
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Νόμος 4336/2015:  

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό 

Κώδικα 
 

Την 14η Αυγούστου 2015 ψηφίσθηκε από τη 

Βουλή ο ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), ο 

οποίος περιέχει την κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ESM) και τις απαιτούμενες 

ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης.  

Μεταξύ των ρυθμίσεων αυτών περιλαμβάνονται 

αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα σε εναρμόνιση 

με την πρόσφατη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής C2014/1500 για μια νέα προσέγγιση 

για την επιχειρηματική αποτυχία και 

αφερεγγυότητα. Οι πιο σημαντικές από τις 

αλλαγές είναι οι ακόλουθες: 

  

Greek Law 4336/2015:  

Amendments to the Greek 

Bankruptcy Code 
 

On August 14th, 2015, Law 4336/2015 

(Government Gazette A’ 94/14.08.2015), 

regarding the ratification of the Draft Financial 

Assistance Facility Agreement with the 

European Stability Mechanism (ESM) and 

legislative amendments for the 

implementation of the financing agreement, 

was voted by the Greek Parliament.  

The legislative amendments include the 

revision of the Greek Bankruptcy Code, in line 

with the recent European Commission 

Recommendation C2014/1500 on a new 

approach to business failure and insolvency. 

The most important changes are the 

following: 

1. Διαχειριστές Αφερεγγυότητας 

Ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα, αυτό του 

διαχειριστή αφερεγγυότητας, ο οποίος (από 

1.1.2016) θα ασκεί τις αρμοδιότητες συνδίκου, 

μεσολαβητή, ειδικού εντολοδόχου και ειδικού 

εκκαθαριστή, όπου οι αντίστοιχες λειτουργίες 

προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα. Το 

επάγγελμα αυτό θα έχουν το δικαίωμα να 

ασκούν το φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ύστερα 

από καταχώριση σε επαγγελματικό μητρώο. Με 

προεδρικό διάταγμα θα καθορισθούν οι τυπικές 

και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του 

επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που 

απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, 

και άλλα αναγκαία στοιχεία. 

 1. Insolvency Professionals 

Starting from January 1st, 2016, the powers of 

the syndic, mediator, special agent, and 

special liquidator, where the respective 

functions are required in the Greek 

Bankruptcy Code shall be exercised by legal 

entities and individuals registered in the 

Insolvency Professionals Registry (to be 

established shortly). A Presidential Decree 

shall lay down the formal and substantive 

requirements of operation, the qualifications 

required for admission, and other necessary 

information. 
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2. Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων – 

κλήτευση Δ.Σ. 

Παύει να είναι απαραίτητη η κλήτευση του 

συνόλου των μελών διοίκησης των 

εμπλεκομένων νομικών προσώπων στις 

πτωχευτικές δίκες. 

 2. Special provisions on legal entities –

summoning of the BoD 

It is no longer required to summon all 

members of the distressed company’s Board 

of Directors for insolvency proceedings. 

3. Συνέπειες της πτωχεύσεως ως προς τις 

συμβάσεις 

Προστίθεται ειδική αναφορά ότι τα μέρη 

«διαρκών» συμβάσεων χρηματοοικονομικού 

χαρακτήρα μπορούν να προβλέψουν συμβατικά 

εκ των προτέρων τη λύση ή τροποποίηση των 

ανωτέρω συμβάσεων ως συνέπεια της 

πτώχευσης, σε αντικατάσταση της γενικής 

διάταξης του νόμου, με βάση την οποία είχε 

υποστηριχθεί ότι όλες οι διαρκείς συμβάσεις 

δύνανται να λύονται αυτομάτως λόγω 

αντίστοιχης συμβατικής πρόβλεψης. Παραμένει 

η πρόβλεψη ότι οι διαρκείς συμβάσεις λύονται, 

ως συνέπεια της πτωχεύσεως, εφόσον αυτό 

προβλέπεται ρητά στο νόμο (π.χ. συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing). Η 

τροποποίηση αυτή επιδιώκει τη διατήρηση της 

αξίας της επιχείρησης του οφειλέτη. 

