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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Ο πησρεπηηθφο θψδηθαο, είλαη έλα εξγαιείν πνπ επειπηζηεί λα δψζεη ιχζεηο ζηελ 

ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα, ιφγσ ηεο θξίζεο. Οη λέεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θψδηθα, δίλνπλ κηα δεχηεξε επθαηξία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο θαη εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο ε κεγάιε πηψζε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, επέθεξε ην θιείζηκν 

ρηιηάδσλ εηαηξεηψλ. Σν Κξάηνο κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, δηέζσζε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, απαηηνχλ ηελ πιήξε 

θαηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πξννπηηθή γηα ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη λένη λφκνη πξνζπαζνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη ε πηψρεπζε 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο νθεηιέηεο θαη ηνπο πηζησηέο. 
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ABSTRACT 
 

The bankruptcy code is a tool that hopes to provide solutions to the particular 

economic situation prevailing in the country due to the crisis. The new amendments to 

the code give entrepreneurs a second chance to make an effort to reorganize and 

reorganize the company, as the large drop in consumption in Greece has resulted in 

the closure of thousands of companies. The State, through various programs, rescued 

the banking system, the tax authorities and the insurance funds, requires the full 

payment of the obligations, but there is no prospect of meeting these obligations. 

Amendments and new laws are trying to improve the process. The reorganization 

process and bankruptcy are presented at work with the pros and cons of borrowers and 

creditors. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Ειςαγωγή ςτην εκπόνηςη τησ 
εργαςίασ 

1.1 θνπόο. 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα θαη νη ιφγνη πνπ πξνζθεχγνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε άπνςε θαηά πφζν ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα επεξέαζε ηηο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηη αιιαγέο επέθεξε ζηνλ Πησρεπηηθφ θψδηθα, κε ηηο λέεο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 

 

1.2 Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. 

 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εξγαζία, είλαη θαηαξρήλ ν νξηζκφο ηεο 

πηψρεπζεο, νη  πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα επηρείξεζε γηα λα πξνζθχγεη 

ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηά απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

ζην Γεκφζην ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο πηζησηέο ηεο, θαζψο θαη νη αιιαγέο πνπ 

ςεθίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ή αθφκε γηα λα θαιχςνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα (πνιίηεο) εθηφο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Οικονομική οντότητα – 
επιχείρηςη 
 

2.1  Δηζαγσγή 

 

Δπηρείξεζε είλαη έλαο απηνηειήο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο δηαζέηεη δηθά 

ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δεκηνπξγείηαη απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ ή ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο (απφ έλα άηνκν)  ηεο νπνίαο θχξηνο ζθνπφο 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, είλαη ε δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα (αλζξψπνπο) έλαληη ελφο ρξεκαηηθνχ 

αληηηίκνπ. Κχξηνο ζηφρνο θαη ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο είλαη ην θέξδνο. Ζ επηρείξεζε 

δηαρεηξίδεηαη, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ έρεη (ρξεκαηνπηζησηηθνχο, πιηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο) θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη 

αγαζά θαη ππεξεζίεο.  Ζ εμεχξεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ ιχζεσλ, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ, κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο θαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο, νλνκάδεηαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

(Σνπξλά, 2015, ζει. 2). 

 

Ζ πξνζπάζεηα απηή (επηρεηξεκαηηθόηεηα) απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ρξφλν, 

εξγαζία θαη θεθάιαηα, ελψ δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθάιηζε φηη ε επηηπρία 

ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ζα είλαη επηηπρεκέλε. Απηφ νλνκάδεηαη επηρεηξεκαηηθόο 

θίλδπλνο ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ίδηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε 

απνιαβή έλαληη ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη ην θέξδνο. Παξάγνληεο επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη  ηφζν εζσγελείο φζν θαη εμσγελείο πνπ επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε. 

Δζσγελείο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, είλαη νη ηηκέο 

ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ (ηα πιηθά δειαδή πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

παξαρζεί έλα αγαζφ), ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο γηα λα παξαρζεί, ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε 

ηεο επηρείξεζεο, ε κηζζνδνζία, πνπ ππφ κηα έλλνηα κπνξεί λα ηηο ειέγμεη ή λα ηηο 

πξνβιέςεη ε επηρείξεζε θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο φπσο γεληθέο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη πξσηνβνπιίεο ησλ 

ζπλεξγαηψλ, γεσπνιηηηθά γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο 

(εκθχιηεο ζπξξάμεηο, πφιεκνη, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο 
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θξίζεηο, αιιαγέο ηηκψλ ζε είδε φπσο πεηξέιαην, κεηαθνξέο, ελέξγεηα θ.α. 

2.2  Ζ λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ νηθνλνκηθή  νληφηεηα (επηρείξεζε) φπσο είλαη γλσζηή ε λνκηθήο ηεο έλλνηα, 

ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π. ( Διιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα) αθνινπζεί ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλφλεο ηεο ρψξαο πνπ έρεη έδξα, ή αθνινπζεί ηα Γ.Λ.Π. (Γηεζλή ινγηζηηθά 

πξφηππα) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε κε ζπγαηξηθέο ή ππνθαηαζηήκαηα ζην 

εμσηεξηθφ, ή είλαη εληαγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην, ή ζε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. 

Ννκηθέο κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ: Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ. Οη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηαηξηθψλ κνξθψλ, νξίδεηαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή θαη ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο αλ θαη ε επίζεκε θαηεγνξηνπνίεζε νξίδεηαη απφ ηελ λνκηθή 

κνξθή κηαο επηρείξεζεο. (ηλαληψηε-Μαξνχδε, 2013 ζει. 27). 

 

Υσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο : 

 

 Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 

 

 Δηαηξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Οη Δηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (εηαηξείεο) ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 

 Πξνζσπηθέο (Οκφξξπζκεο, Δηεξφξξπζκεο, Αθαλείο-πκκεηνρηθέο), 

 Κεθαιαηνπρηθέο (Αλψλπκεο) θαη 

 Μηθηέο (Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή 

Δηαηξεία) 

 

2.3  Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πησρεύζεηο 

 

Ζ πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα έρεη ζπληειέζεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, επέθεξε αδπλακία απνπιεξσκέο 

θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ελψ επέθεξε δξακαηηθή πηψζε ηεο 
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θαηαλάισζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζηελ αγνξά ψζηε λα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε (κηζζνδνζία, ππεξεζίεο, πξψηεο 

χιεο, πξνκεζεπηέο θαη θπζηθά ηηο ηξάπεδεο). Πνιιέο εηαηξείεο αλαγθάζηεθαλ λα 

νδεγεζνχλ ζην θιείζηκν θαη νπζηαζηηθά ζηελ ρξεσθνπία, απνιχνληαο ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη αδπλαηψληαο λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Απηφ 

νδήγεζε ζε κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε, θαζψο ζπκπαξέζπξαλ θαη άιιεο εηαηξείεο 

(ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο) ζε αλαγθαζηηθή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηα ηνπο ή θαη ην 

θιείζηκν ησλ εηαηξεηψλ ηνπο. Οη εξγαδφκελνη πνπ απνιχνληαλ αχμαλαλ δξακαηηθά 

ηνλ δείθηε αλεξγίαο ν νπνίνο κε επίζεκα ζηνηρεία έθηαζε ην 2013 ην 27% ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο. 

 

Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή ηηο δηάθνξεο θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, έρνπκε θαη ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

κηα θαλνληθή πεξίνδν (πνπ δελ ππάξρεη γεληθή θξίζε) θαη νθείιεηαη αξθεηέο θνξέο 

ζηελ θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ή ζηελ θαθή επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε φπνπ  

δεκηνπξγνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλζήθεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο πίεζεο ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα πξνθαινχληαη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα απεηιψληαο, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ηε βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Μείσζε ησλ πησρεύζεσλ 

 

«Μείσζε ησλ πησρεύζεσλ ζηελ Ειιάδα γηα πξώηε θνξά κεηά δέθα ρξόληα πξνβιέπεη ε 

εηαηξεία αζθάιηζεο πηζηώζεσλ Atradius ζηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ηεο έξεπλα γηα ηηο 

εηαηξηθέο ρξενθνπίεο ζε παγθόζκην επίπεδν. Η εηαηξεία εθηηκά όηη νη πησρεύζεηο ζα 

ππνρσξήζνπλ ζηελ Ειιάδα θαηά 6% θέηνο ζε ζύγθξηζε κε ην 2016 θαη θαηά 8% ην 

2018 ζε ζύγθξηζε κε ην 2017. Εθηίκεζε ε νπνία βαζίδεηαη ηόζν ζηηο πξνβιέςεηο γηα 

αλάπηπμε ην 2017, όζν θαη ζηε βειηίσζε αξθεηώλ δεηθηώλ, όπσο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ηελ ππνρώξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

πησρεύζεσλ ππάξρεη βεβαίσο θαη κία αθόκε εξκελεία: νη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζαζξό 

ππόβαζξν θαηέξξεπζαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο θξίζεο».1
 

                                                           
1

http://www.kathimerini.gr/924395/article/oikonomia/epixeirhseis/epeita-apo-mia-dekaetia-

oi-ptwxeyseis-meiwnontai Έπεηηα απφ κία δεθαεηία νη πησρεχζεηο κεηψλνληαη. (28.1.2018). 

http://www.kathimerini.gr/924395/article/oikonomia/epixeirhseis/epeita-apo-mia-dekaetia-oi-ptwxeyseis-meiwnontai
http://www.kathimerini.gr/924395/article/oikonomia/epixeirhseis/epeita-apo-mia-dekaetia-oi-ptwxeyseis-meiwnontai
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Σν κεγάιν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα πνπ έρεη νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο ζε αδπλακία αλαπηπμηαθήο πνξείαο, ελψ έλα 

άιιν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε κε ηα capital control πνπ ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

ζηα πξνβιήκαηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Σα Capital Control δειαδή ν πεξηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί θάπνηνο 

λα θάλεη αλάιεςε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αξρή ζηα 50 € ηελ 

εκέξα θαη θαηφπηλ ζηγά – ζηγά ζε κεγαιχηεξα πνζά. ήκεξα ην κέηξν απηφ έρεη 

θαηαξγεζεί, αλ θαη ππάξρεη ην κεληαίν φξην ησλ 5.000 €. Απηφ αλ θαη δελ είλαη κέηξν 

πνπ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία, επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά. Ζ 

δπλαηφηεηα φκσο νη πνιίηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο θάξηεο 

(ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο) γηα ηηο αγνξέο ηνπο, κεηξίαζε ην πξφβιεκα θαη ζηγά – 

ζηγά νη θαηαλαισηέο πξνζαξκφζζεθαλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πάλησο επέηξεςε 

ηελ κείσζε ηεο δηαθίλεζεο καχξνπ ρξήκαηνο (ρξήκαηα πνπ δελ είλαη δεισκέλα) ζηηο 

ζπλαιιαγέο. 

 

Γηάγξακκα 1. Πνζνζηφ πησρεχζεσλ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. ( Γηα ην 2017 θαη 2018 ηα ζηνηρεία είλαη απφ πξφβιεςε) 

 

(πεγή: Atradius.com – επεμεξγαζία ζπγγξαθέα) 

Γηάγξακκα 2. Αξηζκόο πησρεχζεσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2007 έσο 2016 

 

* Οη επηρεηξήζεηο κε άιιε ή άγλσζηε λνκηθή κνξθή έσο ην 2014 ηαμηλνκνχληαλ ζηηο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. 

(πεγή: ΔΛΣΑΣ – επεμεξγαζία ζπγγξαθέα) 

Μέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

Διιάδαο θαη νη κεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο επλννχζαλ ηηο αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, αθνχ ν ηδηνθηήηεο δελ επηβαξπλφηαλ κε κεγάιν θφζηνο ζηελ ίδξπζε θαη 

ηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ είρε κεξηθά 
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θνξνινγηθά νθέιε πνπ έρνπλ νη άιιεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη νη Ο.Δ. θηλδχλεπαλ κε ηελ θαηάζρεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο 

ησλ ηδηνθηεηψλ ζε πεξίπησζε ρξεψλ ή αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά λνκηθή κνξθή θαη ν 

αξηζκφο ηνπο πνπ άλνημαλ ή έθιεηζαλ. 

 

Γηάγξακκα 3. Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλά λνκηθή κνξθή πνπ έθαλαλ έλαξμε θαη 

θιείζηκν ην 2016 ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

(πεγή: ΤΠΟΗΚ – επεμεξγαζία ζπγξαθέα) 

ηελ Αηνκηθή επηρείξεζε εηδηθά, ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ηαπηφρξνλα ηδηνθηήηεο θαη 

δηαρεηξηζηήο άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε. 

Χο κνλαδηθφο εηαίξνο, επζύλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, κε ην ζύλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πεξηνπζίαο θάηη πνπ 

απνηειεί θαη ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ αλάιεςε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Οη Μηθηέο εηαηξείεο απνηεινχλ κηα ελδηάκεζε λνκηθή κνξθή εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

έρνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο (Ο.Δ., Δ.Δ.) αιιά θαη απφ ηηο θεθαιαηνπρηθέο 

(Α.Δ.). Πνιιέο θνξέο γίλεηαη κεηαηξνπή ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ζε κηθηέο (Δ.Π.Δ 

- Η.Κ.Δ.) ή κηθηψλ ζε θεθαιαηνπρηθέο (Α.Δ.) φηαλ έρνπκε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

Οη εηαηξείεο απηέο ζπλδπάδνπλ πιενλεθηήκαηα ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ φζν 

θαη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ, ελψ παξάιιεια ειαρηζηνπνηνχλ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα, 

γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

 

Ζ Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζχκθσλα κε ην 1ν άξζξν ηνπ λφκνπ 3190/1955, 

έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ εηαίξσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ Δ.Π.Δ. είλαη κία 

ελδηάκεζε (Μηθηή) εηαηξηθή κνξθή αλάκεζα ζηηο Πξνζσπηθέο θαη ζηηο 

Κεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. Απνηειεί εκπνξηθή εηαηξεία, αθφκε θαη αλ ν ζθνπφο απηήο 

δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ λ.3190/1955. Όζνλ αθνξά ηα 
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κέιε ηεο Δ.Π.Δ. δελ απνθηνχλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα εθηφο αλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

εηαίξνο έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηηο εηαηξηθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη κφλν ε ίδηα ε Δ.Π.Δ. (ην λνκηθφ πξφζσπν) κε ηελ 

πεξηνπζία ηεο θαη όρη νη εηαίξνη ηεο, νη νπνίνη, αλ θαη κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, επζχλνληαη πεξηνξηζκέλα θαη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ κφλν 

ηα εηαηξηθά ηνπο κεξίδηα. (Λενληάξεο, 2009, ζει. 55). 

