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1. LEASING (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ) 

Κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες Leasing σε διάφορες παραλλαγές 

με κύρια χαρακτηριστικά την κυριότητα του πράγματος, τη μίσθωση και τη 

χρηματοδότηση.

α) Η διαχειριστική μίσθωση (Operating Leasing) και 

β) Η χρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing)

Διαχειριστική μίσθωση (Operating Leasing)

Η διαχειριστική μίσθωση (Operating Leasing) είναι η απλή μορφή 

μίσθωσης, στην οποία ο μισθωτής, μισθώνει από τον εκμισθωτή τον 
εξοπλισμό και του πληρώνει ενοίκιο. Τα χαρακτηριστικά της διαχειριστικής 

μίσθωσης είναι τα εξής:

1. Ο εκμισθωτής στη διαχειριστική μίσθωση προβαίνει σε εκμίσθωση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού ορισμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. 36 μηνών) 

και στη συνέχεια μπορεί να τον εκμισθώσει σ' άλλον πελάτη.

2. Η μίσθωση μπορεί να διακοπεί με μια απλή προειδοποίηση του μισθωτή 

πριν από τη λήξη της ημερομηνίας της συμφωνημένης χρονικής περιόδου.

3. Ο εκμισθωτής παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλισης του πάγιου 
στοιχείου.

4. Το ύψος των μισθωμάτων που πρέπει να πληρώσει ο μισθωτής δεν είναι 

απαραίτητο να καλύπτει όλο το κόστος του μισθού.

Χρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing)

Η χρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing) αντίθετα με τη διαχειριστική 

μίσθωση, είναι μια μορφή χρηματοδότησης που συνδυάζει τον τραπεζικό 

δανεισμό και τη μίσθωση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Τα χαρακτηριστικά 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τα εξής:
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1. Ο εκμισθωτής στη χρηματοδοτική μίσθωση αποβλέπει να αποσβέσει όλο 
το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού με μια μακρόχρονη συμφωνία 
από ένα μόνο μισθωτή.

2. Η μίσθωση δεν διακόπτεται από τον μισθωτή πριν από τη λήξη της 
ημερομηνίας που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση.

3. Ο εκμισθωτής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, συντήρησης και ασφάλισης 

για τα πάγια στοιχεία του εξοπλισμού, μπορεί και όχι.

4. Το ποσό της μίσθωσης που πρέπει να πληρώσει ο μισθωτής καλύπτει 
όλο το κόστος του μισθίου και εντάσσεται σε πλήρη «τοκοχρεωυλυτική 

διαδικασία».

5. Το συνολικό κόστος των μισθωμάτων υπερβαίνει την αξία του μισθίου.

6. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση της συντήρησης και της επισκευής του 

μισθίου.

Μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης

α) Άμεση μίσθωση (Direct Leasing)

Στην άμεση μίσθωση υπάρχει διμερής σχέση. Έχουμε δηλαδή τον 
εκμισθωτή - κατασκευαστή του παγίου στοιχείου και τον μισθωτή. Μπορεί 

όμως πολλές φορές να είναι η σχέση και τριμερής. Να περιλαμβάνει δηλαδή 

τον κατασκευαστή του παγίου στοιχείου, την εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που είναι ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή, και τον μισθωτή. 
Στην άμεση μίσθωση ο εκμισθωτής συνήθως έχει ορισμένες υποχρεώσεις 
έναντι του μισθωτή. Αναλαμβάνει τη συντήρηση των πάγιων στοιχείων, 
ειδικής τεχνολογίας, όπως υπολογιστές, μηχανές γραφείου κ.ά.

Σ’ άλλα πάγια στοιχεία, όπως αυτοκίνητα, αγροτικά μηχανήματα κ.ά., 

που δεν θεωρούνται ειδικής τεχνολογίας, την υποχρέωση της συντήρησης 

την έχει ο μισθωτής έναντι του εκμισθωτή.
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β) Πώληση - Μίσθωση (Sale and Leaseback)

Με την πώληση - μίσθωση ο ιδιοκτήτης ενός μηχανήματος 

προκειμένου να καλύψει κάποιες βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας, 

μπορεί να πουλήσει το μηχάνημά του στον εκμισθωτή (εταιρία Leasing) και 

στη συνέχεια να το μισθώσει. Έτσι συνεχίζει ο μισθωτής την οικονομική 

εκμετάλλευση του μηχανήματος με το να πληρώνει τα ρυθμιζόμενα 
μισθώματα, ενώ η κυριότητα του μηχανήματος έχει περάσει στον 

εκμισθωτή.

