των υπόλοιπων πραγμάτων.
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4.  Με  την  επιφύλαξη  των  παραγράφων  1  και  2  του  παρόντος,  αν  υπάρχουν
περισσότερες  απαιτήσεις  από  αυτές  που αναφέρονται  στα άρθρα 975  ή  976,  η
απαίτηση  της  προηγούμενης  τάξης  προτιμάται  από  την  απαίτηση  της  επόμενης
τάξης  και  αν  είναι  της  ίδιας  τάξης  ικανοποιούνται  συμμέτρως.  Αν  συντρέχουν
περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθμ. 2,
ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.

5. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν προνόμιο, σύμφωνα με τις
προηγούμενες  παραγράφους,  οι  μη  προνομιούχοι  πιστωτές  ικανοποιούνται
συμμέτρως  από  το  υπόλοιπο  του  ποσού  του  πλειστηριάσματος  που  πρέπει  να
διανεμηθεί στους πιστωτές.»

Το άρθρο  154 του ν. 3588/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«154.- Γενικά προνόμια.

Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων,  των εξόδων της διοίκησης της
πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική
αντιμισθία  του  συνδίκου  και  των  τυχόν  ομαδικών  πιστωμάτων,  οι  πιστωτές
κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε φύσεως προς την επιχείρηση
του οφειλέτη,  προκειμένου να εξασφαλιστεί  η συνέχιση της  δραστηριότητας  και
των πληρωμών της, η διάσωσή της και η διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της,
με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Το ίδιο προνόμιο
έχουν  και  απαιτήσεις  προσώπων  που,  με  βάση  τη  συμφωνία  εξυγίανσης,
συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της δραστηριότητας της
επιχείρησης και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που
συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση
κάθε φύσης και παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς την επιχείρηση του οφειλέτη
που δίδονται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου και γεννώνται κατά το χρονικό
διάστημα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, το οποίο
δύναται  να  απέχει  έως  έξι  (6)  μήνες,  κατ'  ανώτατο  όριο,  από  την  ημερομηνία
υποβολής  της  αίτησης  επικύρωσης.  Το  προνόμιο  του  προηγούμενου  εδαφίου
υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον
οι  σκοποί  των  χρηματοδοτήσεων  ή  των  παροχών  και  η  ύπαρξη  του  προνομίου
προβλέπονται ρητά στη συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 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.

β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του οφειλέτη, της συζύγου και των
τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την
κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης
δανειστών,  λόγω  αναπηρίας  ποσοστού  ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  και  άνω,  με
εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της
πτώχευσης.
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γ)  Οι  απαιτήσεις  για  την  παροχή  τροφίμων  αναγκαίων  για  τη  συντήρηση  του
οφειλέτη, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους
έξι (6) μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.

δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ˙ καθώς και οι απαιτήσεις
από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια
περιοδική  αμοιβή,  εφόσον  προέκυψαν  μέσα  στην  τελευταία  διετία  πριν  την
κήρυξη  της  πτώχευσης.  Απαιτήσεις  από  αποζημίωση  λόγω  καταγγελίας  της
σχέσεως εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω
λύσης  της  σύμβασης  έμμισθης  εντολής  κατατάσσονται  στην  τάξη  αυτή
ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. 

ε)  Οι  απαιτήσεις  του  Δημοσίου  από  φόρο  προστιθέμενης  αξίας  και
παρακρατούμενους  και  επιρριπτόμενους  φόρους  με  τις  προσαυξήσεις  κάθε
φύσης και  τους τόκους που επιβαρύνουν τις  απαιτήσεις  αυτές.  Στην ίδια τάξη
υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε
περίπτωση  θανάτου  του  υπόχρεου  προς  διατροφή,  καθώς  και  οι  απαιτήσεις
αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.

στ)  Οι  απαιτήσεις  αγροτών ή  αγροτικών  συνεταιρισμών από  πώληση  αγροτικών
προϊόντων,  αν  προέκυψαν  κατά  τον  τελευταίο  χρόνο  πριν  την  κήρυξη  της
πτώχευσης.

ζ)  Οι  απαιτήσεις  του  Δημοσίου και  των  οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης  από
κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις
απαιτήσεις αυτές.

η) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή
είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2  του  ν.  3606/2007  και  οι  απαιτήσεις  του
Συνεγγυητικού  έχουν  προκύψει  εντός  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  κήρυξη  της
πτώχευσης.»

Το άρθρο  155 του ν. 3588/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«  155. - Ειδικά προνόμια.  