 

Όπσο ζηελ Δ.Π.Δ. έηζη θαη ζηελ Η.Κ.Δ. ε επζύλε ησλ εηαίξσλ εθηείλεηαη κέρξη ην 

πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην θαη δελ επεθηείλεηαη ζηελ αηνκηθή ηνπο 

πεξηνπζία, ελψ ην εηαηξηθφ κεξίδην αληηπξνζσπεχεη ηε ζπκκεηνρή θάζε εηαίξνπ. Ζ 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ Δ.Π.Δ. είλαη φηη νη εηαίξνη θαη κε ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

δηαρείξηζε  δελ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε Οξγαληζκφ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΟΑΔΔ θ.ιπ.). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΑΔ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4548/2018 απφ 1-1-2019, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα Α.Δ.  ε αλώλσκε εηαηρεία αποηειεί  θεθαιαηοστηθή εηαηρεία κε 

λοκηθή προζωπηθόηεηα, γηα ηα τρέε ηες οποίας θέρεη εσζύλε κόλο ε ίδηα κε ηελ περηοσζία 

ηες. Το θεθάιαηό ηες δηαηρείηαη ζε κεηοτές. Κάζε αλψλπκε εηαηξεία είλαη εκπνξηθή, έζησ 

θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη ε άζθεζε εκπνξηθήο επηρείξεζεο.  Η αλώλσκε εηαηρεία 

κπορεί λα ηδρσζεί από έλα ή περηζζόηερα πρόζωπα (ηδρσηές) ή λα θαηαζηεί κολοπρόζωπε 

κε ηε ζσγθέληρωζε όιωλ ηωλ κεηοτώλ ζε έλα κόλο πρόζωπο. Η ίδρσζε αλώλσκες εηαηρείας 

ως κολοπρόζωπες, ε ζσγθέληρωζε όιωλ ηωλ κεηοτώλ ηες ζε έλα κόλο πρόζωπο, θαζώς 

θαη ηα ζηοητεία ηοσ κολαδηθού κεηότοσ ηες, σποβάιιοληαη ζε δεκοζηόηεηα. Ζ αλψλπκε 

εηαηξεία πξνθχπηεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ, ή 

κε ηδησηηθφ έγγξαθν, αλ πηνζεηείηαη πξφηππν θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ 

31637/2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Β΄ 928) θαη ην 

άξζξν 9 ηνπ λ. 4441/2016 (Α΄ 227). Σν έγγξαθν είλαη επίζεο ζπκβνιαηνγξαθηθφ, αλ 

ην επηβάιιεη εηδηθή δηάηαμε λφκνπ, αλ ππάξρνπλ εηζθνξέο ζηελ εηαηξεία πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν ηχπνο απηφο, ή αλ ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν επηιέγεηαη απφ ηα κέξε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξεία 

ζπληζηάηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο νξίδνληαη νη αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ., θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4441/2016. Πέρα απφ 

ηηο Α.Δ. θαη νξηζκέλεο άιιεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ νη αηνκηθέο, Ο.Δ θαη Δ.Δ. 

δελ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα, ή λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ξπζκίζεηο ρξεψλ εηδηθά κε ην Γεκφζην. Οη δφζεηο θαη ε απζηεξνί θαλφλεο ζε 
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πεξίπησζε κε πιεξσκήο κηαο δφζεο, απέηξεπαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα αλαδεηήζνπλ 

κία ιχζε πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζνχζε ζηελ ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. 

Το κεηοτηθό θεθάιαηο ηες αλώλσκες εηαηρείας εθθράδεηαη ζε εσρώ. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ 

(25.000) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

(www.lawspot.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. Πτωχευτικό δίκιο 
επιχειρήςεων 

 

3.1  Δηζαγσγή 
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Σν Πησρεπηηθό Γίθαην ζεσξείηαη θιάδνο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, αθνχ αθνξά ηνπο 

έρνληεο ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα (εκπφξνπο) θαη εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο πηψζεο ηνπ εκπφξνπ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ. 

πγθεθξηκέλα ην πησρεπηηθφ δίθαην αληηκεησπίδεη εληειψο δηαθνξεηηθά ηελ κε 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο νθεηιέηε, φηαλ απηφο είλαη έκπνξνο. (Πεξάθεο, 

2013, ζει. 10).   

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ρξέε είλαη αζηηθά, φηαλ δειαδή ν νθεηιέηεο δελ είλαη έκπνξνο, 

αιιά πνιίηεο, ηζρχεη ην θνηλφ αζηηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, φπνπ ν θάζε δαλεηζηήο 

πξέπεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία λα θηλήζεη έγθαηξα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, δηφηη 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πξνρσξήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πην 

κπξνζηά απφ απηφλ άιινη ππάξρνληεο δαλεηζηέο ηνπ νθεηιέηε ηνπ θαη έηζη ν ίδηνο λα 

κελ ηθαλνπνηεζεί θαζφινπ ή λα ζα ηθαλνπνηεζεί θαηά έλα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, 

απφ ηελ ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο είλαη έκπνξνο ε θαηάζηαζε κεηαβάιιεηαη. Γελ 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνχ αζηηθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ θαη ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ δελ είλαη πιένλ ηδησηηθή ππφζεζε κεηαμχ ηνπ δαλεηζηή θαη ηνπ 

νθεηιέηε, αιιά αληηκεησπίδεηαη απφ ηε ζπιινγηθή εθηέιεζε ηνπ πησρεπηηθνύ 

δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ζεζκφ ηεο πηψρεπζεο ηνπ εκπφξνπ, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο πηζησηέο ηνπ εκπφξνπ πξνο πηψρεπζε θαη κάιηζηα 

απηνδηθαίσο θαη αλεμάξηεηα πξνο ηε ζέιεζή ηνπο έηζη, ψζηε λα είλαη δπλαηή, φζν 

γίλεηαη, ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε φισλ απηψλ. (Πεξάθεο, 2017, ζει. 14). 

 

 

 

3.2  Οξηζκόο ηεο πηώρεπζεο 

Πηψρεπζε είλαη ε λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν έκπνξνο, φηαλ 

αδπλαηεί  ζε κφληκε βάζε πιένλ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο 

πηζησηέο ηνπ. Δίλαη ζεζκφο ζπιινγηθήο θαη θαζνιηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πνπ 
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θαηαιακβάλεη νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ εκπφξνπ πξνο πηψρεπζε, ψζηε απηή λα 

δηαθπιαρζεί θαη λα δηαηεζεί ζηε ζπλέρεηα ζην ζχλνιφ ηεο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

πηζησηέο. (Απγεηίδεο, 2011, ζει. 101). 

Γηα λα θεξπρζεί ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θάπνην πξφζσπν, είηε λνκηθφ είηε θπζηθφ, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα αζθεί θαηά ζχλεζεο επάγγεικα εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ο έκπνξνο ή ε εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηελ ρξεκαηηθή 

επάξθεηα λα πιεξψζεη ηηο ηξάπεδεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο. (ΗΝΔ, Ηλζηηηνχην εξγαζίαο ΓΔΔ, 2016, ζει. 

3). 

 

 

3.3  Πξνϋπνζέζεηο γηα θήξπμε πηώρεπζεο 

 

Γηα λα θεξπρζεί έλαο έκπνξνο ζε πηψρεπζε πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν λφκνο θαηέηαμε ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

 Σηο νπζηαζηηθέο θαη 

 Σηο ηππηθέο. 

 

Οπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο είλαη: ε ύπαξμε ηεο εκπνξηθήο ηδηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ 

ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ νθεηιέηε θαη ε παύζε ησλ πιεξσκώλ ησλ εκπνξηθψλ 

ρξεψλ ή ε αλαζηνιή πιεξσκήο ηνπο. 

 

Σππηθή πξνϋπόζεζε είλαη: ε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία ν έκπνξνο 

θεξχζζεηαη ζε πηψρεπζε θαη εθδίδεηαη απφ ην πνιπκειέο δηθαζηήξην ηεο έδξαο ηνπ 

νθεηιέηε εκπφξνπ κεηά απφ αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο πηζησηέο ηνπ νθεηιέηε 

εκπφξνπ. Σελ θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε κπνξεί λα ηε δεηήζεη θαη ν ίδηνο ν έκπνξνο ή 

ζπάληα θαη ν εηζαγγειέαο. (Πεξάθεο, 2017, ζει. 20). 

 

Δκπνξηθή ηδηόηεηα 

 

Κάζε πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ είλαη δπλαηφλ λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, εθφζνλ 

θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε εκπνξηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη 
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κε ην νπζηαζηηθφ θαη ην ηππηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ην νπζηαζηηθφ ζχζηεκα, 

απαηηείηαη θαηά ζχλεζεο επάγγεικα άζθεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ. Όζνλ αθνξά ηηο 

εηαηξίεο, γηα λα θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηφζν λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, φζν θαη εκπνξηθή ηδηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη δπλαηή ε 

πηψρεπζε ηεο αθαλνύο εηαηξίαο θαη ηεο ζπκπινηνθηεζίαο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

Παύζε ησλ πιεξσκώλ 

 

Ζ παχζε ησλ πιεξσκψλ απνηειεί ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ θήξπμε ζε 

πηψρεπζε. Ο λφκνο δελ θαζνξίδεη αθξηβψο ηελ έλλνηα ηεο παχζεο πιεξσκψλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο επαθίεηαη ινηπφλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Θα 

πξέπεη πάλησο ε παχζε ησλ πιεξσκψλ σο ζπκπεξηθνξά ηνπ νθεηιέηε εκπφξνπ λα 

απνθαιχπηεη αλακθηζβήηεηα ηελ αδπλακία πξνο πιεξσκή. Αδπλακία πξνο πιεξσκή 

ελλνείηαη ε κφληκε θαηάζηαζε ηνπ εκπφξνπ, ν νπνίνο αδπλαηεί ιφγσ έιιεηςεο 

ρξεκάησλ λα αληαπνθξηζεί γεληθά ζηηο άκεζα απαηηεηέο ρξεκαηηθέο νθεηιέο απέλαληη 

ζηνπο πηζησηέο ηνπ. (Μάδεο, 2016, ζει. 77). 

 

Ζ παχζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ νθεηιέηε εκπφξνπ πξέπεη λα είλαη κφληκε θαη γεληθή θαη 

φρη παξνδηθή θαη κεκνλσκέλε. Έηζη, κπνξεί ν έκπνξνο π.ρ. γηα ιφγνπο πξφζθαηξεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο λα κελ έρεη πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ ή ε κε πιεξσκή θάπνησλ 

απφ ηα ρξέε ηνπ δελ εθθξάδεη νπσζδήπνηε αδπλακία πιεξσκψλ ή παχζε πιεξσκψλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη ν έκπνξνο λα κελ κπνξεί λα πιεξψζεη ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηηθώλ 

κέζσλ. Γελ ππάξρεη, δειαδή, παχζε πιεξσκψλ αλ ν έκπνξνο αδπλαηεί λα παξαδψζεη 

ζπκθσλεζέληα εκπνξεχκαηα, ή λα παξέρεη ζπκθσλεζέληεο ππεξεζίεο. (Πεξάθεο, 

2013, ζει. 25).     

Ζ απφδεημε ηεο παχζεο πιεξσκψλ βαξχλεη απηφλ πνπ αηηείηαη ηελ πηψρεπζε. Ζ 

απφδεημε ηεο χπαξμεο ηνπ ρξένπο κπνξεί λα γίλεη κε θάζε κέζν, ιφγσ ηεο 

εκπνξηθφηεηαο ηεο νθεηιήο. Ζ απφδεημε ηεο αδπλακίαο πξνο πιεξσκή, σο απφδεημε 

πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, κπνξεί λα γίλεη κε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα 

ρξεκαηηθέο νθεηιέο, νη νπνίεο δελ εμνθιήζεθαλ, θαηαζρέζεηο, δηακαξηπξεκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο γηα κε πιεξσκή, ζπκθσλεηηθά εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, νκνινγίεο 
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ηνπ νθεηιέηε απφ επηζηνιέο πξνο ηνπο δαλεηζηέο θαη αηηήκαηα γηα θηιηθφ 

δηαθαλνληζκφ, θπγή ηνπ εκπφξνπ θιπ. 

 

Κήξπμε ηεο πηώρεπζεο κε δηθαζηηθή απόθαζε 

 

Δάλ ζπληξέμνπλ νη δχν παξαπάλσ νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο, ε πηψρεπζε 

θεξχζζεηαη κε απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ ηεο εκπνξηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εκπφξνπ. (Μάδεο, 2016, ζει. 44). 

 

Ζ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαηά ηξεηο ηξφπνπο: 

 κε αίηεζε θάπνηνπ πηζησηή, 

 κε απηνπξναίξεηε δήισζε ηνπ νθεηιέηε εκπφξνπ θαη 

 απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην. 

 

Αίηεζε ηνπ πηζησηή. Κάζε πηζησηήο έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη ζε πηψρεπζε ηνλ 

νθεηιέηε έκπνξν πνπ έπαπζε ηηο πιεξσκέο κε αίηεζή ηνπ πξνο ην δηθαζηήξην. 

  

Μεηά από δήισζε ηνπ νθεηιέηε εκπόξνπ. Δθηφο απφ ηνπο δαλεηζηέο, κπνξεί θαη ν 

ίδηνο ν νθεηιέηεο λα δειψζεη αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ ηνπ θαη ζπλεπψο λα δεηήζεη 

απφ ην δηθαζηήξην λα θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

 

Απηεπάγγειηα από ην δηθαζηήξην. Ζ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί 

θαη κεηά απφ απηεπάγγειηε ελέξγεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη αθνξκή 

απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο, φπσο απφ αίηεζε πηζησηή απφ ηελ νπνία παξαηηήζεθε ή 

ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε απνξξίθζεθε γηα έιιεηςε ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο ή κεηά 

απφ πιεξνθνξίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζ' απηφ απφ ηνλ εηζαγγειέα κε έγγξαθν. 

 

Σα όξγαλα ηεο πηώρεπζεο2
 

Σα φξγαλα ηεο πηψρεπζεο είλαη: 

  

                                                           
2
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432 Άξζξν 52, (28.1.2018). 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7432
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 ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, 

 ν εηζεγεηήο, 

 ν ζχλδηθνο θαη 

 ε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ. 

 

 

Δηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ πησρεπηηθό λόκν 

 

Όπσο αλαθέξζεθε γηα λα ππαρζεί θάπνην πξφζσπν (είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ) ζηνλ 

πησρεπηηθφ θψδηθα, πξέπεη λα αζθεί θαηά ζπλήζεο ην επάγγεικα εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ηαηξνί, 

δηθεγφξνη, δεκφζηνη ππάιιεινη, εηζνδεκαηίεο θ.ιπ.) δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επέιζνπλ ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο ή λα ππαρζνχλ ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο. 

 

Έλαο ηδηψηεο απνθηά ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα εθφζνλ ελεξγεί εκπνξηθέο πξάμεηο κε 

ζθνπό ηνλ βηνπνξηζκό. Όηαλ δειαδή θάπνηνο ελεξγεί εκπνξηθέο πξάμεηο 

ζπζηεκαηηθά θαη θεξδίδεη απφ απηέο (ή θαη απφ απηέο) ηα πξνο ην δελ, δειαδή ην 

πξφζσπν λα πξνζπαζεί λα απνθνκίζεη θέξδνο απφ απηέο, ηφηε απηνκάησο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη θάηη άιιν, ζεσξείηαη έκπνξνο. 

 

Ζ απιή ηέιεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ (πξάμεηο εκπνξηθέο νη νπνίεο αζθνχληαη σο 

παξεπφκελεο αζηηθνχ επαγγέικαηνο), δελ πξνζδίδεη απφ κφλε ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα έλαο ηαηξφο ν νπνίνο ππέγξαςε κηα ζπλαιιαγκαηηθή ή κηα επηηαγή 

γηα λα πξνκεζεπηεί νδνληηαηξηθά κεραλήκαηα κε πίζησζε απφ έλαλ έκπνξν ή κηα 

εκπνξηθή εηαηξεία, ή έλαο δηθεγφξνο πνπ αγφξαζε έλα θσηνηππηθφ κεράλεκα ή έλαλ 

ππνινγηζηή γηα ην γξαθείν ηνπ, δελ ζεσξνχληαη εκπνξηθέο πξάμεηο, θαζψο δελ 

απνθνκίδεη θέξδνο απφ απηή ηελ ζπλαιιαγή, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηελ αγνξά ησλ 

πιηθψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζαλ βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ην θχξην επάγγεικα ηνπ. Σν 

ίδην ηζρχεη γηα παξάδεηγκα γηα έλαλ αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθφ κεραληθφ, εθηφο αλ απηφο 

αλαιακβάλεη ζαλ θχξην επάγγεικα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ, πξάμεηο πνπ γίλνληαη 

θαηά ζπλήζεο επάγγεικα. 3
 

                                                           
3

https://www.taxsolution.gr/blog/resolutions-and-circulars/2015-10/taxheaven-21929.html 

άξζξα Γ.Δ.ΜΖ. - πνηνη ζεσξνχληαη έκπνξνη - ππνρξεσηηθή θαη δπλεηηθή εγγξαθή - αλάιπζε, 

https://www.taxsolution.gr/blog/resolutions-and-circulars/2015-10/taxheaven-21929.html
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Ο λφκνο ζεσξεί πξάμεηο εκπνξηθέο: ηηο αγνξάο πξντφλησλ γεο ή ηέρλεο, ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηεί γηα λα κεηαπσιήζεη απηά αθαηέξγαζηα, φπσο ηα αγφξαζε, ή 

θαηεξγαζκέλα θαη κεηαπνηεκέλα εηο ρεηξνηερλήκαηα, είηε κε ζθνπφ λα κηζζψζεη 

απιψο ηελ ρξήζε απηψλ, νη επηρεηξήζεηο ρεηξνηερληψλ, παξαγγειίαο ή κεηαθνκίζεσο 

δηα ηεο γεο ή δη` χδαηνο∙  φιεο νη επηρεηξήζεηο  πξνκεζεηψλ, πξαθηνξείαο, 

πιεηζηεξηάζεσο θαη δεκνζίσλ ζεακάησλ,  φιεο ηηο ηξαπεδηηηθέο θαη κεζηηηθέο 

εξγαζίαο,  φιεο ηηο εξγαζίεο 

ησλ δεκνζίσλ Σξαπεδψλ,  φιεο ηηο κεηαμχ εκπφξσλ θαη ηξαπεδψλ ππνρξεψζεηο,  ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ηηο απφ ηφπνπ εηο ηφπν απνζηνιέο ρξεκάησλ, νπνηνηδήπνηε θαη 

αλ είλαη νη ζπλαιιαζζφκελνη. 