 3. The effects of bankruptcy on contracts 

The general provision of the law, on the basis 

of which it was supported that all contracts of 

a “continued character” can be automatically 

terminated due to bankruptcy, according to 

respective clauses contained in the relevant 

contracts, is replaced; a specific provision is 

added that financial contracts of continued 

character can be terminated or amended, as a 

result of bankruptcy, following the 

performance of specific contractual 

insolvency clauses. Also, termination may still 

occur due to special provisions of the law (e.g. 

leasing contracts). This amendment seeks to 

preserve the value of the business of the 

debtor. 

4.     Εξέλεγξη των πιστώσεων  

Προβλέπεται η χρονική σύντμηση των 

διαδικασιών εξέλεγξης των πιστώσεων. 

Συγκεκριμένα: 

 Η προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεων 

τροποποιείται από τρεις (3) σε έναν (1) 

μήνα, με αφετηρία τη δημοσίευση της 

απόφασης που κήρυξε την πτώχευση. 

 Η προθεσμία των επαληθεύσεων 

περιορίζεται από τρεις (3) σε έναν (1) μήνα 

(με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο 

μήνες). 

 Η προθεσμία εισαγωγής αντιρρήσεων 

περιορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την 

 4.    Judicial review of claims 

The time-limits of the procedure for the 

judicial review of claims are shortened. More 

specifically: 

 The deadline for the announcement of 

claims is limited from three (3) to one (1) 

month, starting with the publication of 

the decision declaring bankruptcy. 

 The deadline for the judicial verification 

of claims is limited from three (3) to one 

(1) month (extendable for another two 

months). 

 The deadline for the filing of objections is 

limited to ten (10) days from the 
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ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, ενώ η 

εκδίκασή τους ορίζεται εντός είκοσι (20) 

ημερών από την εισαγωγή τους, σε 

αντικατάσταση της προτέρας διατύπωσης 

για την υποβολή αντιρρήσεων «χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση». 

completion of the judicial verification of 

claims, while the hearing takes place 

within twenty (20) days from the filing of 

the objections. The former generic 

requirement for the filing objections 

“without undue delay" is replaced. 

5.    Διαδικασία εξυγίανσης 

5.1 Δυνατότητα υπαγωγής σε περίπτωση 

πιθανής αφερεγγυότητας 

Παρέχεται δυνατότητα έναρξης διαδικασίας 

εξυγίανσης, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία 

εκπλήρωσης οφειλών, αν κατά την κρίση του 

Δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα 

αφερεγγυότητας του οφειλέτη, η οποία δύναται 

να αρθεί με αυτήν τη διαδικασία. Ενισχύεται, 

συνεπώς, η δυνατότητα εξυγίανσης 

επιχειρήσεων πριν εισέλθουν στο στάδιο της 

αφερεγγυότητας, με στόχο τη διατήρηση της 

αξία τους. 

 5.     Rehabilitation Procedure 

5.1 Rehabilitation when insolvency is 

probable 

The insolvency rehabilitation procedure shall 

henceforth be initiated even in cases where 

present or imminent inability of the debtor 

to meet its debts is not (yet) present, 

provided that the insolvency court deems the 

insolvency of the debtor probable and 

reversible through this process. Thus, the 

prospects of achieving rehabilitation of 

companies at an early stage and preserving 

their value, before entering the stage of 

insolvency, are enhanced. 

5.2 Προληπτικά μέτρα 

Η αναστολή μέτρων εκτέλεσης κατά της 

περιουσίας του οφειλέτη, χορηγείται 

υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχει δήλωση 

πιστωτών που εκπροσωπούν 30% του συνόλου 

των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

20% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων 

πιστωτών ότι συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις 

για την κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης, της 

οποίας η επίτευξη πιθανολογείται από το 

δικαστήριο, μαζί με την αποτροπή της παύσης 

πληρωμών.  