γ) Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση ή «εξισορροττητική 
εκμίσθωση» (Leverage Leasing)

Η συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση χρησιμοποιείται συνήθως 

όταν πρόκειται για μεγάλης αξίας πράγματα, όπως πλοία, αεροπλάνα, 

τραίνα, κ.ά. Η συμμετοχική μίσθωση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη, α) τον 
κατασκευαστή ή προμηθευτή του μισθίου, β) τον εκμισθωτή, γ) τον μισθωτή 

και δ) τον χρηματοδότη (Χρηματοδοτικό Οργανισμό - Τράπεζα), που 

χρηματοδοτεί τον εκμισθωτή με εγγύηση το σύνολο των μισθωμάτων που 

θα λάβει από τον μισθωτή. Τα τέσσερα αυτά μέρη, που μπορεί καμία φορά 

να είναι και περισσότερα, συμμετέχουν αναλογικά. Η συμμετοχική 

χρηματοδοτική μίσθωση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την United 

States Leasing International το 1963 και εφαρμόσθηκε σε μεγάλης αξίας 

εξοπλισμό, όπως σιδηροδρόμους, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.

δ) Πώληση - Μίσθωση υπό όρους (Conditional Sale Lease)

Με την πώληση - μίσθωση υπό όρους επιτυγχάνεται η πώληση μέσω 

μίσθωσης. Ενώ τυπικά ακολουθείται η διαδικασία και οι όροι της μίσθωσης 

στην ουσία καταλήγει σε πώληση και εμμέσως αναγνωρίζονται οι όροι της 

πώλησης. Αυτή η μορφή πώλησης μίσθωσης υπό όρους προωθείται γιατί 

και ο εκμισθωτής και ο μισθωτής (πωλητής - αγοραστής) επωφελούνται των 

πλεονεκτημάτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως φορολογικές 

απαλλαγές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, διεθνείς εκπτώσεις κ.λ.π.
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ε) Μίσθωση κατά παραγγελία (Custom Lease)

Η μίσθωση κατά παραγγελία προβλέπει ειδικές περιπτώσεις και 
ειδικές ανάγκες του μισθωτή. Για παράδειγμα μπορεί να ρυθμίσει τις 

πληρωμές των μισθωμάτων του μισθωτή σύμφωνα με τις δυνατότητές του. 

Μπορεί ακόμη να προβλέψει τις εποχιακές ανάγκες του μισθωτή όταν 

ασχολείται με την οικονομική εκμετάλλευση ενός εποχιακού προϊόντος.

στ) Πρόγραμμα Μίσθωσης - Πώλησης (Vendor Lease 
Program)

Το πρόγραμμα μίσθωσης - πώλησης χρησιμοποιείται ως «μέσο» 
προώθησης των πωλήσεων από τους κατασκευαστές ή προμηθευτές και 

αντιπροσώπους εξοπλισμού και τους επιτρέπει να προσφέρουν 
χρηματοδότηση με τη μορφή της άμεσης μίσθωσης (direct Leasing) ή της 

πώλησης - μίσθωσης υπό όρους (Conditional and Sale). Μ’ αυτά τα 

προγράμματα των κατασκευαστών - προμηθευτών εγκρίνεται η πίστωση 

του μισθωτή και του παραδίδεται ο εξοπλισμός για εκμετάλλευση με τους 

προβλεπόμενους όρους. Ο εκμισθωτής, από την πλευρά του πληρώνει τον 
κατασκευαστή - προμηθευτή - πωλητή και υποχρεώνεται να εισπράξει τα 

μισθώματα από τον μισθωτή. Ακόμη, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(εκμισθωτής) μπορεί να παρέχει στον πωλητή υπηρεσίες σε θέματα 

μάρκετινγκ, προώθησης, διαφήμισης κ.λ.π.