 

Ο λφκνο ζεσξεί επίζεο πξάμεηο εκπνξηθέο: φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη 

αγνξάο, πψιεζε ή κεηαπψιεζε πινίσλ  πξνο ηελ εληφο ή εθηφο Κξάηνπο λαπηηιία,  

φιεο ηαο ζαιάζζηεο απνζηνιέο, θαη θάζε αγνξά ή πψιεζε αξκέλσλ, εμαξηίσλ θαη 

δσνηξνθηψλ θαη φιεο ηηο λαπιψζεηο, ηα λαπηηθά δάλεηα, φια ηα πεξί αζθαιεηψλ 

ζπλαιιάγκαηα θαη φζα άιια αθνξνχλ ηελ λαπηηθή εκπνξία,  φιεο πεξηπηψζεηο 

κηζζψζεσο ηνπ πιεξψκαηνο, ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο ζπκβάζεηο,   φιεο ηηο πξνο 

ππεξεζία εκπνξηθψλ πινίσλ κηζζψζεηο λαπηηθψλ. 

 

Δκπνξηθέο πξάμεηο επνκέλσο είλαη: 

  

 Αγνξά πξντφλησλ γεο ή ηέρλεο, είηε αθαηέξγαζηα είηε θαηεξγαζκέλα, κε 

ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε  ή ηελ κίζζσζε 

 Δπηρείξεζε ρεηξνηερλίαο (επεμεξγαζία μέλσλ πξψησλ πιψλ ή επηζθεπή, 

ζπληήξεζε πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο) (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, 

θαζαξηζηήξηα, ξαθείν, βαθείν, επηζθεπέο επίπισλ θιπ.) 

 Δπηρείξεζε παξαγγειίαο (ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ επ’ 

ακνηβή) 

                                                                                                                                                                      
λνκνινγία, παξαδείγκαηα. (πξφζβαζε 2.4.2018). 
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 Δπηρείξεζε κεηαθφκηζεο (ρεξζαία κεηαθνξά θαη κέζσ πδάησλ) [δελ αθνξά 

ζαιάζζηεο ή αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο] 

 Δπηρείξεζε πξνκήζεηαο (ε εχξεζε αγνξαζηή πξνεγείηαη ηεο αγνξάο ησλ 

εηδψλ) 

 Δπηρείξεζε πξαθηνξείαο (παξνρή ζην θνηλφ ππεξεζηψλ, επηκέιεηα ππνζέζεσλ 

ηξίησλ – πξαθηνξεία ηαμηδηψλ, ηπρεξψλ παηρληδηψλ, εθεκεξίδσλ, αιιά θαη 

ππεξεζίεο νξγαλσκέλσλ ινγηζηηθψλ γξαθείσλ, εξγνιαβίεο θαζαξηφηεηαο, 

ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, κεηαθξαζηηθά γξαθεία  θιπ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ν 

δηθεγφξνο θαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο) 

 Δπηρείξεζε πιεηζηεξίαζεο (νίθνη πιεηζηεξηαζκψλ) 

 Δπηρείξεζε δεκνζίσλ ζεακάησλ (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θιπ.) 

 Κνιιπβηζηηθέο εξγαζίεο (αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο) 

 Σξαπεδηθέο εξγαζίεο 

 Δπηρείξεζε κεζηηείαο (κεζνιάβεζε ή ππφδεημε επθαηξίαο γηα ζχλαςε 

ζχκβαζεο) 

 Οη ζπλαιιαγκαηηθέο 

 Απνζηνιέο ρξεκάησλ απφ ηφπν ζε ηφπν 

 πλαιιαγέο κεηαμχ εκπφξσλ 

 

 

Δπίζεο εκπνξηθέο πξάμεηο είλαη: 

 

 Ζ θαηαζθεπή, ε αγνξά, ε πψιεζε θαη ε κεηαπψιεζε πινίσλ 

 Θαιάζζηεο απνζηνιέο 

 Αγνξά ή πψιεζε εμαξηεκάησλ πινίσλ θαη ηξνθνδνζίαο 

 Ναχισζε 

 Ναπηηθά δάλεηα 

 Αζθάιηζε 
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 πλαιιαγέο λαπηηθήο εκπνξίαο 

 πκβάζεηο λαπηνιφγεζεο 

 

ρέζε εκπνξηθνύ θαη αζηηθνύ (ειεπζέξνπ) επαγγέικαηνο 

 

 

Ο φξνο «επάγγεικα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζε 

νξηζκέλε θαηεγνξία εξγαζίαο θαη είλαη ην ζχλνιν απφ κηα ζεηξά φκνησλ ή 

νηθνλνκηθά ζπγγελψλ πξάμεσλ, πνπ επηρεηξνχληαη κε πξφζεζε λα ζπλερηζηνχλ γηα 

αφξηζην θαη πάλησο καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνπ απνβιέπνπλ ζην βηνπνξηζκφ. 

Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία ηεο ελλνίαο ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ε ζπλνρή, δειαδή ε 

ζηαζεξή επαλάιεςε ησλ ίδησλ ελεξγεηψλ, ε δηάξθεηα, δειαδή ε κφληκε απαζρφιεζε 

ζε νξηζκέλν νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ην εηζφδεκα, δειαδή ε ακνηβή απφ ηνλ εξγνδφηε.  

(Κνπθηάδεο, 2013, ζει. 55). 

 

Χο «ειεύζεξν επάγγεικα» λνείηαη εθείλν ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία 

παξέρεηαη φρη κε εμαξηεκέλε ζρέζε νχηε κε ππαιιειηθή ζρέζε γεληθφηεξα αιιά ππφ 

κνξθή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ κε δηαξθή, ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή 

απαζρφιεζε επί ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη  επί νηθνλνκηθά 

ζπγγελψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζθνπφ ην βηνπνξηζκφ φρη κφλν θπξίσο αιιά θαη 

δεπηεξεπφλησο γη' απηφ θαη ε έλλνηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο δελ αλαηξείηαη απφ 

ηε κεξηθή θαηά ρξφλν εκεξήζηα απαζρφιεζε εάλ πθίζηαληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ. 

 

Δλδεηθηηθή απαξίζκεζε επαγγεικάησλ πνπ εγγξάθνληαη ή όρη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

Δγγξάθνληαη 

 

 Όζνη αζρνινχληαη κε ρνλδξηθφ ή ιηαληθφ εκπφξην (ΓΔΜΖ 

254/13.5.2015) 

 Οη κεζίηεο, νη πξάθηνξεο αζθαιίζεσλ, κεζίηεο αζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

(βάζεη λφκνπ) 
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 Οη εθκεηαιιεπηέο ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ κε παξνρή 

ππεξεζηψλ (ΝΚ 200/2010) 

 Σα πξαθηνξεία ΟΠΑΠ 

 Οη εθκεηαιιεπηέο θνξηεγψλ Γ.Υ. θαη ιεσθνξείσλ (ΓΔΜΖ 

47/15.2.2015) 

 Οη εξγνιάβνη θαζαξηφηεηαο (ΓΔΜΖ 47/15.2.2015) 

 Οη ινγηζηέο φηαλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα νξγαλσκέλεο 

επηρείξεζεο (κε δηάζεζε εξγαηηθνχ ή ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη 

κεραλεκάησλ, κίζζσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θιπ) (ΓΔΜΖ Κ2 - 

7319/20.12.2013) 

 Οη εξγνιάβνη θαη ππεξγνιάβνη νηθνδνκψλ (ΓΔΜΖ 47/15.2.2015) 

 Οη ηδηνθηήηεο / εθκεηαιιεπηέο ΣΑΞΗ  (φηαλ ελδηαθέξνληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο θαη λα αλαιάβνπλ/ζπλάςνπλ 

ζπκβάζεηο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην) 

(ΓΔΜΖ 282/10.6.2015) 

 Οη Μηθξνπσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ (εθφζνλ είλαη έκπνξνη θαη λα 

δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε) (Γ.Δ.ΜΖ. 47/15.2.2015) 

 

Γελ εγγξάθνληαη 

 

 Οη δηθεγφξνη (αζπκβίβαζην) 

 Οη ινγηζηέο (πξνζσπηθή εξγαζία) (ΓΔΜΖ Κ2 - 7319/20.12.2013) 

 Οη ειεθηξνιφγνη (πξνζσπηθή εξγαζία) (ΓΔΜΖ 97333/23.9.2015) 

 Οη ηδηνθηήηεο ή νδεγνί ΔΓΥ (ΝΚ 90/2008), (αλάιεςε επθαηξηαθψλ 

κηζζψζεσλ) (ΓΔΜΖ 282/10.6.2015) 

 Οη θαζεγεηέο ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ θαη’ νίθνλ (ΓΔΜΖ 47/15.2.2015) 

 Ο δσγξάθνο 

 ν γιχπηεο 
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 Ο εζνπνηφο (ΓΔΜΖ 97333/23.9.2015) 

 Ο ινγνζεξαπεπηήο (ΓΔΜΖ 97333/23.9.2015) 

 Οη αγξφηεο   (ΓΔΜΖ 71460/2.7.2015) 

 Ο αγξφηεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη θσηνβνιηατθά κέρξη 100 KW (ΓΔΜΖ 

71460/2.7.2015) 

 Ο δηαηηνιφγνο (Γ.Δ.ΜΖ. 221/22.4.2015) 

 

Οη δηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο 

κπνξνχλ λα επζχλνληαη, καδί κε ηελ εηαηξεία, γηα νπνηεζδήπνηε δφιηεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή ηεο εθπξνζψπεζεο 

ηεο εηαηξείαο (άξζξν 71 ηνπ ειιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα). Δπηπιένλ, έλαο δηεπζπληήο 

κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κε ππνβνιή αίηεζεο γηα πηψρεπζε κφιηο ε εηαηξεία 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πηψρεπζεο (άξζξν 98 (1) ηνπ Κψδηθα Πηψρεπζεο). Ζ 

ππνρξέσζε απηή ζα θαιχπηεη ην ρξένο πνπ πξνθχπηεη απφ:4
 

 Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα έρεη ππνβιεζεί αίηεζε πηψρεπζεο. 

 Σελ εκεξνκελία δήισζεο ηεο πηψρεπζεο. 

 

 

3.4  πλέπεηεο από ηελ πηώρεπζε 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εθδνζεί ε Γηθαζηηθή απφθαζε πεξί θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο νη 

ζπλέπεηεο είλαη: 

 

 Σν Γηθαζηήξην νξίδεη έλαλ δηαρεηξηζηή - ζύλδηθν γηα λα ζπλερίζεη ηελ 

επηρείξεζε ή λα ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. Ο νθεηιέηεο δελ 

κπνξεί λα αζθεί θακία ζπλαιιαγή ρσξίο πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή. 

 

                                                           
4

http://www.greeklawdigest.gr/topics/insolvency-bankruptcy/item/77-insolvency-bankruptcy 

Αθεξεγγπφηεηα / Πηψρεπζε. (πξφζβαζε 2.4.2018). 

http://www.greeklawdigest.gr/topics/insolvency-bankruptcy/item/77-insolvency-bankruptcy
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 Ο ζχλδηθνο - δηαρεηξηζηήο εθπξνζσπεί απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε 

θαηά ηξίησλ, ην Γηθαζηήξην θαη ζε φιεο ηηο εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο 

νθεηιέηεο δελ κπνξεί λα ελεξγήζεη γηα δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη ζε εθθξεκείο ππνζέζεηο. Καη’ 

εμαίξεζε, ν νθεηιέηεο κπνξεί λα ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ κφλν ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο. 

 

 Σν δηθαζηήξην πηψρεπζεο νξίδεη δηθαζηή, ν νπνίνο εθδίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

 Ο νθεηιέηεο δελ κπνξεί πιένλ λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε 

θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπ κεηά ηε 

θήξπμε πηψρεπζεο. Χζηφζν, θαη’ εμαίξεζε, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα 

ρνξεγήζεη ζηνλ νθεηιέηε ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ 

επηρείξεζε, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή. Χζηφζν, ν νθεηιέηεο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κεηά ηε 

θήξπμε πηψρεπζεο. 

 

 Ο νθεηιέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δηαρεηξηζηή 

θαη λα ηνπ παξάζρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πηψρεπζε, ηα 

ρξέε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε έλαληη ηξίησλ. 

 

 Όιεο νη κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε εληφο δχν εηψλ πξηλ απφ ηε δήισζε 

πηψρεπζεο κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ. 

 

 Δάλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν κε εζσηεξηθά φξγαλα, νη 

νξγαληζκνί απηνί εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά ηε δήισζε πηψρεπζεο, 

αιιά ππφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνχο. 
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 Δάλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

αθνινπζεί δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πηψρεπζεο θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

αξρίδεη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 

 

 Ζ δηαδηθαζία πηψρεπζεο ξπζκίδεη ηελ πιεξσκή φισλ ησλ ρξεψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ ηε θήξπμε πηψρεπζεο ή πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηαδηθαζία πηψρεπζεο. 

 

 Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ πηζησηή έλαληη ηνπ νθεηιέηε ζεσξνχληαη 

θαζπζηεξεκέλεο. 

 

 Οη πηζησηέο δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ κεκνλσκέλα κέηξα 

επηβνιήο θαηά ηνπ νθεηιέηε, εθηφο εάλ ηα δηθά ηνπο αμηψκαηα είλαη 

εμαζθαιηζκέλα (κέζσ ππνζρέζεσλ θαη ππνζεθψλ). 

 

 Οη πηζησηέο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέηξα εθηέιεζεο ή λα 

θηλήζνπλ δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο θαηά ησλ ζπλεπηβεβιεηψλ ή / θαη εγγπεηψλ 

ηνπ νθεηιέηε.5
 

 

 

Δξγαζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή – ζύλδηθνπ. 

 

Πηώρεπζε: Απφ 1.1.2017 νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπλδίθνπ, ηνπ κεζνιαβεηή, ηνπ 

εηδηθνχ εληνινδφρνπ θαη ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή αζθνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

αθεξεγγπόηεηαο κε ην Πξνεδξηθό δηάηαγκα 133/2016.6
 

                                                           
5

http://www.greeklawdigest.gr/topics/insolvency-bankruptcy/item/240-brief-overview-of-

insolvency-proceedings-insolvency-recovery-restructure πλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο Αθεξεγγπφηεηα, απνθαηάζηαζε, αλαδηάξζξσζε. (πξφζβαζε 

2.4.2018). 