1. Οι απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε ορισμένο κινητό ή ακίνητο πράγμα ή σε
ποσότητα χρημάτων κατατάσσονται με την παρακάτω σειρά:

α) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος το
τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
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β) Οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο με τους τόκους των δύο  (2) τελευταίων ετών για
τις  οποίες  υπάρχει  ενέχυρο  ή  υποθήκη  ή  προσημείωση  υποθήκης,  εφόσον
πρόκειται για ακίνητο.

γ) Οι  απαιτήσεις  που  προέκυψαν  από  δαπάνες  για  παραγωγή  και  συγκομιδή
καρπών κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

2. Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί
προνομιούχοι πιστωτές επί κατ' ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη,
κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του τιμήματος που αντιστοιχεί στο
μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου η
αξία υπολογίζεται για την κατάταξή τους.

Το άρθρο  156 του ν. 3588/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«156.- Συρροή προνομίων.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αν εκτός από τις
απαιτήσεις του άρθρου 154 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 155 αριθμ.
1(γ), προτιμώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 155 αριθμ.
1α) και 1β), τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 154 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο
του  προϊόντος  της  πτωχευτικής  εκποίησης  που  πρέπει  να  διανεμηθεί  στους
πιστωτές  και  τα  δύο  τρίτα  διατίθενται  για  να  ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  του
άρθρου 155 αριθ. 1α) και 1β). Από τα υπόλοιπα που απομένουν από το ένα τρίτο ή
τα δύο τρίτα, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 154 και 155 αριθ.
1α) και 1β), κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν,
οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες, που δεν έχουν
ικανοποιηθεί.

2.  Με την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  3  του  παρόντος  άρθρου,  αν  υπάρχουν
περισσότερες  απαιτήσεις  από  αυτές  που αναφέρονται  στα άρθρα 154  ή  155,  η
απαίτηση  της  προηγούμενης  τάξης  προτιμάται  από  την  απαίτηση  της  επόμενης
τάξης  και  αν  είναι  της  ίδιας  τάξης  ικανοποιούνται  συμμέτρως.  Αν  συντρέχουν
περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 155 αριθ. 1β),
ακολουθείται  η  κατά  το  ουσιαστικό  δίκαιο  σειρά.

3.  Αν εκτός από τις  απαιτήσεις  του άρθρου 154 υπάρχουν και απαιτήσεις  του
άρθρου 155, καθώς και μη προνομιούχες  απαιτήσεις,  τότε,  μετά την ολοσχερή
ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154α, οι απαιτήσεις του άρθρου 154
περ. δ’ εδ. α’ και περ. ε’ ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), οι
λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 155 έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι
υπόλοιπες  απαιτήσεις  του  αρ.  154  καθώς και  οι  μη  προνομιούχες  απαιτήσεις
έως το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  του  ποσού  του  προϊόντος  της  πτωχευτικής
εκποίησης  που  πρέπει  να  διανεμηθεί  στους  πιστωτές  συμμέτρως. Από  τα
υπόλοιπα που απομένουν από το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) ή από το είκοσι
πέντε τοις  εκατό (25%) κατατάσσονται,  ώσπου να καλυφθούν οι  απαιτήσεις  της
εκάστοτε  άλλης  από  τις  δύο  προαναφερόμενες  κατηγορίες,  που  δεν  έχουν
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ικανοποιηθεί.  Από  τα  υπόλοιπα  που  απομένουν  από  την  ικανοποίηση  των
εγχειρόγραφων δανειστών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 155 και του
άρθρου 154 κατηγορίες β-η (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω
στην παρ. 3)  κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1. Αν υπάρχουν
απαιτήσεις  του  άρθρου  155  και  μη  προνομιούχες  απαιτήσεις,  οι  πρώτες
ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι δεύτερες έως το δέκα τοις
εκατό (10%) του ποσού του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης, που πρέπει να
διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 154
(εκτός  των  περιπτώσεων  που  αναφέρονται  ανωτέρω  στην  παρ.  3)   και  μη
προνομιούχες απαιτήσεις, τότε, μετά την ολοσχερή ικανοποίηση των απαιτήσεων
του άρθρου 154α, οι λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 ικανοποιούνται σε ποσοστό
έως το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης που
πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές, ενώ οι μη προνομιούχοι ικανοποιούνται στο
υπόλοιπο ποσοστό συμμέτρως. 