Επίσης, με την κατάθεση συμφωνίας εξυγίανσης 

προς άμεση επικύρωση (“prepackaged plan”), 

στην οποία έχουν ήδη συμβληθεί πιστωτές με τα 

απαιτούμενα ποσοστά, αναστέλλονται 

αυτομάτως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 

 5.2 Preventive measures 

The suspension of any enforcement acts 

against the assets of the debtor shall 

necessarily be granted by way of preventive 

measures, on the condition that creditors 

representing at least 30% of the total value 

of claims, including 20% of secured creditor 

claims, proceed to a formal statement to the 

Court that they participate in the 

negotiations for the conclusion of a 

rehabilitation agreement. In such a case, the 

insolvency court shall grant the suspension of 

the aforementioned acts, provided that it 

considers the rehabilitation agreement likely 

to occur, as well as to avert the future 

cessation of payments. 

Also, the filing of a prepackaged 

rehabilitation plan for immediate ratification 
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οφειλέτη. Η ανωτέρω αναστολή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 

by the insolvency court, agreed upon by 

creditors meeting the requisite quantitative 

criteria, shall automatically suspend 

individual and collective enforcement acts, 

pending or not, against the debtor. This 

suspension may not exceed four (4) months. 

5.3 Διάρκεια - διαδικαστικά 

Η διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης 

επιμηκύνεται και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 

τεσσάρων (4) μηνών και ενός (1) έτους συνολικά. 

Καταργείται η υποχρέωση πληρωμής 

γραμματίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, για την αντιμετώπιση των αμοιβών των 

επαγγελματιών που συμμετέχουν στην 

εξυγίανση και την κάλυψη λοιπών εξόδων της 

διαδικασίας. 

 5.3 Duration - procedure 

The duration of the rehabilitation procedure 

is lengthened and shall range between four 

(4) months and one (1) year in total.  

The obligation to deposit a note to the 

Deposits and Loans Fund, to address the fee 

costs of professionals involved in the 

rehabilitation procedure and to cover other 

expenses, is repelled. 

5.4 Νέα «αντικειμενικά» κριτήρια για την 

επικύρωση συμφωνίας 

Επαναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις 

επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το 

δικαστήριο, κυρίως όσον αφορά την ανάγκη 

πιθανολόγησης της βιωσιμότητας της 

επιχείρησης με την εκτέλεση της συμφωνίας 

εξυγίανσης.  

Εναλλακτικά, εισάγονται αντικειμενικές 

προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας από 

το δικαστήριο, χωρίς πιθανολόγηση της 

βιωσιμότητας της επιχείρησης από το 

δικαστήριο και χωρίς να εκφέρει γνώμη για τη 

βιωσιμότητα ο εμπειρογνώμονας που 

συμμετέχει στη διαδικασία. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται ρητή δήλωση των 

συμβαλλόμενων πιστωτών ότι συμφωνούν με το 

περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, 

λεπτομερής καταγραφή της ταυτότητας των 

συμβαλλομένων (και μη) πιστωτών και των 

απαιτήσεών τους, και κοινοποίηση σε όλους 

 5.4 New “objective” agreement ratification 

criteria 

The requirements for the ratification of a 

rehabilitation agreement by the court are 

restated, particularly with regard to the 

judicial assessment of the sustainability of 

the business following the rehabilitation 

agreement.  

Alternatively, objective judicial ratification 

criteria are established, without a viability 

assessment by the insolvency court or an 

opinion on the sustainability of the business 

by the expert participating in the process. In 

this case, the explicit agreement of the 

contracting creditors with the proposed 

business plan, a detailed record of the 

identity of all the creditors (contracting or 

not) and their claims, and notification to the 

non-contracting creditors are required. 
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τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές. 

5.5 Νέα διαδικασία 

Το χρονικό όριο εκκίνησης νέας διαδικασίας 

εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη περιορίζεται σε 

τρία (3) έτη μετά την επικύρωση προηγούμενης 

συμφωνίας εξυγίανσης από το δικαστήριο (από 

πέντε έτη που ήταν προηγουμένως). 