6
https://www.e-nomothesia.gr/epaggelmata-tekhnes/proedriko-diatagma-133-2016.html 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 133/2016 ΦΔΚ 242/Α/29-12-2016. Ρχζκηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο. (πξφζβαζε 2.4.2018). 

http://www.greeklawdigest.gr/topics/insolvency-bankruptcy/item/240-brief-overview-of-insolvency-proceedings-insolvency-recovery-restructure
http://www.greeklawdigest.gr/topics/insolvency-bankruptcy/item/240-brief-overview-of-insolvency-proceedings-insolvency-recovery-restructure
https://www.e-nomothesia.gr/epaggelmata-tekhnes/proedriko-diatagma-133-2016.html
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Με ηελ (παξ. 22 ηεο ππν-παξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 4336/2015, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4423/2016), νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα σο αξκνδηόηεηεο ηνπ ζπλδίθνπ, ηνπ 

κεζνιαβεηή, ηνπ εηδηθνχ εληνινδφρνπ θαη ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή αζθνχληαη απφ 

ηνλ δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο. Χο δηαρεηξηζηήο αθεξεγγπόηεηαο δηνξίδεηαη πιένλ 

θπζηθό πξόζσπν εγγεγξακκέλν ζε κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Με ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα, ην νπνίν εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ σο άλσ άξζξνπ, θαζνξίδνληαη νη ηππηθέο 

θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή 

αθεξεγγπφηεηαο, ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζβαζε 

ζην επάγγεικα, ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ν δηνξηζκόο θαη ε παύζε 

ηνπ δηαρεηξηζηή, ε επνπηεία ηνπ, νη επηκέξνπο αξκνδηόηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα θαζψο θαη ηα δεηήκαηα ηεο 

επζύλεο θαη ηηο θπξώζεηο από ηε κε άζθεζή ηνπο. Παξάιιεια, κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 

Αθεξεγγπόηεηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ, ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, ηα 

εμεηαδόκελα αληηθείκελα, ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. 

 

χκθσλα κε ην Π.Γ., δηαρεηξηζηήο αθεξεγγπφηεηαο δχλαηαη λα δηνξηζζεί θπζηθφ 

πξφζσπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέρεη ηζρχνπζα άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή εθφζνλ ν ππνςήθηνο επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 6. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο είλαη ε επί πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ 

άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο ή απηνχ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή ή ινγηζηή 

θνξνηερληθνύ Α’ ηάμεσο. 7 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο ζε πξφζσπν πνπ: 

 

                                                           
7

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/aytes-einai-oi-telikes-rythmiseis-gia-epaggelma-toy-

diaheiristi-afereggyotitas-pd-133 δηαρεηξηζηήο αθεξεγγπφηεηαο. (πξφζβαζε 2.4.2018). 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/aytes-einai-oi-telikes-rythmiseis-gia-epaggelma-toy-diaheiristi-afereggyotitas-pd-133
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/aytes-einai-oi-telikes-rythmiseis-gia-epaggelma-toy-diaheiristi-afereggyotitas-pd-133
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α) Δίλαη δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ππάιιεινο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

νηνπδήπνηε βαζκνχ, 

 

β) έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα ή γηα ηα 

πιεκκειήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 

παξαβίαζεο απνξξήησλ, ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία, ηελ απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο, πεξί ηα ππνκλήκαηα θαη ην λφκηζκα θαζψο θαη ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο θνξνδηαθπγήο, ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 

ηνπ λ. 3340/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, 

 

γ) έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ή 

 

δ) έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, πιήξε ή κεξηθή, θαηά ην άξζξν 

1676 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πεξηιακβάλεη επίζεο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

εθθξεκείο, θαηά ην ρξφλν ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ, δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηέο, γηα ηηο δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 8, ηα θαζήθνληα ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηνπ 

άξζξνπ 2 ζα αζθνχληαη απφ δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λένπ δηαηάγκαηνο. 

 

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο πνπ αξρίδνπλ απφ ηε ζέζε ηνπ παξφληνο ζε ηζρχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, θαη έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 

8, ηα θαζήθνληα ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηνπ άξζξνπ 2 ζα αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεηξψνπ, πξφζσπα πνπ είραλ αλαιάβεη θαζήθνληα ηα νπνία ππφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο αλαηίζεληαη ζε δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο, ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο έσο ηελ πεξάησζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή έσο ηελ απαιιαγή 

ηνπο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, έζησ θη εάλ δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί λα ελεξγνχλ σο 

δηαρεηξηζηέο αθεξεγγπφηεηαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ δηαηάγκαηνο. 
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3.5  Αηηίεο Πηώρεπζεο εηαηξεηώλ 

 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηα είδε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, αιιά φιεο νη εηαηξείεο 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πσιήζεηο θαη λα επηθέξνπλ έζνδα γηα λα επηβηψζνπλ. 

Όηαλ νη εηαηξείεο δελ είλαη θεξδνθφξεο γηα παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο, νη ηδηνθηήηεο 

ελδέρεηαη λα αλαγθαζηνχλ λα πησρεχζνπλ γηα λα βγνπλ απφ ηελ αγνξά ή λα 

αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ επηρείξεζε. Δλψ ε έιιεηςε θεξδνθνξίαο είλαη ν πξσηαξρηθφο 

ιφγνο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πησρεχζεηο, πνιινί ππνθείκελνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα απνθνκίζεη θέξδε θαη λα νδεγήζεη ζε 

πηψρεπζε. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κηα εηαηξεία ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

πηψρεπζεο ρσξίδνληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο θαη εζσγελείο παξάγνληεο. 

Δμσγελείο παξάγνληεο. 

 

Οη θαθέο ζπλζήθεο ζηε γεληθή νηθνλνκία θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε είλαη θνηλά αίηηα πηψρεπζεο. Ζ νηθνλνκία ηείλεη λα 

αθνινπζεί έλαλ θχθιν αλφδνπ θαη θαζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ εξεκία ή χθεζε. 

Καηά ηηο πεξηφδνπο χθεζεο, ε εκπηζηνζχλε θαη νη δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ ηείλνπλ 

λα κεηψλνληαη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειά έζνδα. Οη εηαηξείεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη 

επαίζζεηεο ζηηο κεηαηνπίζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ο αληαγσληζκφο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο ηεο αγνξάο πνπ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηα έζνδα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα νδεγήζεη ζε πηψρεπζε. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε – δαλεηνδφηεζε είλαη επίζεο κία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Πνιινί ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ιακβάλνπλ 

δάλεηα γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δάλ κηα 

επηρείξεζε δελ παξνπζηάδεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ν δαλεηζηήο κπνξεί λα 
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κελ είλαη πξφζπκνο λα ρνξεγήζεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηάζηαζε ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πηψρεπζε. Αθφκα θη αλ έλαο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θξαηήζεη ηε εηαηξεία ηνπ ζηε 

βξαρππξφζεζκε βάζε, ην πςειφ ρξένο δπζρεξαίλεη κηα επηρείξεζε λα είλαη 

επηθεξδήο, επεηδή πξέπεη λα πιεξψζεη κεγάιν ηφθν γηα ην ρξένο. 

 

ηελ Διιάδα νη πησρεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία ε νπνία 

ζπκβάδηζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. ηελ πνξεία απνδείρζεθε φηη 

φιε ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ήηαλ ιάζνο δνκεκέλε, κε κεγάιεο επηρνξεγήζεηο θαη 

δαλεηνδνηήζεηο. Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2008 πνπ μέζπαζε αξρηθά ζηηο 

ΖΠΑ θαη επεθηάζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, έθεξε ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ – ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο. Οη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο αλ θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ αγνξά ησλ ηνμηθψλ νκνιφγσλ ησλ ΖΠΑ, 

θχξηα αηηία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ εθηεζεηκέλεο ζε κεγάια δάλεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο ζην Διιεληθφ Κξάηνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαιχςεη ηηο 

δαπάλεο ηνπ.  Ζ θξίζε νδήγεζε ηελ δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

κε απνηέιεζκα λα αξρίζεη έλαο θαχινο θχθινο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ξεπζηφ γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νδεγψληαο 

πνιιέο απφ απηέο ζηελ πηψρεπζε θαη ζην θιείζηκν. Αθφκε θαη ην Πησρεπηηθφ Γίθαην 

ηεο ρψξαο ήηαλ αλήκπνξν λα ζηακαηήζεη ηελ δηάιπζε ηεο Διιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζηε ρψξα, ε νπνία ηξνθνδνηνχζε ηελ θαθή πνξεία ηεο αγνξάο. 

 

Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ε κεγάιε αλαινγία ηνπ ρξένπο σο πξνο ηα ΑΔΠ 

έρεη θέξεη ηελ ρψξα ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζε 

απφγλσζε. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη έλα επίζεο ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  Έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα είλαη 

ε κεγάιε παξανηθνλνκία πνπ ππάξρεη ζηελ Υψξα. Ζ Διιάδα έρεη ηελ δπζάξεζηε 

ζέζε λα είλαη ζηελ θνξπθή ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ζηελ παξανηθνλνκία, κηα 

θαηάζηαζε πνπ εκπνδίδεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ 

αλεξγία πνπ αλαθέξζεθε, απφξξνηα ηεο θαθήο θαηάζηαζεο πνπ επήιζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο, κε ηελ δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηελ 

θαζίδεζε ηεο αγνξάο θαη πνιινί άιινη νηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ 
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νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα θαη αθφκε 

ρεηξφηεξα ζην θιείζηκν. 

 

 

Γηάγξακκα 4. Ζ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο απφ ην 2007 έσο θαη ην 2016 ζε 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

 

 

 

(πεγή Eurostat – επεμεξγαζία ζπγγξαθέα ) 

 

Οη νηθνλνκηθνί απηνί δείθηεο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζηνύλ ζην ΑΔΠ, είηε 

κεξηθνί απφ απηνχο δελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν, θάλεη αδχλαηε 

ηελ ζχγθξηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ δηαθφξσλ θξαηψλ. Σν κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη εηδηθά ηεο καχξεο εξγαζίαο, δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, άξα νη 

φπνηεο  ζπγθξίζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ. ε πνιιά θξάηε ε 

παξανηθνλνκία απηή ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, 

αιιά απηφ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη ζην επίπεδν θηψρεηαο. Ζ παξανηθνλνκία, ε 

καχξε αγνξά, ε κε παξαηεξνχκελε νηθνλνκία ή ε ππφγεηα νηθνλνκία είλαη κεξηθνί 

απφ ηνπο φξνπο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ κε πιεξσκή θφξσλ. 8
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5. Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα φπνπ ηελ θαηαηάζζεη 

ζηελ θνξπθή ηνπιάρηζηνλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν πνζνζηφ επί  ηεο % ηνπ 

επίζεκνπ ΑΔΠ.   

 

 

(πεγή: ΟΟΑ - World Economic Forum – επεμεξγαζία ζπγγξαθέα) 

 

                                                           
8

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/02/09/where-the-worlds-shadow-

economies-are-firmly-established-infographic/#78abc775742c The Countries with The 

Largest Shadow Economies, (πξφζβαζε 3.4.2018). 
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Ρπζκόο αλάπηπμεο 

Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο) αλαθέξεηαη ζαλ 

πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Σν ΑΔΠ 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αγνξαία αμία φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε κηα ρψξα εηεζίσο. Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο κηαο ρψξαο. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη σο βαζηθφο δείθηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο κείσζαλ 

ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ φηαλ αλαιχζεθαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη κέζνη ξπζκνί αχμεζεο ηεο ΔΔ-28 θαη ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ (EA-19) απφ ην 2006 έσο ην 2015 ήηαλ 0,7% εηεζίσο θαη 0,5% εηεζίσο 

αληίζηνηρα. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε, κε ην κέηξν απηφ, κεηαμχ 2006 θαη 2016 

ζεκεηψζεθε γηα ηε Μάιηα (κέζε αχμεζε 3,7% εηεζίσο), αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

Πνισλία (3,5%), ηελ Ηξιαλδία (3,4%) θαη ηε ινβαθία (3,1%). Αληηζέησο, ε 

ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2006 έσο 2016 ζηελ 

Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ηελ Κξναηία θαη ηελ Πνξηνγαιία ήηαλ αξλεηηθή.9
 

 

Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε ηα πξόηππα 

αγνξαζηηθήο δύλακεο (PPS) ηα νπνία πξνζαξκφδνπλ ηηο ηηκέο γηα λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηηκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν πξφηππν αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, ζπληνκεπκέλν σο PPS , είλαη κηα ηερλεηή λνκηζκαηηθή κνλάδα. Θεσξεηηθά, 

έλα PPS κπνξεί λα αγνξάζεη ην ίδην πνζφ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε θάζε ρψξα. 

Χζηφζν, νη δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο ηηκψλ απαηηνχλ δηαθνξεηηθά πνζά εζληθψλ 

λνκηζκαηηθψλ κνλάδσλ γηα ηα ίδηα αγαζά θαη ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε ρψξα. Σα PPS 

πξνθχπηνπλ δηαηξψληαο θάζε νηθνλνκηθφ άζξνηζκα κηαο ρψξαο ζε εζληθφ λφκηζκα κε 

ηηο αληίζηνηρεο ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Σν PPS είλαη ν ηερληθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Eurostat γηα ην θνηλφ λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδνληαη ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ φηαλ πξνζαξκφδνληαη γηα 

                                                           
9

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP 

Ρπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ) πξφζβαζε 3.4.2018). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP
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δηαθνξέο επηπέδνπ ηηκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ΓΗΣ. Έηζη, νη ΓΗΣ κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ σο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ PPS έλαληη ηνπ επξψ.10
 

 

 Ζ ζηαηηζηηθή απεηθνλίδεη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ (ΑΔΠ) ηεο Διιάδαο απφ ην 2012 

έσο ην 2016, κε πξνβιέςεηο κέρξη ην 2022. Σν 2016, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 0,01% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3. Ο Ρπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα απφ ην 2012 έσο θαη ην 

2017 κε πξφβιεςε γηα κέρξη ην 2022. 

 

(πεγή: https://www.statista.com/statistics/263605/gross-domestic-product-gdp-

growth-rate-in-greece - επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα). 

 

 

Αλεξγία 

 

Έλαο άλεξγνο νξίδεηαη απφ ηελ Eurostat, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο , σο εμήο: άηνκν ειηθίαο 15 έσο 74 εηψλ (ζηελ 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζιαλδία, Ννξβεγία: 16 έσο 74 εηψλ), ρσξίο 

εξγαζία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο, δηαζέζηκν γηα λα μεθηλήζεη εξγαζία κέζα ζηηο 

επφκελεο δχν εβδνκάδεο (ή έρεη ήδε βξεη δνπιεηά γηα λα μεθηλήζεη κέζα ζηνπο 

                                                           
10

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS) Πξφηππν αγνξαζηηθήο 

δχλακεο. (πξφζβαζε 3.4.2018). 

https://www.statista.com/statistics/263605/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-greece
https://www.statista.com/statistics/263605/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-greece
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)
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επφκελνπο ηξεηο κήλεο), έρνληαο ελεξγά αλαδεηήζεη απαζρφιεζε θάπνηα ζηηγκή θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ.11
 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

 

Γηάγξακκα 5. Ζ εμέιημε ηεο αλεξγίαο  ηελ Διιάδα απφ ην 2012 κε πξφβιεςε 

έσο ην 2022. 

 

 

(πεγή: https://www.statista.com/statistics/263698/unemployment-rate-in-greece/ - 

επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα). 

