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ΘΕΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηυν άπθπ. 12, 13 και 14 ηος ν. 4013/2011.  
 
Σαο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξωζε ζαο ηηο δηαηάμεηο ηυν άπθπυν 12, 13 και 14 ηος ν. 

4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/15-9-2011) « ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν ςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν 

ςμβάζευν – Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν. 3588/2007 (πηυσεςηικόρ 

κώδικαρ) – Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ», κε ηηο νπνίεο 

αληηθαζίζηαηαη ην έθην θεθάιαην «Δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο», άξζξ. 99 – 106, ηνπ 

πηωρεπηηθνύ θώδηθα κε λέν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Πξνπηωρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» , 

άξζξ. 99 - 106ηα ηνπ πηωρεπηηθνύ θώδηθα, όπωο ηζρύεη.  

Με ηηο αλωηέξω δηαηάμεηο ζεζπίδεηαη  ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ε νπνία έρεη επίζεο 

ραξαθηήξα πξνιεπηηθό ηεο πηώρεπζεο. Η ξύζκηζε ηεο εμπγίαλζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά 

από εθείλε ηεο ζπλδηαιιαγήο ηόζν ωο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο όζν θαη ωο πξνο ηηο 

ζπλέπεηεο, με ειδοποιό διαθοπά ηη δέζμεςζη από ηη ζςμθυνία εξςγίανζηρ (εθόζον 

επιηεςσθεί η νόμιμη πλειοτηθία πιζηυηών) ηος ζςνόλος ηυν πιζηυηών, 

ζπλαηλνύληωλ θαη κε, νη απαηηήζεηο ηωλ νπνίωλ ξπζκίδνληαη από ηε ζπκθωλία θαη 

γελλήζεθαλ πξηλ από ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 106 

ε, παξ. 1 ηνπ λ. 4013/2011 : « 1. Από ηελ επηθύξωζή ηεο, ε ζπκθωλία εμπγίαλζεο 

δεζκεύεη ην ζύλνιν ηωλ πηζηωηώλ, νη απαηηήζεηο ηωλ νπνίωλ ξπζκίδνληαη από απηήλ, 

αθόκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιόκελνη ή δελ ψήθηζαλ ππέξ ηεο ζπκθωλίαο εμπγίαλζεο. Δελ 

δεζκεύνληαη πηζηωηέο νη απαηηήζεηο ηωλ νπνίωλ γελλήζεθαλ κεηά ην άλνηγκα ηεο 
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δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο.», επομένυρ και ηος Δημοζίος, ζε αληίζεζε κε ηε ζπκθωλία 

ζπλδηαιιαγήο, νη όξνη ηεο νπνίαο δεζκεύνπλ κόλν ηνπο ζπκβιεζέληεο πηζηωηέο.    

Οη εθάζηνηε αξκόδηεο Υπεξεζίεο, ηδίωο ηα Τκήκαηα Δηθαζηηθνύ θαη Ειέγρνπ, 

απαηηείηαη, όηαλ ιακβάλνπλ γλώζε αηηήζεωλ νθεηιεηώλ ηνπο γηα άλνηγκα ηεο αλωηέξω 

πξνπηωρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ιακβάλνπλ καηά πποηεπαιόηηηα όια ηα πξνζήθνληα 

κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπ Δεκνζίνπ, ιδιαίηεπα ζε πεπιπηώζειρ 

οθειλών μεγάλος ύτοςρ. 

Πεξαηηέξω νδεγίεο γηα ηελ είζπξαμε ρξεώλ νθεηιεηώλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

εθαξκνγή νη λέεο δηαηάμεηο ζα δνζνύλ κε λεόηεξε εγθύθιηό καο.  

Σπλεκκέλα : 12 θύιια  
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