 5.5 New procedure 

The waiting period before commencing a 

new rehabilitation procedure for the same 

debtor, following the ratification of a 

previous rehabilitation agreement, shall be 

three (3) years (reduced from five years). 

6. Ειδική Εκκαθάριση 

Απλοποιείται η διαδικασία της ειδικής 

εκκαθάρισης με σκοπό να καταστεί πιο 

εύχρηστη. 

 Η διαδικασία εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παύση ή 

επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών, χωρίς 

τα αριθμητικά κριτήρια μεγέθους της 

προϊσχύουσας νομοθεσίας. 

 Εκτός από το νομικό πρόσωπο-οφειλέτη, 

αίτηση για ειδική εκκαθάριση ασκούν 

πιστωτές, εφόσον εκπροσωπούν 

τουλάχιστον το 20% των συνολικών 

απαιτήσεων. 

 Καταργείται επίσης ως προϋπόθεση 

παραδεκτού της αιτήσεως η ύπαρξη 

αξιόχρεου επενδυτή που να ενδιαφέρεται 

για την αγορά του ενεργητικού της 

εταιρείας. 

 Η συζήτηση στο δικαστήριο για την 

υπαγωγή στη διαδικασία ορίζεται εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση και η 

απόφαση εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός 

από τη συζήτηση. 

 Προστίθεται η δυνατότητα άσκησης έφεσης 

κατά της απορριπτικής της αιτήσεως 

απόφασης. 

 Η αποδοχή της αίτησης ειδικής εκκαθάρισης 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή 

όλων των ατομικών διώξεων κατά του 

οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια της 

 6. Special Liquidation 

The special liquidation procedure is 

simplified with a view to being more 

frequently utilized. 

• The process now applies to all 

businesses which have ceased debt 

payments or are in a state of imminent 

risk of ceasing payments, without any 

quantitative criteria related to the size 

of the business that used to exist. 

• Aside from the legal entity-debtor, 

creditors, representing at least 20% of 

the totality of the claims, can file an 

application for special liquidation. 

• It is no longer a required condition of 

admissibility of the special liquidation 

application to present a creditworthy 

investor interested in purchasing the 

assets of the company. 

• The special liquidation court hearing 

should be fixed within twenty (20) days 

from filing of the application and the 

decision shall be issued within one (1) 

month from the hearing. 

• The rejection of the special liquidation 

application shall be subject to appeal. 

• The acceptance of the special 

liquidation application shall result in the 

automatic suspension of all individual 

enforcement acts against the debtor 

throughout the process of the special 
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διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. 

 Περιορίζεται η δυνατότητα αποκρούσεως 

σχετικών αιτήσεων με την υποβολή κύριας 

παρέμβασης μόνο από πιστωτές που 

εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 60% 

του συνόλου των απαιτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του 40% των τυχόν 

εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών. 

liquidation. 

• In order to avoid obstacles in the 

procedure, the possibility to file third-

party interventions with a view to 

rejecting the special liquidation 

application shall be allowed only to 

creditors representing at least 60% of 

the total value of the claims, including 

40% of claims of secured creditors. 

7. Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 

Καταργείται ο περιορισμός της δυνατότητας 

μείωσης των απαιτήσεων των πιστωτών σε 

ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής τους 

αξίας. Οι λοιπές διατάξεις παραμένουν ως 

έχουν. 

 7. Reorganization plan 

The limitation for the reduction of the 

creditors' claims to a percentage of less than 

10% of their total value is abolished. Other 

provisions remain unchanged. 

8. Κατάταξη πιστωτών 

Επέρχονται αλλαγές στην κατάταξη πιστωτών με 

τις οποίες ευθυγραμμίζεται πλήρως το καθεστώς 

με όσα ισχύουν για την αναγκαστική εκτέλεση 

στην Πολιτική Δικονομία μετά τις τελευταίες 

αλλαγές που έγιναν εκεί. 