 

Απηή ε ζηαηηζηηθή δείρλεη ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ Διιάδα από ην 2012 έσο ην 

2018, κε πξόβιεςε κέρξη ην 2022. Σν 2016, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ήηαλ 

πεξίπνπ 23,55 ηνηο εθαηφ. ήκεξα, ε Διιάδα αλαθέξεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζε φια ηα θξάηε ηεο ΔΔ αλ θαη ππάξρεη αλαινγηθά ε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Σν επνρηαθά πξνζαξκνζκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ήηαλ 8,7% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2017, ζηαζεξφ ζε ζχγθξηζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 2017 θαη απφ 9,7% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2016. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ-28 ήηαλ 7,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 

2017, ζηαζεξφ ζε ζχγθξηζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 2017 8,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2016. 

 

Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2017 θαηαγξάθεθαλ ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (2,3%), ηε Μάιηα θαη ηε Γεξκαλία 

(θαη ηα 3,6%). Σα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

(20,7% ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017) θαη ζηελ Ηζπαλία (16,4%). 

 

ε ζχγθξηζε κε έλα ρξφλν πξηλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε ζε φια ηα θξάηε κέιε 

γηα ηα νπνία ηα δεδνκέλα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εθηφο απφ ηε 

                                                           
11

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment νξηζκφο 

ηεο αλεξγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (πξφζβαζε 4.4.2018). 

https://www.statista.com/statistics/263698/unemployment-rate-in-greece/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment
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Φηλιαλδία φπνπ παξέκεηλε ζηαζεξή. Οη κεγαιύηεξεο κεηώζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηελ 

Διιάδα (από 23,3% ζε 20,7% κεηαμύ Οθησβξίνπ 2016 θαη Οθηώβξηνο 2017), ηελ 

Κξναηία (απφ 12,5% έσο 10,0%), ηελ Πνξηνγαιία (απφ 10,2% ζε 7,8%).12
 

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα αλεπηπγκέλε ρψξα κε κηα νηθνλνκία πςεινχ εηζνδήκαηνο, ηεο 

νπνίαο ε πξσηνγελήο βηνκεραλία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε 

λαπηηιία. Ζ γεσξγία δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο, εηδηθφηεξα γηα ηελ ΔΔ. Ζ Διιάδα γλψξηζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο απμήζεηο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έσο ηε δεθαεηία ηνπ '70, σζηφζν νηθνλνκηθά θαηαζηξάθεθε 

απφ ηε κεγάιε χθεζε ην 2009 θαζψο θαη απφ ηελ θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

ηεο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην εζληθφ ρξένο επηβάξπλε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απηέο νη κηθξέο απμήζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε ζρεηηθά 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2011, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε 

κεγάιν πνζφ ζπζζσξεπκέλνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

  

Ο νξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Δξγαζίαο είλαη ν 

επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

ζπγθξηζηκφηεηάο ηνπ θαη ηεο ζρεηηθά έγθαηξεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπ. Δθηφο απφ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο, δείθηεο φπσο ε απαζρόιεζε θαη νη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο 

παξέρνπλ επίζεο ρξήζηκεο γλψζεηο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.13
 

 

 

Γηάγξακκα 6. Πνζνζηφ αλεξγίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2017 (επνρηθά δηνξζσκέλν) 

 

 

(πεγή: Eurostat – statista.com -  επεμεξγαζία ζπγγξαθέα)14
 

                                                           
12

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία. (πξφζβαζε 4.4.2018). 

13
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία. (πξφζβαζε 12.2.2018). 

14
https://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/ Πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 (επνρηθά 

δηνξζσκέλν), (πξφζβαζε 12.2.2018). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
https://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/
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Οηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο.   

 

Ο φξνο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο αλαθέξνληαη ζην φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

φπσο ε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, ε απαζρφιεζε, 

ε αλεξγία, νη εμαγσγέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ. ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απμάλνληαη κε 

γξήγνξν ή αξγφ ξπζκφ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κεηψλνληαη. Οη κεηαβνιέο απηέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ νλνκάδνληαη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θύθινη 

θαη παξνπζηάδνπλ κηα ζπζηεκαηηθή επαλάιεςε. Αλ θαη νη νηθνλνκηθνί απηνί θχθινη 

επαλαιακβάλνληαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη ίδηνη σο πξνο ηελ έληαζε ηνπο 

αιιά θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο δίλνπλ ην κέηξν ηεο ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηελ γξακκή καθξνρξφληαο ηάζεο, ε νπνία έρεη ζεηηθή 

θιίζε.  Σα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη φ φξνο 

νηθνλνκηθόο θύθινο. (Πνπξλαξάθεο & Αμαξιφγνπ, 2015, ζει. 25). 

 

Πίλαθαο 1. Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. (νηθνλνκηθφο θχθινο) 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κείσζε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γηα 

παξαηεηακέλν δηάζηεκα, ε θαηάζηαζε απηή νξίδεηαη ζαλ νηθνλνκηθή θξίζε. Μηα 
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νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, πνιινί απφ 

απηνχο κάιηζηα, κπνξεί λα κελ έρνπλ ζρέζε κεξηθέο θνξέο θαη κε ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά λα είλαη απφξξνηα κηαο παγθφζκηαο 

θξίζεο ζε έλαλ ή πνιινχο ηνκείο. (Πνπξλαξάθεο & Αμαξιφγνπ, 2015 ζει. 69). 

 

Οη πεξίνδνη ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ νξίδνληαη ζαλ : 

 Ζ ύθεζε, φπνπ έρνπκε επηβξάδπλζε θαη ζηαζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ 

 Ζ άλνδνο (αλάθακςε), φπνπ ιφγσ αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απμάλνληαη νη ηηκέο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

 Ζ θξίζε, φπνπ ζε δεδνκέλε ζηηγκή ε άλνδνο δηαθφπηεηαη θαη ππάξρεη κείσζε 

ζηελ δήηεζε ησλ αγαζψλ (θαηαλάισζε) κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

 Ζ θάζνδνο, απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο φπνπ κεηψλεηαη ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο ρακειήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

θησρνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ. (Πνπξλαξάθεο & Αμαξιφγνπ, 2015 

ζει. 160). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο κεηψλεηαη ε εκπνξηθή πίζησζε, κεηψλεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ γηα δαλεηζκφ απφ ηηο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα  ηελ κείσζε 

ησλ πσιήζεσλ ησλ αγαζψλ πνπ παξήρζεζαλ (ιφγσ κείσζεο εηζνδήκαηνο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη δηάζεζεο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ). Οη επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο κηθξήο 

δήηεζεο παξνπζηάδνπλ αδπλακία πιεξσκήο δαλείσλ ζε ηξάπεδεο, δάλεηα πνπ είραλ 

ζπλάςεη πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ηα αγαζά πνπ κέλνπλ αδηάζεηα. Ζ κε πψιεζε 

ησλ αγαζψλ νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο λέσλ αγαζψλ θαη ζηελ αληίζηνηρε 

κείσζε ζηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ 
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παξαγσγή, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα ρξενθνπνύλ θαη λα θιείλνπλ. 

Απνηέιεζκα ε αλεξγία λα απμάλεηαη, νη κηζζνί λα πέθηνπλ θαη νη πνιίηεο λα κελ 

κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ηα αδηάζεηα αγαζά. Γεκηνπξγείηαη δειαδή κηα νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ απηνζπληεξείηαη θαη έρνπκε ηελ θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. 

 

Γηάγξακκα 7. Ζ απηνζπληήξεζε ηεο θξίζεο 

 

 

 

Δζσγελείο παξάγνληεο 

 

Γηα ηελ απνηπρία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη νη θαζαξνί εζσηεξηθνί 

ιφγνη κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

 

Ζ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ην επίπεδν δηνίθεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βηαζηηθέο απνθάζεηο θαη επηρεηξεκαηηθή απνηπρία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηδηνθηήηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα δαπαλήζεη ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο 

ζην νπνίν πηζηεχεη, ρσξίο λα ππνινγίζεη ηνπο πειάηεο θαη λα κειεηήζεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο γηα λα αμηνινγήζεη εάλ ην πξντφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη επηθεξδέο. Αθφκε 

θαη αλ ην πξντφλ είλαη ρξήζηκν, κπνξεί λα κελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν απφ 

επηρεηξεκαηηθή άπνςε. Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα αλεπαξθψλ απνθάζεσλ. 

 

 ηελ Διιάδα ππάξρεη ην πξφζζεην πξφβιεκα ησλ κηθξψλ θαη «νηθνγελεηαθνχ 

ηχπνπ» επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη ίδηνη νη ηδηνθηήηεο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηνίθεζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κελ έρνληαο πνιιέο θνξέο νχηε 

ηα ηππηθά πξνζφληα, ελψ ε φιε δνκή θαη ζχλζεζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο, πνπ επλνεί 

ην θιείζηκν ζπκθσληψλ κέζσ γλσξηκηψλ θαη ε κεγάιε δηαθζνξά ηνπ Πνιηηηθνχ θαη 

Γεκφζηνπ ηνκέα επεθηείλνπλ ην πξφβιεκα ηεο πγεηνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Εφαρμογή των νέων 
διατάξεων εξυγίανςησ και πτώχευςησ 
επιχειρήςεων 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Με ηηο λέεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζε ηνπ Πησρεπηηθνχ θψδηθα, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζθχγνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμπγίαλζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ 
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δηαδηθαζία εμπγίαλζεο Ζ δηαδηθαζία απνηειεί ζθνπφ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 φπνπ πξνβιέπεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ,  ζε πεξίπησζε 

δηαηήξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ιεηηνπξγία. Σν ζθεπηηθφ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο 

ζηεξίδεηαη ζην φηη ε δηαηήξεζε κηαο βηψζηκεο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη λα απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ απφ ηνλ νθεηιέηε. 

 

 

4.2  Δμπγίαλζε λνκηθώλ πξνζώπσλ 

 

Σν Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ)15 εμέδσζε εγθχθιην κε ηελ 

νπνία δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.4446/2016 16  θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4491/2017, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξν-

πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, γηα ηελ νξζή θαη εληαία εθαξκνγή ηνπο. 

 

Με ηνλ Ν.4446/2016, άξζξν 6 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνύ 

Κώδηθα 

φπνπ «θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, ην νπνίν έρεη ζαλ έδξα ησλ θπξίσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ 

Διιάδα θαη βξίζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηξφπν γεληθφ, δχλαηαη λα 

αηηείηαη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπλππνβαιιφκελεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 100». Με ηελ ηξνπνπνηεκέλε απηή δηάηαμε θαηαξγείηαη ην 

ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο θαη πιένλ ν νθεηιέηεο πνπ 

επηζπκεί ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο εμπγίαλζεο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
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http://www.nomotelia.gr/photos/File/KEAO24-18.pdf Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηηο 
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έξρεηαη πξψηα ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, θαηφπηλ λα ζπλάπηεη καδί 

ηνπο ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη θαηφπηλ λα θαηαζέηεη απηή ηελ ζπκθσλία πξνο 

επηθχξσζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

νη εθθξεκείο αηηήζεηο αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ θψδηθα, εθφζνλ απηέο θαηαηέζεθαλ πξηλ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4446/2016.   

 

χκθσλα κε ην άξζξν 10017 (Απαηηνχκελε πιεηνςεθία πηζησηψλ), πξνθεηκέλνπ λα 

επηθπξσζεί ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106β ηνπ πησρεπηηθνχ 

θψδηθα, ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη απφ ηνπο πηζησηέο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ ηπρφλ εκπξαγκάησο ή κε 

πξνζεκείσζε ππνζήθεο εμαζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηψλ 

βαζίδεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 108 ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα θαη ε ηήξεζή ηνπο ειέγρεηαη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ην 

νπνίν, αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα λφκηκα πνζνζηά, θεξχζζεη ηελ 

πηψρεπζε, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ηεο εμπγίαλζεο – 

αλαδηνξγάλσζεο. 

 

ηελ θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο 

πηζησηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη πηζησηέο, αλεμαξηήησο γεληθψλ ή 

εηδηθψλ πξνλνκίσλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηάζεζεο ηεο ζπκθσλίαο έζησ θαη αλ νη απαηηήζεηο ηνπο δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο. 

ηελ ζπκθσλία δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη πηζησηέο πνπ δελ ζίγνληαη από ηε 

ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 116 παξάγξαθνο 3,18 ήηνη απηνί 
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ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο δηαηεξνχλ αθέξαηε ηε λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. 

 

Γηα παξάδεηγκα δελ ζίγνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα (ζαλ πηζησηή) 

απφ ηε ζπλαθζείζα ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαζψο απνηειεί φξνο «νη απαηηήζεηο ηνπ 

ΕΦΚΑ ζα εμνθιεζνύλ νινζρεξώο ζην 100% κε ηε δηαηήξεζε ηεο ήδε ελεξγήο ππ’ 

αξηζκόλ ΧΧΧΧ ξύζκηζεο ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4321/2015 ή ηνπ Ν.4152/2013». Ζ δηθαζηηθή επηθχξσζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ηεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο δηαηεξεί αθέξαηε ηε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ΔΦΚΑ απφ ηνλ νθεηιέηε. 

 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 100,  εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα 

ζχλαςεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηνπ νθεηιέηε, κφλν κεηαμχ ησλ 

πηζησηψλ απηνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο βξίζθεηαη ζε παχζε πιεξσκψλ θαηά 

ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζπκθσλίαο. Ζ δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο 

απφ πηζησηέο εηζήρζε κε ηνλ λ. 4446/2016, θαη’ αληηζηνηρία ηεο ζρεηηθήο λέαο 

πξφβιεςεο θαη ζηελ πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. ηνλ λφκν πνπ ίζρπε 

πξν ηεο ηξνπνπνίεζεο, δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο θαη 

εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο είρε εθηφο απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ν ζχλδηθνο ηεο 

πηψρεπζεο, ζε πεξίπησζε αδξάλεηαο ηνπ πξψηνπ. 

 

 

Αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο κεηά ηελ επηθύξσζε 

 

Ζ ζπκθσλία εμπγίαλζεο κπνξεί λα αθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κεηά απφ 

αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Δάλ κεηά απφ ηελ επηθχξσζε απνθαιχθζεθε φηη ε ζπκθσλία απνηέιεζε 

πξντφλ δφινπ ηνπ νθεηιέηε ή ζπκπαηγλίαο ηνπ κε πηζησηή ή ηξίην, ηδίσο ιφγσ 

απφθξπςεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ή δηφγθσζεο ηνπ παζεηηθνχ ηνπ. 

 

β) Δάλ ε κε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ νθεηιέηε είλαη 
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ηφζν νπζηψδεο, ψζηε κε βεβαηφηεηα λα πξνβιέπεηαη ε αδπλακία εμπγίαλζεο 

ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

 

Ζ αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο επηθέξεη απηνδηθαίσο ηελ απνδέζκεπζε ησλ 

πηζησηψλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ 

πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο λνκηθή ζέζε ηνπο σο πξνο ην χςνο, ην είδνο, 

ηελ εμαζθάιηζε θαη ηα πξνλφκηα ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαηά ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ 

είραλ δηακνξθσζεί δηαθνξεηηθά ζηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, κεηά απφ αθαίξεζε ησλ 

πνζψλ πνπ ηπρφλ είραλ ιάβεη θαηά ηε ζπκθσλία. 

 

Ζ απφθαζε πνπ αθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ή πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 

αθχξσζήο ηεο δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζε πεξίιεςε ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη ζην Γειηίν 

Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ ΔΦΚΑ-ΣΑΝ κε επηκέιεηα ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 106 ε ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα νξίδεηαη φηη ε 

θήξπμε πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, 

επηθέξεη ηε καηαίσζε πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο.19
 

 

 

 

Με ηηο  λέεο ηξνπνπνηήζεηο ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο έρεη ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα 

εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα βηψζηκε ιχζε πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ε επηρείξεζε. Παξφια απηά παξακέλεη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ππάγεηαη ζην Πησρεπηηθφ Γίθαην θαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, θαη 

επηρεηξεκαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη νη αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη 

αξλεηηθέο θαη ζπλδένπλ ηελ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη ηεο πηψρεπζεο κε απνηπρία 

ηνπ νθεηιέηε κε ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην αληίζηνηρν 

αληίθηππν ζηελ αγνξά. Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα κεγάιν 

επηρεηξεκαηηθφ φκηιν, έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νθεηιέηε θαη απφ ηελ λνκηθή 

                                                           
19

http://www.nomotelia.gr/photos/File/KEAO24-18.pdf Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηηο 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ «Πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4446/2016 θαη ην άξζξν 14 ηνπ Ν.4491/2017, 

(πξφζβαζε 10.11.2018). 

http://www.nomotelia.gr/photos/File/KEAO24-18.pdf


43 

πιεπξά αιιά θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο κηαο επηρείξεζεο κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο έρεη ζθνπφ λα 

ιχζεη πξνβιήκαηα φπσο: 

 

 Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

 Γηαρξνληθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ. 

