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Law Alert

Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4307/2014 ως προς τη διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης

Στο άρθρο 34 του Νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ Α’ 
40/04.03.2019) με τον τίτλο «Δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη 
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις 
για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (εφεξής «ο 
Νόμος»), τροποποιείται για πρώτη φορά το νομοθετικό 
πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (εφεξής «Ειδική  
Διαχείριση»), των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 246).

Αναγκαιότητα Ρύθμισης
Μέχρι σήμερα η διάρκεια της Ειδικής Διαχείρισης ανερχόταν 
στους 12 μήνες, με δυνατότητες παράτασης αυτής, υπό τις 
αυστηρά προβλεπόμενες εκ του ν. 4307/2014 προϋπο-
θέσεις. Πλην, όμως, η ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή 
του θεσμού στην πράξη από το 2017 και εντεύθεν και η 
έκθεση του στην ελληνική δικανική πραγματικότητα ανέ- 
δειξε πρακτικά προβλήματα, ιδίως λόγω της κατάστασης 

που εμφανίζουν πολλές από τις επιχειρήσεις που τίθενται 
υπό το συγκεκριμένο καθεστώς. Ενδεικτικώς η σχετική 
χρονική επέκταση και οι εν γένει τροποποιήσεις θα συμβάλ-
λουν στην κατ’ ευχερέστερο τρόπο διενέργεια των κατω-
τέρω:

α) στον ακριβή προσδιορισμό της εκποιητέας περιουσίας 
(π.χ. στις περιπτώσεις όπου η προηγούμενη διοίκηση των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν είναι συνεργάσιμη ή
δεν υφίσταται οργανωμένο αρχείο), β) στην εξασφάλιση 
των αναγκαίων για τη λειτουργία και την εν συνεχεία 
μεταβίβαση αυτών αδειών, γ) στην διευκρίνηση των ορίων 
της διαχειριστικής εξουσίας του Ειδικού Διαχειριστή, αλλά 
και δ) στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της 
υπό Ειδική Διαχείριση εταιρείας, χωρίς την υποχρέωση 
προσκόμισης των προβλεπόμενων αποδεικτικών ενημε-
ρότητας της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστικής 
ενημερότητας.
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Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική 
Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και 
Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού 
Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 80 χώρες 
παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2000 
συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική 
εταιρεία η οποία αποτελείται από 19 δικηγόρους. 
Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας 
νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον 
και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως 
γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε 
διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές 
εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου 
να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια 
υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές 
συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε 
καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους 
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν 
υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και 
των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία 
Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση 
στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους 
πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους 
και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων 
που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι 
να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους 
επαγγελματικούς τους στόχους. 

Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας 
διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται 
εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες 
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.
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H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και 
Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240. 
Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας 
αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή 
και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση 
και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 
υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης 
επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο 
άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την 
ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης 
οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο 
σύμβουλο.

Οι νέες ρυθμίσεις
Ειδικότερα με τις διατάξεις του Νόμου και δη με το αρ. 34 τροποποιούνται τα 
άρθρα 69, 72 και 75 του ν. 4307/2014 ως εξής:

• Η παρ. 3 του αρ. 69 του ν. 4307/2014 τροποποιείται και προβλέπεται 
πλέον ότι η διαδικασία και το λειτούργημα του Ειδικού Διαχειριστή 
επεκτείνονται χρονικά και παύουν εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην ειδική διαχείριση, αντί της 
μέχρι σήμερα προβλεπόμενης δωδεκάμηνης (12) διάρκειας. Επίσης 
προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα εξάμηνης παράτασης με 
απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδει την απόφαση υπαγωγής στην 
Ειδική Διαχείριση, ήτοι από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της 
επιχείρησης.

• Στο αρ. 72 του ν. 4307/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 4, σύμφωνα 
με την οποία ο Ειδικός Διαχειριστής δύναται να ανταλλάσσει ακίνητα 
της επιχείρησης, που τελεί υπό Ειδική Διαχείριση με ακίνητα τρίτων 
ίσης αξίας, η οποία προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης δύο (2) πιστο- 
ποιημένων εκτιμητών, εγγεγραμμένων στο μητρώο του υπουργείου 
Οικονομικών.

• Στην παρ. 5 του αρ. 75 του ν. 4307/2014 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα 
με το οποίο η υπό Ειδική Διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας της φορολογικής 
διοίκησης και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη σύναψη της σύμβασης 
μεταβίβασης, συμβάσεων δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων 
οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Ειδικής Διαχείρισης.

• Oι ως άνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται και σε διαδικασίες Ειδικής Διαχεί- 
ρισης, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ήτοι σε επιχειρήσεις που έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης πριν τη δημοσίευση του ως άνω 
Νόμου.

Στόχοι
Άπασες οι ως άνω τροποποιήσεις και προσθήκες κατατείνουν στην ενίσχυση 
του θεσμού της Ειδικής Διαχείρισης, διευκολύνοντας και καθιστώντας ακόμη 
πιο αποτελεσματικό το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή και εφικτή την επιτυχή 
ολοκλήρωση της Ειδικής Διαχείρισης, γεγονός αναγκαίο λαμβανομένου υπ’ 
όψιν του γεγονότος ότι η εν λόγω διαδικασία τελευταίως αξιοποιείται όλο 
και περισσότερο από τους πιστωτές προς όφελος της οικονομίας και της 
εργασίας.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από παραδείγματα προβληματικών επιχει- 
ρήσεων, που μέσω της Ειδικής Διαχείρισης επετεύχθη ή γίνεται αξιόλογη 
προσπάθεια να επιτευχθεί ταυτόχρονα α) η μεταβίβαση των στοιχείων του 
ενεργητικού τους σε αξιόπιστους επενδυτές, β) η διασφάλιση σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας και γ) η ικανοποίηση των πιστωτών αυτών σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαδικασίες αφερεγγυότητας, 
καθιστώντας την Ειδική Διαχείριση σημαντικό νομοθετικό εργαλείο στα χέρια 
των πιστωτών.

Αναμένοντας, την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων στην πράξη, προκει-
μένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, μπορούμε ήδη να επισημάνουμε 
ότι σε κάθε περίπτωση οι ως άνω τροποποιήσεις είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση για την ακόμη περαιτέρω σύμπλευση του θεσμού της ειδικής 
διαχείρισης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, που ήδη λειτουργεί 
επιτυχώς και μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω σε ριζοσπαστικό μέσο «εξυ-
γίανσης» και διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων.