 8. Priority of claims 

The framework on the priority of claims of the 

Greek Bankruptcy Code is amended in line 

with the priority of claims in enforcement acts 

of the Civil Procedure, following latest 

amendment of the Greek Code of Civil 

Procedure.  

9. Περίοδος απαλλαγής οφειλέτη – φυσικού 

προσώπου 

Με νέα διάταξη μειώνεται σε τρία (3) από δέκα 

(10) έτη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 

την απαλλαγή από χρέη οφειλέτη-φυσικού 

προσώπου που έχει κηρυχθεί συγγνωστός. 

 9. Reinstatement of the individual-debtor 

The time limit for the reinstatement of 

individual-debtors, who acted in good faith 

and are excused of bankruptcy, is reduced to 

three (3) years - from ten (10) years - as of the 

declaration of bankruptcy. 

10. Μεταβατικό δίκαιο 

Oι τροποποιήσεις καταλαμβάνουν όλες τις 

διαδικασίες που εκκινούν στο πτωχευτικό 

δικαστήριο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του νόμου, με την υποβολή των αντιστοίχων 

αιτήσεων (για την κήρυξη πτώχευσης, άνοιγμα ή 

επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης), ενώ για τυχόν εκκρεμείς 

διαδικασίες θα εφαρμόζεται το προηγούμενο 

 10. Transitional law 

The amendments shall affect insolvency 

proceedings commencing following the 

effective date of the law (through filing for 

bankruptcy, for the opening or the verification 

of a rehabilitation agreement, or for special 

liquidation), while any outstanding 

proceedings shall be governed by the 

previous regime (The provision for the 
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καθεστώς (η διάταξη περί απαλλαγής οφειλέτη-

φυσικού προσώπου ισχύει από 1.1.2016). 

reinstatement of individual-debtors shall 

become effective on 1.1.2016). 

11. Τελικά σχόλια 

Με τις τελευταίες αλλαγές επιχειρείται κυρίως η 

απλοποίηση των διαδικασιών εξυγίανσης και 

ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων με την άρση 

ορισμένων διατυπώσεων που είχε παρατηρηθεί 

στην πράξη ότι παρουσίαζαν προβλήματα και η 

τήρηση των σχετικών αρχών που υιοθετήθηκαν 

από τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

C2014/1500 για μια νέα προσέγγιση για την 

επιχειρηματική αποτυχία και αφερεγγυότητα. 

Αναμένεται ότι όλο και περισσότεροι 

ενδιαφερόμενοι (οφειλέτες και πιστωτές) 

πρόκειται να ακολουθήσουν τις νέες 

απλούστερες διαδικασίες. Μπορεί να προβλέψει 

κανείς με σχετική ασφάλεια (λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν ότι πολλά σχέδια εξυγιάνσεων είχαν 

ανασταλεί τελευταία) ότι στο προσεχές 

διάστημα θα υπάρξει ένα νέο κύμα διαδικασιών 

του Πτωχευτικού Κώδικα (αλλά και των 

διατάξεων για την ρύθμιση των μη 

εξυπηρετουμένων δανείων του Ν. 4307/2014) 

με σκοπό την αποφυγή πτωχεύσεων και τη 

διάσωση επιχειρήσεων. 

 11. Final Comments 

The recent amendments mainly seek to 

simplify the rehabilitation and special 

liquidation procedures by removing certain 

formalities, which were found in practice to 

be problematic, as well as to comply with the 

relevant principles adopted by the European 

Commission Recommendation C2014/1500 

on a new approach to business failure and 

insolvency. 

Interested parties, both debtors and creditors, 

are expected to utilize the new simplified 

procedures. Taking into account that many 

rescue plans were recently suspended, it can 

be predicted with relative certainty that a 

new wave of insolvency proceedings shall 

ensue in the near future based on the 

amended provisions of the Greek Bankruptcy 

Code (as well as on those for the adjustment 

of the non-performing loans of Law 

4307/2014) aiming at the avoidance of 

bankruptcy and the rescue of businesses. 
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