 Τςειά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ρακειά ιεηηνπξγηθά θέξδε. 

 Αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ 

 Αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 

χκθσλα κε ην άξ. 102 (πκκεηνρή Γεκνζίνπ θαη δεκφζησλ θνξέσλ), ην Γεκφζην, 

ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, νη θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα δχλαληαη λα ζπλαηλνχλ ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο 

ππνγξάθνληαο ηε ζπκθσλία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζα ζπλαηλνχζε ππφ ηηο απηέο 

ζπλζήθεο ηδηψηεο πηζησηήο, αθφκε θαη φηαλ κε ηε ζπκθσλία ην Γεκφζην, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη 

θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο παξαηηνχληαη απφ πξνλφκηα θαη 

εμαζθαιίζεηο ελνρηθήο ή εκπξάγκαηεο θχζεσο. Αξκφδηνο λα απνθαζίδεη επί 

αηηήκαηνο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο κε ηνλ Αζθαιηζηηθφ καο Φνξέα, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 99 ηνπ Ν.3588/2007, είλαη ν Γηνηθεηήο ηνπ ΔΦΚΑ, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ΔΦΚΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

παξ. 2 ηνπ Ν.4075/2012 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 51 θαη επφκελα ηνπ 

Ν.4387/2016.Πξνθεηκέλνπ ην ΚΔΑΟ λα εμεηάζεη αηηήκαηα νθεηιεηψλ πεξί 

ζπλαίλεζεο ζε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απαηηείηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε, 

ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην, πιήξε θνξνινγηθά ζηνηρεία, θηι. (επηζπλάπηεηαη ν 

ζρεηηθφο θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ). 
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Ζ εμπγίαλζε επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 

πησρεπηηθφ θψδηθά, είλαη κηα δχζθνιε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία, θαζψο ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ κηα ηέηνηα απφθαζε απφ ην Πξσηνδηθείν. 

 

Έλα παξάδεηγκα πξφζθαην ζηελ Διιάδα είλαη ε εηαηξεία Folli – Follie, ε νπνία είλαη 

απφ ηηο πην γλσζηέο Διιεληθέο εηαηξείεο κε δηεζλή παξνπζία. To πφξηζκα ηνπ 

εγθιεκαηνινγηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο Alvarez & Marsal ζηελ αζηαηηθή 

ζπγαηξηθή επηβεβαηψλεη ηεξάζηηα «ηξχπα», ηεο ηάμεσο ησλ 250 εθαη. επξψ, ζηα 

ηακεηαθά ηεο δηαζέζηκα. 

 

Ζ εηαηξεία πξνζέθπγε ζηνλ άξζξν 106 ηνπ Πησρεπηηθνχ θψδηθα γηα λα πξνζηαηεπηεί 

απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, παξνπζηάδνληαο έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο 

γηα ηελ ζσηεξία ηεο. 

 

Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην20, πξνβιέπεη ηελ θάιπςε ηνπ «αλνίγκαηνο» χςνπο 532 

εθαη. επξψ πνπ έρεη ζήκεξα ε εηαηξεία. Χζηφζν πνπζελά ζε απηφ δελ αλαθέξεηαη απφ 

πνπ ζα πξνέιζνπλ ηα θεθάιαηα γηα λα θαιπθζνχλ απηέο νη απαηηήζεηο. Δηδηθφηεξα γηα 

ηνπο αλέγγπνπο πηζησηέο (CHF νκνινγηνχρνη, νκνινγηνχρνη επξσνκνιφγνπ θαη 

θάηνρνη ηνπ Schuldschein), ην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ήηαλ 432,3 

εθαη. επξψ θαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ζηα 5,9 εθαη. επξψ, αλαθέξεη πσο ζα 

θαιπθζνχλ κέζσ πιεξσκήο / ελζσκάησζεο ζηε ιίζηα γηα ηνλ πιήξε θαη ηειηθφ 

δηαθαλνληζκφ ή κεηαηξνπή ησλ αηηεκάησλ ηνπο. 

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, ην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2018 ήηαλ 

10,8 εθαη. επξψ, πξνηείλεηαη ν πιήξεο δηαθαλνληζκφο. Σν άλνηγκα 12,3 εθαη. επξψ ζε 

θφξνπο, ηέιε θαη ΔΦΚΑ ζα θαιπθζεί πιήξσο ζχκθσλα κε ην ζπκθσλεζέλ 

ρξνλνδηάγξακκα κε ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηνλ ΔΦΚΑ, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην ζρέδην. 

 

ε φηη αθνξά ηελ νθεηιή, χςνπο 30,7 εθαη. επξψ πξνο ηηο Σξάπεδεο, ζην ζρέδην 

αλαθέξεηαη πσο απηέο δηαηεξνχλ εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε επί ησλ κεηνρψλ εθδφζεσο 

                                                           
20

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3328387/ti-problepei-to-plan-b-gia-ti-folli-follie Σν ζρέδην 

εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο Folli – Follie, (πξφζβαζε 20.11.2018). 

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3328387/ti-problepei-to-plan-b-gia-ti-folli-follie
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ηεο εηαηξείαο ΑΣΣΗΚΑ ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ, θπξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, θαη ζα 

εμαηξεζνχλ νη κεηνρέο (απηέο) απφ ηελ αίηεζε ηνπ αξ. 106Α παξ. 6, γηα λα πσιεζνχλ- 

εθπνηεζνχλ αλαγθαζηηθά κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ. 

 

Σν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ απέξξηςε ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην άξζξν 

106Α ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, ηεο Folli Follie θαη πιένλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη 

εθηφο πξνζηαζίαο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο. Σν Πξσηνδηθείν έθαλε δεθηφ ην αίηεκα 

έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο 56 επελδπηψλ ηεο εηαηξείαο, κειψλ ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Δπελδπηψλ. Καηά ηεο αίηεζεο πξνζηαζίαο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, ηάρζεθαλ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, ν ΔΦΚΑ θαη νη πηζηψηξηεο Σξάπεδεο ηεο Folli Follie, παξά ην 

γεγνλφο φηη κε ηελ ηειεπηαία αίηεζε ππαγσγήο ηεο Folli Follie ζην άξζξν 106α, 

ηθαλνπνηήζεθε ην αξρηθφ αίηεκα πνπ είραλ ππνβάιεη νη Σξάπεδεο, δειαδή λα 

εμαηξεζεί απφ ηελ πξνζηαζία ην επίκαρν πνζνζηφ 35,6% ηεο Αηηηθά 

Πνιπθαηαζηήκαηα πνπ θαηέρεη ε Folli Follie θαη έρνπλ ελερπξηάζεη, ψζηε λα είλαη νη 

ίδηεο θαιπκκέλεο γηα ηα δάλεηα πνπ έρνπλ παξαρσξήζεη ζηελ εηαηξεία. 21
 

 

Ζ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην άξζξν 106α ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ηεο Folli Follie, 

έγηλε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο, θαζψο ε εηαηξεία είρε ήδε ππνβάιεη κηα 

ζρεηηθή αίηεζε πνπ απνξξίθζεθε θαη δελ είρε δηθαίσκα, βάζεη ηνπ λφκνπ, λα 

ππνβάιεη λέα, γη’ απηφ θαη ηελ θαηέζεζαλ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο. Ζ αίηεκα φκσο 

απνξξίθζεθε, ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ησλ κηθξψλ επελδπηψλ, αιιά θαη ηνπ 

φηη ην αίηεκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Folli Follie, είρε ζνβαξά 

λνκηθά θελά, θαζψο ζηελ αίηεζε δελ αλαθέξνληαλ, ιφγσ «αβεβαηφηεηαο» ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ Αζία, ελψ δελ ζπλνδεπφηαλ, φπσο 

θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε, απφ ηηο εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ, ζηνηρεία απαξαίηεηα ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο 

θαη εμπγίαλζεο ηεο εηαηξείαο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία απφ ηνπο πηζησηέο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πηψρεπζε. 22
 

                                                           
21

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3328405/ektos-prostasias-i-folli-follie Δθηφο πξνζηαζίαο 

ε Folli Follie, (πξφζβαζε 20.11.2018). 

22
https://www.sofokleousin.gr/mikroependytes-gkremisan-tin-folli-follie- Οη κηθξνκέηνρνη 

θέξδηζαλ ην δηθαζηήξην αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη κπιφθαξαλ ηελ αίηεζε ηεο εηαηξείαο γηα 

πξνζηαζία απφ ηνπο πηζησηέο, (πξφζβαζε 21.11.2018). 

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3328405/ektos-prostasias-i-folli-follie
https://www.sofokleousin.gr/mikroependytes-gkremisan-tin-folli-follie-
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Οη ελέξγεηεο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δπελδπηψλ θέξλνπλ γηα πξψηε θνξά θαη ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο αληηκέησπνπο κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, φζνλ αθνξά 

ηελ έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ απνδεηθλχνληαη αλαθξηβείο ή αθφκε θαη 

πιαζηέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ απνηχπσλαλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα βξεζνχλ ζε άζρεκε 

νηθνλνκηθή ζέζε νη επελδπηέο, πνπ δέρζεθαλ ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη 

απνθάζηζαλ λα επελδχζνπλ ζηελ εηαηξεία. ε θάζε πεξίπησζε, ην πξψην θαη 

αλαγθαίν βήκα γηα λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμπγίαλζεο θαη ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο ζηελ πξνζηαζία απφ ηνπο επελδπηέο θαη 

ηνπο πηζησηέο ήηαλ ε έγθξηζε αλακνξθσκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2017, απφ 

ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θάηη πνπ δελ επηηεχρζεθε. 

 

Οη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα θαη ε ζχλδεζε ηεο εμπγίαλζεο κε ηελ 

πηψρεπζε αλαιχνληαη σο: 

 

 Πξηλ ηελ πηψρεπζε δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηάζσζε ηεο 

επηρείξεζεο 

 Αληηκεηψπηζε κε κεγαιχηεξε επηείθεηα  απ' φ,ηη πξηλ ν θαιφπηζηνο 

νθεηιέηεο 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζεηηθή έθβαζε ε πξνζπάζεηα 

αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο πηνζεηείηαη ηαρχηεξε 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

 Γηαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ δηαδηθαζία 

 Δηζάγεηαη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

 Πξνβιέπεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηθξφ-πησρεχζεσλ. 

 

4.3  Πηώρεπζε λνκηθώλ πξνζώπσλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πεξίπησζε κε ζεηηθήο έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο. Πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πηψρεπζεο είλαη: 
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Ζ εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ νθεηιέηε (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ). 

  

1. Πησρεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ νη έκπνξνη, θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ 

κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθνπλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ. 

 

2. Γελ θεξχζζνληαη ζε πηψρεπζε ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί. 

 

3. Ζ παχζε ηεο εκπνξίαο ή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ν ζάλαηνο δελ 

θσιχνπλ ηελ πηψρεπζε, εθφζνλ επήιζαλ ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν 

νθεηιέηεο είρε παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ νθεηιέηε, 

ε αίηεζε γηα θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 

έηνπο απφ ην ζάλαηφ ηνπ. 

 

Ζ παχζε πιεξσκψλ ηνπ νθεηιέηε, νξηδφκελε απφ ην λφκν σο αδπλακία εθπιήξσζεο 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαηά ηξφπν γεληθφ θαη κφληκν. 

Πηψρεπζε κπνξεί λα θεξπρζεί θαη κε βάζε απιψο «επαπεηινχκελε» αδπλακία 

εθπιήξσζεο, φηαλ ην δεηεί ν ίδηνο ν νθεηιέηεο. 

 

Σελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ: 

 

 Ο πηζησηήο ή κηα νκάδα πηζησηψλ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

 Ο εηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ, εθφζνλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

 Ο ίδηνο ν νθεηιέηεο, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ 

πηψρεπζή ηνπ, αλ έρεη ήδε πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε παχζεο πιεξσκψλ. 

 

Γηαδηθαζία πηώρεπζεο: 

 

Α. Τπνβνιή αίηεζεο ζην θαηά ηφπνπο πξσηνδηθείν (έδξα ηνπ νθεηιέηε). Μαδί κε ηελ 

αίηεζε ππνβάιινληαη: 

 

1. Αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηζνινγηζκνί θαη εθζέζεηο νξθσηψλ 
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ινγηζηψλ)23
 

 

2. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε (φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

νθεηιέηε ή ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο). Να ζεκεησζεί φηη αλάινγα κε ηελ 

λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο ππάξρεη δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα. 

 

Είδοσ 
Επιχείρηςησ 

Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε Ο.Ε Ε.Ε. Ατομική 

Νομικόσ 
τύποσ 

Κεφαλαιουχική Προςωπική 

Ευθφνη 
μετόχων 
/εταίρων 

 
Η ευθφνη 

αναφζρεται 
ςτον κίνδυνο 

τησ 
προςωπικήσ 
περιουςίασ 

των μετόχων / 
εταίρων 

  Όχι   Όχι   Όχι Απεριόριςτη 1. Ομόρρυθμοι 
ευθφνονται με 

την  Προςωπική 
τουσ περιουςία 

2. Οι 
Ετερόρρυθμοι 

ευθφνονται ζωσ 
του ποςοφ τησ 
ειςφοράσ τουσ 

Απεριόριςτη 

Με τη λφςη 
τησ εταιρείασ 

παφει η 
ευθφνη των 
εταίρων για 

τυχόν 
υπάρχοντα 

χρζη τησ 
εταιρείασ. 

Ναη Ναη Ναη Ότη Ότη Ότη 

 

ηηο θεθαιαηνύρεο εηαηξείεο, (Α.Δ. – ΗΚΔ – ΔΠΔ) κε ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο, αθφκε θαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο παχεη ε επζχλε ησλ εηαίξσλ 

γηα ηπρφλ ππάξρνληα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Οη πηζησηέο (ηδηψηεο, ηξάπεδεο, αιιά 

θαη ην δεκφζην) έρνπλ δηθαίσκα θαηάζρεζεο ή δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη κε ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ νη εηαίξνη ζηελ εηαηξεία. 

ηηο θεθαιαηνχρεο εηαηξείεο ε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο είλαη 

                                                           
23

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm ΝΟΜΟ 3588/2007 - ΦΔΚ 

153/Α'/10.7.2007. Πησρεπηηθφο Κψδηθαο. (πξφζβαζε 23.11.2018). 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm%20ΝΟΜΟΣ%203588/2007%20-%20ΦΕΚ%20153/Α'/10.7.2007
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm%20ΝΟΜΟΣ%203588/2007%20-%20ΦΕΚ%20153/Α'/10.7.2007
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επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν ςεθίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κεηφρσλ. 

 

Δπζύλε κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έλαληη ηξίησλ. 

 

Γελ ππάξρεη επζχλε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο 

εηαηξείαο, απ’ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή, έλαληη ηξίησλ πξνζψπσλ, (πηζησηέο) 

εθηφο κφλν αλ πθίζηαηαη πηαίζκα ηνπο από αδηθνπξαμία (άξζξν 914 Α.Κ).24 

Γειαδή, νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο δελ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ θαηά ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ. 

(Μάδεο, 2016, ζει. 154). 