ζ) Ειδική Μορφή Μίσθωσης (Master Lease Line)

Σ’ αυτή τη μορφή Leasing επιτρέπεται στον μισθωτή να αποκτήσει 

τον εξοπλισμό σταδιακά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαπραγματεύεται 
νέο συμβόλαιο για κάθε στάδιο ή είδος εξοπλισμού. Έτσι ο μισθωτής 

συμφωνεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για όλη τη 

σειρά των μηχανημάτων του εξοπλισμού και για ολόκληρη τη χρονική 

περίοδο της σύμβασης.
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η) Διεθνής Μίσθωση (Off - Shore Lease)

Η διεθνής μίσθωση επεκτείνεται έξω από τα γεωγραφικά όρια μιας 

χώρας. Στη διεθνή μίσθωση οι πληρωμές γίνονται με ξένο συνάλλαγμα και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

η άμεση μίσθωση (direct Leasing) και η πώληση - μίσθωση υπό όρους 

(Conditional Sale Lease). Η διεθνής μίσθωση, κυρίως, απευθύνεται σε 

βιομηχανικές επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Λειτουργία του συστήματος της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Ποιοι συμμετέχουν στο σύστημα της Χ/Μ

Στην εφαρμογή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) 

συμμετέχουν τουλάχιστον δυο μέρη, ο μισθωτής και ο εκμισθωτής. Αλλά 

στις περισσότερες φορές εμπλέκονται τρία μέρη. Ο εκμισθωτής, ο μισθωτής 
και ο κατασκευαστής - προμηθευτής.

Ο εκμισθωτής, είναι αυτός που δημιουργεί, οργανώνει, διαχειρίζεται 

και προωθεί τις δραστηριότητες της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Είναι ο 
κύριος παράγοντας της εφαρμογής του θεσμού της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Ο εκμισθωτής επενδύει ίδια ή δανεικά κεφάλαια, ωφελείται από 

τις προμήθειες και από τα πλεονεκτήματα του θεσμού όπως είναι οι 

αποσβέσεις, οι φορολογικές απαλλαγές, η υπολειμματική αξία, οι εκπτώσεις 
από τα αναπτυξιακά κίνητρα, οι επιδοτήσεις των επιτοκίων, οι 

επιχορηγήσεις των κεφαλαίων κ.ά.

Ο μισθωτής - χρήστης, είναι αυτός που εκμεταλλεύεται οικονομικά τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό και αυξάνει ή βελτιώνει την παραγωγή του μέσω 

του εξοπλισμού. Υποχρεούται όμως να πληρώνει τα μισθώματα χωρίς να 

έχει την κυριότητα του μισθίου και δικαιούται να επιλέγει τον εξοπλισμό τον 

οποίο παραγγέλνει με δικές του προδιαγραφές.
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Ο κατασκευαστής - προμηθευτής, κατασκευάζει τον εξοπλισμό και τον 
πουλάει στον εκμισθωτή. Μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο 
κατασκευαστής - προμηθευτής επιτυγχάνει κυρίως την προώθηση των 

προϊόντων και της τεχνολογίας του καθώς επίσης μαζικές πωλήσεις. 

Ωφελείται ακόμη από την τεχνική συντήρηση του εξοπλισμού.

Σχέσεις των συμμετοχόντων μερών με τα πάγια στοιχεία 

Ιδιοκτησία του μισθίου

Η νομική κυριότητα του πράγματος ανήκει στον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής 
παραμένει τυπικά και νομικά ο ιδιοκτήτης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

μέχρι τη λήξη της σύμβασης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν ο μισθωτής 

πτωχεύσει, ο εκμισθωτής μπορεί να επανακτήσει τον εκμισθωμένο 

εξοπλισμό. Αυτό όμως περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που 
καταβάλλονται στον εκμισθωτή τα συμφωνημένα μισθώματα που του δίνουν 

το δικαίωμα να παραμένει πάντοτε ο ιδιοκτήτης του πράγματος. Στις 

περιπτώσεις όμως πώλησης με όρους παρακράτησης της κυριότητος μέχρι 

της πληρωμής όλων των μισθωμάτων ή στις περιπτώσεις μίσθωσης- 

πώλησης (HIREPURCHASE, LEASABACK) ο μισθωτής θεωρείται ο 

ιδιοκτήτης του μηχανολογικού εξοπλισμού και οι σχετικές ρυθμίσεις 
θεωρούνται ως έμμεσες πωλήσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ των τριών συμμετεχόντων μερών