Αν  υπάρχουν  απαιτήσεις  του  άρθρου  154  περ.  δ’  εδ.  α’  και  περ.  ε’  και  μη
προνομιούχες απαιτήσεις, τότε, μετά την ολοσχερή ικανοποίηση των απαιτήσεων
του  άρθρου  154α,  οι  ως  άνω  απαιτήσεις  του  άρθρου  154  ικανοποιούνται  σε
ποσοστό  έως  το  ενενήντα  τοις  εκατό  (90%)  του  προϊόντος  της  πτωχευτικής
εκποίησης που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές,  ενώ οι μη προνομιούχοι
ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συμμέτρως.»

Το άρθρο  156Α του ν. 3588/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«156Α.- Συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη.

1. Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς,  ανεξαρτήτως μηνών,
από παροχή εξαρτημένης εργασίας ικανοποιούνται προνομιακά πριν από
κάθε  άλλη  απαίτηση  (υπερ-προνόμιο)  και  μετά  την  αφαίρεση  των
δικαστικών  εξόδων,  των  εξόδων  της  διοίκησης  της  πτωχευτικής
περιουσίας,  στα  οποία  περιλαμβάνεται  και  η  προσωρινή  και  οριστική
αντιμισθία  του  διαχειριστή  αφερεγγυότητας  και  των  τυχόν  ομαδικών
πιστωμάτων.

2. Αφού  ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  προηγούμενη
παράγραφο, στη συνέχεια ικανοποιείται το Δημόσιο για τις απαιτήσεις του
που αναφέρονται στο άρθρο 154 παρ. ε’.

3. Αν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου γεννηθούν εξ ολοκλήρου
απαιτήσεις και συσταθεί για την εξασφάλισή τους ενέχυρο ή υποθήκη επί
μη  βεβαρημένου  κατά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  πράγματος,  αυτές
κατατάσσονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, και μετά την
αφαίρεση  των  δικαστικών  εξόδων,  των  εξόδων  της  διοίκησης  της
πτωχευτικής περιουσίας,  στα οποία περιλαμβάνεται  και  η  προσωρινή και
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οριστική  αντιμισθία  του  διαχειριστή  αφερεγγυότητας  και  των  τυχόν
ομαδικών πιστωμάτων, με την εξής σειρά:α) απαιτήσεις της περίπτωσης α΄
του  άρθρου  154,
β) απαιτήσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
155,
γ) λοιπές  απαιτήσεις  του  άρθρου  154  και  της  περίπτωσης  γ΄  της
παραγράφου 1 του άρθρου 155,
δ) μη προνομιούχες απαιτήσεις.

4.  Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν προνόμιο, σύμφωνα με
τις  προηγούμενες  παραγράφους,  ικανοποιούνται  οι  μη  προνομιούχοι
πιστωτές  συμμέτρως  από  το  υπόλοιπο  του  προϊόντος  της  πτωχευτικής
εκποίησης που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές.

5.  Με σκοπό την κατά το δυνατό ταχύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 1 του παρόντος, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας οφείλει, πριν
από την εκποίηση των βεβαρημένων πραγμάτων, να προβαίνει αμελλητί σε
κάθε  πρόσφορη  ενέργεια,  όπως  ιδίως  στην  καταβολή  χρημάτων  και  τη
διανομή χρημάτων από την εκποίηση μη βεβαρημένων κινητών ή ακινήτων
πραγμάτων.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρημένων πραγμάτων,  οι  απαιτήσεις
της  παραγράφου  1  του  παρόντος,  εφόσον  έχουν  επαληθευτεί  στα  χρέη  της
πτώχευσης,  ικανοποιούνται  ως  εξής:
α) συμμέτρως,  εφ'  όσον  οι  εκποιήσεις  διενεργήθηκαν  ταυτοχρόνως  ή
β) κατά  τη  σειρά  πραγματοποίησης  των  εκποιήσεων  και  έως  την  ολοσχερή
εξόφλησή  τους,  εφ'  όσον  οι  εκποιήσεις  πραγματοποιήθηκαν  διαδοχικώς.
Στην περίπτωση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, οι ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές
σε  βάρος  των  οποίων  ικανοποιήθηκαν  εν  όλω ή  εν  μέρει  οι  απαιτήσεις  αυτές,
υποκαθίστανται  για  το  επιπλέον  της  αναλογίας  τους  στο  προϊόν  εκποίησης  των
υπόλοιπων πραγμάτων.

Αθήνα, 22/10/2020

Οι  προτείνοντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης 

Αγγελική Αδαμοπούλου

10



Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα 
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