 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νη δηαρεηξηζηέο 

κηαο θεθαιαηνχρνπ εηαηξείαο, θαηά ηε δξάζε ηνπο σο νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο, 

επζχλνληαη πξνζσπηθά έλαληη ηξίησλ απφ αδηθνπξαμία, φπσο είλαη ε έθδνζε 

αθάιππηεο επηηαγήο, ή εάλ ν ηζνινγηζκφο πεξηέρεη παξαιείςεηο ή ςεπδείο 

δειψζεηο νη νπνίεο απνθξχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Οη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη γεληθά νη εθπξφζσπνη ηεο θεθαιαηνχρνπ 

εηαηξείαο επζχλνληαη πνηληθψο γηα θαζπζηέξεζε ή κε θαηαβνιή 

δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.   

 

Σν πνηληθφ ζθέινο ηεο κε θαηαβνιήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ πξνβιέπεηαη ζηε 

δηάηαμε (άξζξν 1 Α.Ν. 690/45, Α.Π. 98/61). 25  «είλαη γλήζην έγθιεκα 

παξάιεηςεο θαη ζπληειείηαη κε κφλε ηε κε εκπξφζεζκε, θαηά ην άξζξν 655 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηαβνιή ησλ νηθείσλ απνδνρψλ ή ρνξεγηψλ, θαηά ην 

                                                           
24

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas/arthro-914-astikos-

kodikas-ennoia Άξζξν 914 - Αζηηθφο Κψδηθαο, (πξφζβαζε 23.11.2018) 

25
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=181 Άξεηνο Πάγνο. 

Καζπζηέξεζε ή κε θαηαβνιή απνδνρψλ εξγαδνκέλνπ, (πξφζβαζε 23.11.2018). 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas/arthro-914-astikos-kodikas-ennoia
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas/arthro-914-astikos-kodikas-ennoia
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=181
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ίδηνλ δε άξζξν (655 Α.Κ.) ε εκέξα θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ απνηειεί δήιε 

εκέξα, κε κφλε ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο ν εξγνδφηεο ή δηεπζπληήο θ.ιπ. 

γίλεηαη, ρσξίο φριεζε, ππεξήκεξνο νθεηιέηεο, εθηφο αλ απηφο απνδείμεη 

γεγνλφο πνπ απνθιείεη ηελ ππεξεκεξία ηνπ» (ΑΠ 288/2008). 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θάζε 

αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο 

αλαζέηεη ν λφκνο έρνπλ ην ζπιινγηθό θαζήθνλ έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη: 

 

 Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε έθζεζε δηαρείξηζεο θαη, φηαλ 

πξνβιέπεηαη ρσξηζηά, ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο· ζπληάζζνληαη θαη 

ειέγρνληαη λφκηκα. 

 

εκείσζε: ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο 

Folli – Follie πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ, ε Έλσζε Διιήλσλ Δπελδπηψλ ε 

νπνία πξνζέθπγε ζην δηθαζηήξην θαηά ηεο πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο γηα λα 

ππαρζεί ζην Πησρεπηηθφ δίθαην, πξνζθεχγεη θαη θαηά ησλ ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ (αλεμάξηεηεο εηαηξείεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ειέγρνπο, θαζψο φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, παξαπνηνχζαλ ηα ζηνηρεία 

πξνβάιινληαο ζεηηθέο απνηηκήζεηο ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ππάξρνπλ λνκηθέο επζχλεο θαη γηα ην Γ.. πνπ 

έιεγραλ νη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο. 

 

Αληίζεηα ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο νη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηφξηζηα θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία, εθφζνλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο 

Οκφξξπζκεο εηαηξείεο θαη ηηο πξνζσπηθέο, ελψ γηα ηηο εηεξφξξπζκεο, νη εηαίξνη 

επζχλνληαη κφλν κε ην πνζφ εηζθνξάο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία. 

 

3. Καηάζηαζε Απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε (Υξεκαηηθά πνζά ή θαη πιηθά αγαζά 

πνπ νθείινπλ ηξίηνη ζηνλ νθεηιέηε θαη ν νπνίνο έρεη λφκηκα έγγξαθα 

(Σηκνιφγηα – ζπκθσλεηηθά) πνπ ην απνδεηθλχνπλ. 
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4. Καηάζηαζε Τπνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε (Αλαιπηηθά ζε πνηνπο ρξσζηάεη), 

πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο, Γεκφζην, Οξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

Ννκηθά πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ.26
 

 

5. Ηζνινγηζκνχο. 

 

Β. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γίλεηαη παξέκβαζε ησλ πηζησηψλ ζην δηθαζηήξην 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηεο εηαηξείαο 

ζηνλ πησρεπηηθφ λφκν. 

 

Γ. Έθδνζε Απφθαζεο δηθαζηεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δηνξίδεη 

εηζεγεηή δηθαζηή θαη ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο θαη δηαηάζζεη ηε ζθξάγηζε ηεο 

πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 

Δ. Σν δηθαζηήξην νξίδεη εκέξα, ψξα θαη ηφπν φπνπ νη πηζησηέο ζα ζπλέιζνπλ ελψπηνλ 

ηνπ εηζεγεηή ζε ζπλέιεπζε γηα ζχληαμε πίλαθα εηθαδφκελσλ πηζησηψλ θαη εθινγή 

ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ θαη νξίδεη ηνλ ηξφπν δεκνζηφηεηαο. 

 

Σ. πξνζδηνξίδεηαη θαη ε εκέξα παχζεο ησλ πιεξσκψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη 

πέξαλ ηεο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο ή, ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ηνπ νθεηιέηε, πέξαλ ηνπ έηνπο πξηλ ην ζάλαην. ε πεξίπησζε θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο, θαηά ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2, εκέξα παχζεο πιεξσκψλ ινγίδεηαη ε 

εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε. 

 

Ε. Πεξηιήςεηο ησλ απνθάζεσλ πνπ θεξχζζνπλ ηελ πηψρεπζε ή κεηαβάιινπλ ην 

ρξφλν παχζεο ησλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζθιεζε ή πξάμε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θψδηθα, δεκνζηεχνληαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλδίθνπ, 

ηνπ νθεηιέηε ή νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. 

                                                           
26

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm ΝΟΜΟ 3588/2007 - ΦΔΚ 

153/Α'/10.7.2007. Πησρεπηηθφο Κψδηθαο. (πξφζβαζε 23.11.2018). 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm%20ΝΟΜΟΣ%203588/2007%20-%20ΦΕΚ%20153/Α'/10.7.2007
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm%20ΝΟΜΟΣ%203588/2007%20-%20ΦΕΚ%20153/Α'/10.7.2007
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Ζ. Ζ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε, κε επηκέιεηα ηνπ ζπλδίθνπ, θαηαρσξείηαη 

ζην ππνζεθνθπιαθείν ή ζην θηεκαηνιφγην, ζην νπνίν έρνπλ θαηαρσξεζεί 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ νθεηιέηε επί αθηλήησλ γηα λα κελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηάζρεζε απφ ηξίηνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Γξάθεηαη ππνζεκείσζε φηη έγηλε 

πηψρεπζε. 

 

Θ. θξάγηζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. Αξκφδηνο γηα ηε ζθξάγηζε είλαη ν 

εηξελνδίθεο ηνπ ηφπνπ φπνπ βξίζθνληαη ηα πξάγκαηα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζθξάγηζε εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

ζπλδίθνπ ή θαη ρσξίο απηή. 

 

Η. Γλσζηνπνίεζε ζηελ Δθνξία – Δλεκέξσζε ΓΔΜΖ. 

 

Κ. Οη θνηλνπνηήζεηο, επηδφζεηο θαη εηδνπνηήζεηο, αλ δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

ζηνλ παξφληα θψδηθα, γίλνληαη πξηλ ηξεηο (3) εκέξεο. 

 

Λ. Γεληθή δεκνζηφηεηα ηεο έθζεζεο ηνπ ζπλδίθνπ γηα ηελ πηψρεπζε (άξ. 70 ΠηΚ) 

 

 Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξ. 70 ΠηΚ κε ηνλ λ. 

4446/2016 πξνβιέπεηαη πιένλ, γηα ηηο πησρεχζεηο πνπ θεξχζζνληαη βάζεη 

αηηήζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη απφ 22/12/2016, δεκνζίεπζε ζην Γ.Γ.Γ. ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α.-Σ.Α.Ν. πεξίιεςεο ηεο έθζεζεο πνπ ζπληάζζεη ν ζύλδηθνο θαηά 

ην αλσηέξσ άξζξν, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νθεηιέηε, ηα αίηηα ηεο πηψρεπζεο, ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο πξννπηηθέο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πησρεπηηθψλ 

πηζησηψλ θ.ν.θ. (βι. παξ. 1 ηνπ άξ. 70 ΠηΚ) θαη ππνβάιιεηαη ζηε ζπλέιεπζε 

ησλ πηζησηψλ θαη' άξ. 84 ΠηΚ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξφπν 

εμαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ε έθζεζε πεξηιακβάλεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλεθηηκεζνχλ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

ηφζν ζε ηπρφλ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ, σο πηζησηή, ζηελ 
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πησρεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζηελ εηδηθή ζπλέιεπζε γηα ζπδήηεζε θαη 

ςεθνθνξία επί ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ησλ άξ. 115  ΠηΚ) φζν θαη γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ πησρεπηηθψλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε 

εθηφο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ξχζκηζεο πησρεπηηθψλ ρξεψλ 

θαη' άξζξν 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. Αθνινχζσο, ε αξκφδηα ππεξεζία, εθφζνλ ην 

θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ή ην 

ζχλδηθν αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ άξ. 70 ΠηΚ θαζψο θαη έθζεζε απνγξαθήο 

ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη' άξ. 68 ΠηΚ. 

 

 

πκβάζεηο εξγαζίαο : 

 

Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ ιχλνληαη απηφκαηα κε ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

Γηθαίσκα λα θαηαγγείιεη απηέο ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο έρεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

34 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007) ν ζχλδηθνο ηεο πηψρεπζεο. Ο χλδηθνο 

κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, θαη κάιηζηα ηφζν ηηο ζπκβάζεηο ανξίζηνπ φζν θη απηέο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

H θαηαγγειία κφλν ηφηε ιχλεηαη κε έγθπξν ηξφπν θαη κάιηζηα ρσξίο λα ππνρξενχηαη 

ν ζχλδηθνο ζηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

απνδεκίσζεο. 

 

Ζ απνδεκίσζε θαη νη πηζαλψο νθεηιφκελνη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαιχπηνληαη 

λνκνζεηηθά απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «Οη απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ απφ κηζζνχο θαη ινηπέο παξνρέο πνπ 

γελλήζεθαλ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη θάζε ζπλαξηψκελε κε ηελ 

θαηαγγειία απαίηεζε ηνπο, φπσο ηδίσο απνδεκίσζε εθ ηνπ λφκνπ, απνηεινύλ 

πησρεπηηθέο απαηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη κηζζσηνί ηθαλνπνηνχληαη σο πησρεπηηθνί 

πηζησηέο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πεξί θαηαηάμεσο ησλ πηζησηψλ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θψδηθα». 

 

 

4.4  Παξάδεηγκα θήξπμεο   ζε πηώρεπζε εηαηξείαο από πηζησηή. 
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ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΔΛΟΤ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

(ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΟΤΗΑ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ) 

ΑΗΣΖΖ 

 

Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία " ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ", ε νπνία εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα, επί ηεο νδνχ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

 

ΚΑΣΑ 

 

Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία " ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ", ε νπνία εδξεχεη ζην 

ΥΥΥΥΥΥΥ…Αηηηθήο  (νδφο ΥΥΥΥΥΥ) θαη έρεη ζήκεξα ηα γξαθεία ηεο δηνηθήζεψο 

ηεο ζηελ νδφ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ζηελ Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία " ΥΥΥΥΥΥΥΥ" αζθνχζε κέρξη πξηλ απφ 

ιίγνπο κήλεο δξαζηεξηφηεηα κε αληηθείκελν ηελ πψιεζε εηδψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ (ινγηζκηθφ).   

 

Σελ δξαζηεξηφηεηα απηή αζθνχζε κέζσ ησλ αθφινπζσλ 

 

Έμη (6) θαηαζηεκάησλ ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ηα νπνία έρνπλ ζήκεξα φια 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

1. Καηάζηεκα Νν 1: νδφο …………., αξ. ………. Αζήλα 

2. Καηάζηεκα Νν 2: νδφο ………….., αξ. ………, Πεηξαηάο 

3. Καηάζηεκα Νν 3: νδφο …………, αξ. ……., Αζήλα 

4. Καηάζηεκα Νν 4: νδφο …………, αξ. ………., Πεξηζηέξη 

5. Καηάζηεκα Νν 5: νδφο …………, αξ. ………., Αηγάιεσ 

6. Καηάζηεκα Νν 7: νδφο ………. ., αξ. ……., Νέα Ησλία 

 

Γχν (2) θαηαζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο ηα έρνπλ ζήκεξα φια δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

1. Καηάζηεκα Νν 8: νδφο ……………., αξ. ……., Θεζζαινλίθε 
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8. Καηάζηεκα Νν 10: νδφο …………..., αξ. …….., Θεζζαινλίθε 

 

Γπλάκεη ηεο απφ 1/5/2018 πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ Αζελψλ 

θαη ηνπ απφ 2/5/2018 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαζήο, ηελ θαζήο 

εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ, ελεξγψληαο απφ θνηλνχ νη παξαθάησ: 

 

 α. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ηνπ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ, επηρεηξεκαηίαο, 

θάηνηθνο Αηηηθήο, νδφο ΥΥΥΥΥΥΥΥ - Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

 β. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ηνπ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ, Λνγηζηήο, 

θάηνηθνο Αηηηθήο, νδφο ……….. - Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

 

Με ηελ παξνχζα δεηνχκε ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε ηεο θαζήο αλψλπκεο εηαηξείαο: 

 

1. Δπεηδή, εηδηθφηεξα, ζπληξέρνπλ νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θήξπμε ζε 

πηψρεπζε ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

α. Πησρεπηηθή ηθαλφηεηα: Ζ θαζήο, σο αλψλπκε εηαηξεία, είλαη εκπνξηθή απφ ηνλ 

λφκν (άξζξ. 1 ΚΝ 2190/20) θαη έρεη ζπλεπψο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 

β. Παχζε ησλ πιεξσκψλ: Ζ θαζήο έθιεηζε ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/1-31/12/2017 κε 

δεκία 4.790.565,76 € θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο αλέξρνληαλ ήδε ηελ 31.12.2017 ζε 

3.988.755 € ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο ηελ ίδηα εκεξνκελία 

πεξηνξίζζεθαλ ζε 466.900 € . 

 

Ζ αδπλακία πιεξσκήο ησλ άκεζα απαηηεηψλ θαη εθθαζαξηζκέλσλ εκπνξηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο εκπνξηθήο πίζηεο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηελ λέθξσζε ηεο εκπνξηθήο ηεο θίλεζεο, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. 

 

Καηά ηεο θαζήο έρνπλ εθδνζεί Γηαηαγέο Πιεξσκέο θαη εθθξεκνχλ πξνγξάκκαηα 

Πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηνπο πηζησηέο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Γηα ηα 6 ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα ζηελ Αηηηθή, 
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Γηα ηηο 2 Απνζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, 

Οη δηαηαγέο πιεξσκήο εθδφζεθαλ απφ πξνκεζεπηέο 

 

Δθπιεηζηεξηαζκφ ηνπ 100%  ησλ  ΥΥΥΥΥ Πνιπθαηαζηεκάησλ (πνπ αλήθαλ 

ζηελ θαζήο εηαηξεία) θαη εδξεχνπλ ζηνλ Πεηξαηά, απφ 2 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

πνπ έιαβαλ σο εμαζθάιηζε γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξήγεζαλ ζηελ εηαηξεία ηα 5 

ηειεπηαία ρξφληα.  Ζ έθζεζε ησλ 2 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ επηρείξεζε 

αλέξρεηαη ζηα 3.000.000 €. 

