
3264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Αντιρρήσεις
Άρθρο 95.− 1. Αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επα−

λήθευσης των απαιτήσεων έχουν δικαίωµα να προβάλ−
λουν ο οφειλέτης, ο σύνδικος, καθώς και οι πιστωτές, 
των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν προσωρινά ή οριστικά 
δεκτές. 

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό 
τους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ενώπιον του πτω−
χευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, µε έκθεση του εισηγητή. 
Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές 
των οποίων αµφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και 
αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, µε επιµέλεια του 
συνδίκου. Στη διαδικασία µπορεί να παρέµβει όποιος 
έχει έννοµο συµφέρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά 
της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται µόνο έφε−
ση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων 
του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
EΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γενική διάταξη
Άρθρο 96.− 1. Η πτώχευση του νοµικού προσώπου επι−

φέρει τη λύση του. Τα όργανα του νοµικού προσώπου 
διατηρούνται. 

2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νοµικών 
προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης. 
Στη σχετική δίκη καλούνται όλα τα µέλη της διοίκη−
σης.

Πτώχευση οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης
εµπορικής εταιρίας

Άρθρο 97.− 1. Στην πτώχευση των οµόρρυθµων µελών 
της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας αναγγέλλο−
νται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσω−
πικοί πιστωτές τους. 

2. Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώ−
χευση της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εµπορικής εται−
ρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, 
επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της πτώχευσης 
και την παύση των εργασιών της πτώχευσης και των 
οµόρρυθµων εταίρων της, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε 
πτώχευση µαζί µε την εταιρία, εφόσον συντρέχουν και 
ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις ανακλήσεως κατά 
το άρθρο 57. 

Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών
Άρθρο 98.− 1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για 

πτώχευση της ανώνυµης εταιρίας (άρθρο 5 παράγραφος 
2), τα υπαίτια για την καθυστέρηση µέλη του διοικητικού 
της συµβουλίου ευθύνονται για την αποκατάσταση της 
ζηµίας των εταιρικών πιστωτών, σε σχέση µε τα χρέη 
που δηµιουργήθηκαν από την ηµέρα που σύµφωνα µε 
την άνω διάταξη έπρεπε να έχει υποβληθεί η αίτηση, 
µέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Την ίδια 
ευθύνη υπέχει και αυτός που προέτρεψε το µέλος ή τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου να µην υποβάλουν 
εγκαίρως την αίτηση.

2. Αν η πτώχευση της εταιρίας προκλήθηκε από δόλο 
ή βαριά αµέλεια των µελών του διοικητικού συµβουλί−
ου, τα υπαίτια µέλη ευθύνονται σε αποζηµίωση έναντι 

των εταιρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη υπέχει και 
εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου να προβούν σε 
πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσµα την 
πτώχευση της εταιρίας. 

3. Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούµενων 
παραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι σχετικές απαι−
τήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται µόνο από 
τον σύνδικο.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρ−
µόζονται και στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ

Προϋποθέσεις
Άρθρο 99.− 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο 
αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία, παρούσα ή προβλέ−
ψιµη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των 
πληρωµών του, µπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό 
δικαστήριο το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει 
να περιγράφεται η οικονοµική κατάσταση του οφειλέ−
τη, το µέγεθος και η κοινωνική σηµασία της επιχείρη−
σης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόµενα µέ−
τρα χρηµατοδότησής του και τα µέσα αντιµετώπισης 
της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε 
πρωτότυπο, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, γραµµάτιο 
κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αµοιβή του εµπει−
ρογνώµονα και του µεσολαβητή.

3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αµέσως µετά την 
υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, µπορεί να 
ορίσει µε διάταξή του εµπειρογνώµονα που επιλέγει από 
τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων, για να διαπιστώσει 
την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό 
αυτόν, ο εµπειρογνώµονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα 
τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονοµικά στοιχεία, 
κατά παρέκκλιση δε από τις κείµενες διατάξεις, µπορεί 
να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και 
χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και υποχρεούται να κατα−
θέσει την έκθεσή του στον αρµόδιο γραµµατέα εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από το διορισµό του. 

Απόφαση του δικαστηρίου
Άρθρο 100.− 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πι−

θανολογεί το βάσιµο της αίτησης και τη σκοπιµότητα 
της αιτούµενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγµά 
της, ορίζοντας µεσολαβητή, που επιλέγει από τον κατά−
λογο πραγµατογνωµόνων, για περίοδο όχι µεγαλύτερη 
των δύο (2) µηνών. Το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά 
από αίτηση του µεσολαβητή, µπορεί να παρατείνει την 
περίοδο αυτή για έναν (1) ακόµα µήνα. Το πτωχευτι−
κό δικαστήριο µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα που 
ισχύουν µέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατά 
το άρθρο 103, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 10.

2. Η πάροδος της προθεσµίας της προηγούµενης 
παραγράφου επιφέρει αυτοδικαίως περάτωση του 
λειτουργήµατος του µεσολαβητή και της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής.
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