 

Έηζη, ε θαζήο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ ηεο, αθνχ, 

ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηηθψλ κέζσλ (ξεπζηφηεηαο), έρεη πεξηέιζεη ζε κφληκε θαη 

γεληθή αδπλακία λα πιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ρξεκαηηθέο, εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Μεηαμχ ησλ δαλεηζηψλ ηεο θαζ' εο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηαηξεία καο, ΥΥΥΥΥΥΥ 

Α.Δ., κε απαίηεζε ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή, πνζνχ θαηά θεθάιαην 600.110 €, κε 

ηφθνπο ππεξεκεξίαο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κέρξη ηελ 31/12/2018, πνζνχ 53.000 €, 

δειαδή κε απαίηεζε, κέρξη ηελ 31/12/2018, ζπλνιηθνχ πνζνχ 653.000 €. 

 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Ζ εηαηξεία καο έρεη σο αληηθείκελν ην εκπφξην ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ, Οζνλψλ 

ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, εθηππσηψλ θαζψο θαη ζπζηεκάησλ δηθηχνπ, 

(εηζαγσγέαο). 

  

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηελ θαζήο κε ηα ππ' αξηζκνχο 1270 – 1294 / 

1344 - 1345/1510-1520, Σηκνιφγηα – Γειηία Απνζηνιήο, πνζψλ 700.000 €, 

αληίζηνηρα, πσιήζακε ζηελ θαζήο εκπνξεχκαηά καο ζπλνιηθήο αμίαο 700.000 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Αλαιπηηθά: 

 

(Αλαγξάθνληαη ηα είδε ησλ εκπνξεπκάησλ, ε ηηκή κνλάδαο, ηα πνζά θιπ. ησλ 

ηηκνινγίσλ). Καηαηίζεηαη θαηάζηαζε κε ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδφζεθαλ. 
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Σα παξαπάλσ εκπνξεχκαηα ηα παξαδψζακε ζηελ θαζήο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα Σηκνιφγηα – Γειηία Απνζηνιήο θαη παξαιήθζεθαλ απφ 

απηήλ αλεπηθχιαθηα. 

 

Σν ηίκεκα ησλ παξαπάλσ εκπνξεπκάησλ είρακε ζπκθσλήζεη κε ηελ θαζήο λα καο ην 

θαηαβάιεη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ θάζε 

ηηκνινγίνπ. 

 

Μέρξη ζήκεξα ε θαζήο καο έρεη θαηαβάιεη κφλνλ 97.890 € έλαληη ησλ ππ' αξηζ. 1270 

– 1294 / 1 & 2 - 2018 ηηκνινγίσλ θαη εμαθνινπζεί λα καο νθείιεη ην ππφινηπν πνζφ 

ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ, δειαδή 33.785,6 € θαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα πνζά ησλ 

ππφινηπσλ ηηκνινγίσλ. 

  

πλνιηθά ε θαζ' εο καο νθείιεη, γηα θεθάιαην, 600.110 €,   

  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ νθεηιφκελνπ πνζνχ ήξζακε ζε επαθή κε ην 

ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο θαη ηελ δηνίθεζε επαλεηιεκκέλα, ελψ ε νθεηιέηξηα εηαηξεία 

αξρηθά πξνθνξηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξάθσο, κε ηελ απφ 18/4/2018 εμψδηθε 

δήισζε – πξφζθιεζή καο, ε νπνία ηεο επηδφζεθε ηελ 20/4/2018 δελ επηθνηλψλεζε 

καδί καο. 

 

Καηφπηλ ηεο αδξάλεηαο ηεο θαζήο πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο άλσ απαηηήζεψο καο 

επηζπεχζακε ηελ έθδνζε Γηαηαγήο Πιεξσκήο εηο βάξνο ηεο γηα ην αλσηέξσ πνζφ 

πιένλ λνκίκσο ηφθσλ. 

 

Δπί ηεο αηηήζεψο καο εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. ΥΥΥΥ/…… Γηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ θ. 

Γηθαζηνχ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 

 

Κεθπξσκέλν αληίγξαθν εμ απνγξάθνπ κε επηηαγή πξνο πιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ησλ 653.000 €, θνηλνπνηήζακε ζηελ θαζήο ζηηο 1/5/2018 ρσξίο λα ππάξμεη απφ 

πιεπξάο ηεο αληαπφθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 7/5/2018 πξνβήθακε ζε δεχηεξε 

θνηλνπνίεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ. Ζ ελ ιφγσ Γηαηαγή Πιεξσκήο θαηέζηε ηειεζίδηθε, 
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θαζ’ φζνλ δελ αζθήζεθαλ θαη’ απηήο έλδηθα κέζα απφ πιεπξάο ηεο θαζήο. 

 

Δπεηδή, απφ ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 525 ηνπ ΔκπΝ πξνθχπηεη φηη 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ ξπζκηδφκελνπ κ' απηέο ζεζκνχ ηεο πηψρεπζεο είλαη ε 

νξγάλσζε ησλ πηζησηψλ ηνπ εκπφξνπ, πνπ παχεη ηηο πιεξσκέο ηνπ, ζε ζπιινγηθή 

έλλνκε δξάζε, ψζηε νη (αλέγγπεο) απαηηήζεηο ηνπο λα ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο, 

αληίζηνηρα δε, λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηνπο νη δεκίεο ηεο άηππεο εκπνξηθήο δξάζεο 

ηνπ θνηλνχ νθεηιέηε απηψλ θαη λα ηεξείηαη έηζη ε αξρή ηεο κεηαμχ ηνπο ηζφηεηαο. 

  

Δπεηδή ε παξνχζα αίηεζή καο είλαη λφκηκε θαη βάζηκε 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΛΟΓΟΤ 

Με ηελ επηθχιαμε θάζε δηθαηψκαηφο καο. 

ΕΖΣΟΤΜΔ 

Να θεξπρζεί ε θαζήο αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΥΥΥΥΥΥ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζε 

πηψρεπζε. 

 

Να επηβιεζεί ε δηθαζηηθή καο δαπάλε ζε βάξνο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 

 

       Αζήλα, ΥΥ/ΥΥ/ΥΥΥΥ 

                 Ο Πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Σν πησρεπηηθφ δίθαην θαη φιεο νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, δίλνληαο ηνπο κηα δεχηεξε επθαηξία κε ηελ 

πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο θαη απφ ηελ άιιε πξνζπαζψληαο θα θαιχςνπλ ηνπο πηζησηέο 

ζην ζχλνιν ηνπο. 

 

Σα λνκηθά δίθαηα ζηα δηάθνξα θξάηε έρνπλ δηαθνξέο θαη κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζηελ Διιάδα γίλεηαη κηα πην ζνβαξή πξνζπάζεηα, κε ηξνπνπνηήζεηο θαη λένπο λφκνπο 
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λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία. 

 

Ζ Διιάδα αληηκεηψπηζε κηα πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2010 θαη έπεηηα, 

επνρή πνπ ήδε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, είραλ θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, ζηηο ΖΠΑ ην 2007-2008. ηελ Διιάδα ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα παξφιν πνπ δελ ήηαλ εθηεζεηκέλν ζηνπο ηνμηθνχο απηνχο ηίηινπο ησλ ΖΠΑ, 

βξέζεθε μαθληθά ζηελ δίλε ηεο κε εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, 

Γεδνκέλνπ ηεο κε δηάζεζεο ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

δαλείζνπλ ηηο ρψξεο κε πςειά ειιείκαηα (ιφγσ θαη ησλ δηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ) ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ γηα ηελ Διιάδα θαηέζηεζαλ απαγνξεπηηθά. Ζ ρψξα αλαγθάζηεθε 

λα πξνζθχγεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην Γηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη θεθάιαηα γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

αλαγθαδφκελε φκσο λα ππνγξάςεη κλεκφληα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ πνιηηηθή 

απηή ησλ κλεκνλίσλ έζσζε πξνζσξηλά ηελ ρψξα απφ ηελ πηψρεπζε, αιιά 

θαηέζηξεςε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο, κε ρηιηάδεο κηθξνκεζαίσλ αιιά θαη κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ λα νδεγνχληαη ζηελ πηψρεπζε. 

 

Να ζεκεησζεί εδψ, φηη θαη έλα Κξάηνο κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ πηψρεπζε, αιιά 

είλαη κηα θαηάζηαζε ηδηαίηεξα ζχλζεηε, πνπ ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο, ιφγσ θαη ησλ 

γεσπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ επηινγή ησλ 

κλεκνλίσλ είλαη κηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε ηελ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί απφ ηελ θαηάξξεπζε. Σν πφζν απηφ είλαη εθηθηφ, ή ε 

δηαδηθαζία πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ζσζηή, δελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα φκσο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

αλέδεημε απφ ηελ κηα ην δνκηθφ πξφβιεκα εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ εηαηξεηψλ πνπ νδεγήζεθαλ 

άηαθηα ζην θιείζηκν, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα ή πξννπηηθή αλαδηνξγάλσζεο θαη 

αλαζπγθξφηεζεο. 

 

Σν πησρεπηηθφ δίθαην γεληθά ζαλ ζεζκφο ζα κπνξνχζε λα έδηλε κηα δπλαηφηεηα, κέζσ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ζηελ δηάζσζε έζησ κεξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ είραλ θάπνηεο 
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δπλαηφηεηεο, αιιά ε αξλεηηθή δηάζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ ρνξήγεζε δαλείσλ, ε 

έιιεηςε επελδχζεσλ, ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, επέθεξε κηα ηξνκαθηηθή 

κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, κε κηα γηγάλησζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία ηξνθνδνηνχζε 

κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ αδπλακία ησλ θαηαλαισηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αγνξέο, 

επηδεηλψλνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη νδεγψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ζ επηηπρία θαη νη πξνζδνθίεο, πνπ ηέζεθαλ κε ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο, ζην λέν 

πησρεπηηθφ θψδηθα δελ έρνπλ επηβεβαησζεί αθφκε ζηελ πξάμε. Γελ έρεη πηνζεηεζεί 

κεγάινο αξηζκφο ζρεδίσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη πηνζεηείηαη γεληθά ε άπνςε, φηη νη 

πξννπηηθέο δελ ήηαλ ζπνπδαίεο απφ ηελ αξρή. 

 

Βαζηθφ πξφβιεκα ζηνπο λνκηθνχο θχθινπο είλαη ην γεγνλφο φηη νη αθεξέγγπεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ λα κπνξνχλ λα αλαδηνξγαλσζνχλ θαη ελδερνκέλσο λα δηαζσζνχλ, 

δελ ζπλαληψληαη ζπρλά (αθφκε πεξηζζφηεξν επεηδή νη αηηήζεηο πηψρεπζεο 

ππνβάιινληαη πνιχ αξγά). Τπάξρεη επίζεο θαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο 

γξαθεηνθξαηίαο αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

κε ηηο δηαδηθαζίεο λα παξαηείλνληαη ζε εμαηξεηηθά κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

απνηέιεζκα ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πηζησηέο λα είλαη αξλεηηθά. 

 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη ιφγσ ησλ κλεκνλίσλ ε ρψξα ππνρξεψζεθε λα κεηαπέζεη ζηα 

δηεζλψο θαζηεξσκέλα Λνγηζηηθά πξφηππα, θαη απφ ην 2015 λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

κε ζθνπφ ηελ χπαξμε κηαο εληαίαο κνξθήο απεηθφληζεο κε αζθαιή ηξφπν ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηαξγψληαο ην πνιχπινθν θαη 

αθεξέγγπν Λνγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εηαηξείεο. Δθηφο απηνχ, νη 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ή ζπγαηξηθέο ζε ηξίηεο ρψξεο, 

φπσο θαη νη πνιπεζληθέο, ππνρξενχληαη απφ ηνλ λφκν λα αθνινπζνχλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά πξφηππα. Παξφια απηά εληνπίδνληαη θαη εδψ πξνβιήκαηα, φπσο ην 

παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε ζηελ εξγαζία καο, κε ηελ εηαηξεία Folli – Follie ε νπνία 

παξφιν πνπ αθνινπζνχζε ηα ΓΛΠ, θαηέξξεπζε θαη κάιηζηα απφ νηθνλνκηθέο 

αηαζζαιίεο, παξαιείςεηο θαη παξαπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ ηελ 

δηνίθεζε αιιά θαη απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο 
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εθηηκήζεη δηεζλψλ νίθσλ ειέγρνπ. 

 

Ζ εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη πξηλ ηελ πξνζθπγή 

ζηελ πηψρεπζε ή ζηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγία ηνπο, δίλεη κηα πξννπηηθή γηα ηελ 

δηάζσζε επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο θαη λα κπνξέζνπλ θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πηζησηέο ηνπο θαη λα δηαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά. Σα αίηηα κε 

αληαπφθξηζεο ζηα ζρέδηα αλαδηνξγάλσζεο είλαη πνιιά θαη δηάθνξα. Μεγάιν κέξνο 

ηεο απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο νθείιεηαη ζηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ λα 

εγθαηαιείπνπλ κε κεγάια ρξέε ηελ επηρείξεζή ηνπο, απφ ην λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο. Απηφ είλαη κάιηζηα έλα ζπρλφ θαηλφκελν ιφγσ θαη ηεο κε επζχλεο κε 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία πνπ έρνπλ νη κέηνρνη θαη νη ηδηνθηήηεο ζηηο λνκηθέο 

κνξθέο ησλ θεθαιαηνχρσλ εηαηξεηψλ. Πξφζθαηα γλσζηή αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη, 

αλέζηεηιε ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ελψ έκεηλαλ αθάιππηνη πνιινί πηζησηέο, θαζψο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ θάιππηαλ ηηο ππνρξεψζεηο. 

 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επίζεο θαζπζηεξνχλ πνιχ λα εληνπίζνπλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ πξέπεη λα θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε θαη φηαλ ην θάλνπλ, ηα πεξηνπζηαθά 

ηνπο ζηνηρεία είλαη πιένλ ηφζν πεξηνξηζκέλα, πνπ ε αλαδηνξγάλσζε γίλεηαη ζρεδφλ 

αδχλαηε. Όπσο αλαθέξακε πξηλ, πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

είλαη αθξηβψο, ην φηη ν νθεηιέηεο έρεη ηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη εκθαλέο φηη 

ππάξρεη έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ 

άπνςε πνπ ππάξρεη ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ζην θνηλφ, φηη ε επηρείξεζε απηή είλαη 

νπζηαζηηθά «ππν δηάιπζε» έλα αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

θαηαλαισηέο πξνθαλψο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ πξντφληα ή θαη 

ππεξεζίεο απφ κηα πησρεπκέλε εηαηξεία, ή απφ κηα εηαηξεία ζηελ δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη δελ ζα είλαη θαιπκκέλνη απφ εγγπήζεηο επηζηξνθήο 

ή ππνζηήξημεο απφ απηή ηελ εηαηξεία. Οη ρξνλνβφξεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην 

πνιπδαίδαιν λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζπλεπηθνπξεί πξνο απηή ηελ άπνςε ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδηνξγάλσζεο κεηά ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο είλαη φηη επηθέξεη ζνβαξέο δηνηθεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

επηρείξεζε. Ζ πησρεπκέλε επηρείξεζε  ράλεη δηάθνξεο δηνηθεηηθέο άδεηεο, νη νπνίεο 
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κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη 

δελ έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. Πεξαηηέξσ, 

νη πεξηζζφηεξεο δηαξθείο ζπκβάζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

 

χκθσλα κε λνκηθνχο θχθινπο αιιά θαη ηελ άπνςε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πξέπεη λα 

γίλνπλ βειηηψζεηο ζηνλ λφκν, ψζηε νη εηαηξείεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνζπάζεηα δηάζσζεο, 

θαηάζηαζε πνπ ζα νθειήζεη ζπλνιηθά θαη ηελ αγνξά, αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε, κε 

ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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