Στις σχέσεις των τριών συμμετεχόντων μερών πρέπει να 
προβλέπονται ξεκάθαρα, η παραγωγή, η παράδοση, η εγκατάσταση και η 
εγγύηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής κατασκευάζει τον εξοπλισμό, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, και τον παραδίδει στον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής 

στη συνέχεια τον μεταφέρει στον μισθωτή. Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα 

ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης τα τρία συμμετέχοντα μέρη 

συμφωνούν στα εξής:
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■ Ο εκμισθωτής και ο μισθωτής συμφωνούν κυρίως πάνω στη διάρκεια και 

στους όρους της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις 
εναλλακτικές λύσεις και στη διαμόρφωση των μισθωμάτων.

■ Ο εκμισθωτής και ο κατασκευαστής - προμηθευτής συμφωνούν πάνω 

στις προδιαγραφές του εξοπλισμού, στο κόστος της κατασκευής, στους 

όρους παράδοσης και εγκατάστασης, στους όρους πληρωμής, στην 

εγγύηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

■ Ο μισθωτής και ο κατασκευαστής πρέπει να συμφωνούν στην επιλογή 

του εξοπλισμού, στην παράδοση και εγκατάστασή του και στην τεχνική 

συντήρησης και επισκευής του.

Γενικά, ο εκμισθωτής που έχει και την κυριότητα (ιδιοκτησία) τον 
εξοπλισμού υποχρεούται να πληρώνει τον προμηθευτή σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, να τον προκαταβάλλει κάποιο κεφάλαιο, να διατηρεί 

όλα τα στοιχεία (αρχείο) του πελάτη - μισθωτή και να έχει τη συνολική 

υπευθυνότητα του εξοπλισμού μέχρι που να παραδοθεί στον μισθωτή.

Επιπλέον, ο εκμισθωτής βάσει της σύμβασης της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης, 

κινδύνους μεταφοράς, εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ο μισθωτής από την 

πλευρά του δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί ούτε να εγείρει απαιτήσεις για 

ασυνέπεια τρίτων, όπως τον κατασκευαστή, και δεν μπορεί να καθυστερήσει 

πληρωμές μισθωμάτων ή να μειώσει τα συμφωνημένα ποσά.

Πάντως, από την πλευρά του μισθωτή συμφωνείται ότι η έναρξη της 
πληρωμής των ενοικίων γίνεται με την παράδοση και εγκατάσταση ως και 
την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ακόμη για περιπτώσεις ελαττωμάτων 
του εξοπλισμού ο μισθωτής δεν μπορεί να στραφεί κατά του εκμισθωτή που 

δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό και δεν δίνει εγγυήσεις, ενώ διατηρεί 

δικαιώματα ιδιοκτησίας του εξοπλισμού για θέματα που σχετίζονται με τις 

υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όπως ρήτρες έγκαιρης παράδοσης, 

εγγύησης των προδιαγραφών, ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισμού κ.ά.

Με τη λήξη της σύμβασης υπάρχει τριπλή επιλογή στον μισθωτή, 

1)να αγοράσει τον εξοπλισμό, 2) να ανανεώσει τη σύμβαση ή 3) να
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επιστρέφει τον εξοπλισμό στον εκμισθωτή. Εάν υπάρχει απομένουσα αξία 

του εξοπλισμού, εφόσον η φυσική ζωή του είναι μεγαλύτερη από τη 
λογιστική του απόσβεση, η αγορά του μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. 

Στην περίπτωση που ανανεώνεται η σύμβαση, συνήθως οι όροι είναι 

ευνοϊκότεροι. Στην τελευταία επιλογή που είναι και η πιο σπάνια, η 

εκμισθώτρια εταιρεία επιδιώκει την επανάκτηση του εξοπλισμού ή ο 

μισθωτής τον επιστρέφει για λόγους ρευστότητας ή γιατί δεν του χρειάζεται 
άλλο.

Οι συμβάσεις λήγουν τις ημερομηνίες που έχουν προκαθορισθεί, και 

είναι γνωστές, χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση των μετεχόντων μερών.

Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα της 

διακοπής της σύμβασης εάν ο μισθωτής δεν τηρεί τους όρους της, δηλαδή 

εάν δεν πληρώνει κανονικά τα μισθώματα, δεν κάνει σωστή συντήρηση και 

επισκευή του εξοπλισμού, δεν τον χρησιμοποιεί σωστά βάσει οδηγιών κ.ά. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέφει τον 
εξοπλισμό στον εκμισθωτή και να καταβάλει ποινική ρήτρα για αποζημίωση 

της διακοπής της σύμβασης. Ο μισθωτής μπορεί να κάνει μονομερή 

καταγγελία της σύμβασης μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως 

κακή κατασκευή του μηχανήματος, αλλαγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων κ.ά.

Πηγές χρηματοδότησης των Εταιρειών

Στις δραστηριότητες της χρηματοδοτικής μίσθωσης απαιτούνται 

υψηλά ποσά κεφαλαίων, κάτι που αποκλείει στην πράξη μικροεπιχειρήσεις ή 
ιδιώτες να δημιουργήσουν εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνεπώς 

αναμένεται οι χρηματοδότες να είναι τράπεζες, μεγάλες βιομηχανίες ή άλλοι 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Ωστόσο, μπορούμε να ταξινομήσουμε τους 

χρηματοδότες των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρεις κατηγορίες:

1. Στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως ιδρύματα χρηματοδοτήσεων, 

τράπεζες κ.ά. Αυτοί οι οργανισμοί συνήθως προωθούν τη χρηματοδοτική 

μίσθωση μακροπρόθεσμα. Μέσω της χρηματοδοτικής μίσθώσης
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επιτυγχάνουν ασφαλή εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Τις 
περισσότερες φορές ιδρύουν θυγατρικές εταιρείες Leasing ή απλώς 
χρηματοδοτούν άλλες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις παραγωγής διαφόρων ειδών εξοπλισμού. 
Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω των οποίων προωθούν τα προϊόντα τους. 

Λειτουργούν ως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, μισθώνοντας τα 

προϊόντα τους, αλλά επιδιώκουν καλούς όρους μίσθωσης; που έμμεσα 
επιτυγχάνουν πωλήσεις. Εδώ η χρηματοδοτική μίσθωση παίρνει 

περισσότερο διαστάσεις Μάρκετινγκ.

3. Στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις που προωθούν τη χρηματοδοτική μίσθωση 
με σκοπό οι δραστηριότητες αυτές καθ’ αυτές να αποβλέπουν στο κέρδος.

Ενέργειες του εκμισθωτή πριν φθάσει στη σύμβαση

Ο εκμισθωτής θα πρέπει βάσει ορισμένων κριτηρίων να συλλέγει 

πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο μισθωτή. Θα πρέπει επίσης να 

συλλέγει όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που είναι 

διαθέσιμος από τους κατασκευαστές όπως:

■ Να διερευνά τις δυνατότητες αγοράς ή υπεκμίσθωσης του εξοπλισμού.

■ Να διερευνά εάν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του εξοπλισμού 

από πλευράς προδιαγραφών και χρηματοδότησης.

■ Να διερευνά τις δυνατότητες για τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

Τέλος, αφού έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αγορά, 
τον εξοπλισμό, τον μισθωτή κ.λ.π., είναι σε θέση να διαμορφώνει προτάσεις 

σχετικά με τους όρους των συμβάσεων και ειδικά με το ύψος των 

μισθωμάτων.
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Κριτήρια αξιολόγησης των μισθωτών

Μια σειρά από κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκμισθωτής 
για να αξιολογεί τον μισθωτή είναι τα ακόλουθα

Η Οικονομική κατάσταση του μισθωτή: Κατά πόσον η οικονομική κατάσταση 

του μισθωτή του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των 

μισθωμάτων του. Η οικονομική κατάσταση του μισθωτή μπορεί να φανεί 
από τον ισολογισμό του, και (εφόσον είναι εταιρεία) από τα πιο κάτω 

στοιχεία:

• Τη ρευστότητα του μισθωτή (δείκτη ρευστότητας)

• Τη συνέπεια του μισθωτή στις ανειλημμένες του υποχρεώσεις

• Το δείκτη δανεισμού (δανειακά προς ίδια κεφάλαια)

• Το δείκτη απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.

Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του μισθωτή: Αφορά την πιθανότητα 
δικαστικών εκκρεμοτήτων, την περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών, 

την αξιοποίηση των πιστώσεών του, τις συναλλαγές του με τους άλλους 

συναλλασσόμενους του κ.ά.

Ο χαρακτήρας του μισθωτή: Αφορά την εντιμότητα, τη συνέπεια, την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την αξιοπιστία του, κ.ά.

Η εικόνα της επιχείρησης: Αφορά το είδος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, τα προϊόντα της επιχείρησης, τη συμπεριφορά της 

επιχείρησης σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον, την ύφεση, τον 
πληθωρισμό, κ.ά.

Ανταγωνισμός: Αφορά την επιχείρηση, το μέγεθος της επιχείρησης σε σχέση 
με τις ομοειδείς επιχειρήσεις, το μερίδιο της αγοράς της, την εξέλιξη της 

επιχείρησης σε σχέση με την διεύρυνση της αγοράς κ.ά.

Εγγυήσεις

Προσωπικές εγγυήσεις: Αναφέρονται σε διάφορα άτομα που παίζουν 

κάποιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Έχουν προσβάσεις και δυνατότητα
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παρεμβάσεων στην εκμισθώτρια εταιρεία και μπορούν να εγγυηθούν για τον 
μισθωτή. Αναλαμβάνουν πολλές φορές τις υποχρεώσεις του μισθωτή.

Εγγυήσεις Τραπεζών: Υπόσχονται κατόπιν επιθυμίας εταιρειών που 

μισθώνουν εξοπλισμό να καλύψουν τις συμβάσεις για ορισμένα ποσά.

Επιστολή πελατών: Αναφέρεται κυρίως σε επιστολή μετόχου που ελέγχει 

ένα μέρος των μετοχών και εγγυάται με προσωπική του ευθύνη για τα 

μισθώματα ή για μέρος των μισθωμάτων που ορίζονται στη σύμβαση.

Υπόσχεση του Προμηθευτή: Υπόσχεται ότι θα πάρει πίσω τον εξοπλισμό σε 

κάποια τιμή που μπορεί να έχει προκαθορισθεί ή που μπορεί να την 

διαπραγματευτεί όταν ανακαλύψει η περίπτωση.

Άλλες εγγυήσεις: Από τράπεζες ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ιδιώτες, 
όπως τραπεζο-γραμμάτια, εγγυητικές επιστολές και άλλα παρεμφερή.

Κίνητρα για την ανάπτυξη του θεσμού της Χ/Μ

Πριν εξετάσουμε τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από την πλευρά του 
εκμισθωτή είτε από την πλευρά του μισθωτή, θεωρείται σκόπιμο να 

αναφερθούν γενικά, οι θετικές πλευρές της χρηματοδοτικής μίσθωσης για 

την εθνική οικονομία.

Από τα πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου επισημαίνεται ο 

αναπτυξιακός χαρακτήρα του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
Επισημαίνεται ότι η χρηματοδοτική μίσθωση ως μια εναλλακτική ή 
συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης αυξάνει τις επενδύσεις συνεπώς 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Η αύξηση των επενδύσεων μπορεί να προωθείται μέσω πολλαπλών 
δραστηριοτήτων όπως μέσω:

• Της πολλαπλής επιλογής μορφών χρηματοδοτήσεων με την εμφάνιση 

του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

• Του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται ανάμεσα στους Χρηματοδοτικούς 
Οργανισμούς - Τράπεζες.
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• Της αύξησης των διαθεσίμων κεφαλαίων λόγω των περισσότερων 
χρηματοδοτικών μορφών.

• Των προγραμμάτων πωλήσεων των προϊόντων των κατασκευαστικών 

εταιρειών που συνεργάζονται με τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

• Της προώθησης επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία που απαιτεί υψηλή 

χρηματοδότηση κ.ά.

Με την αύξηση των επενδύσεων μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
επιτυγχάνεται:

• Η απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις.

• Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που θα ήταν αδύνατη με άλλες μορφές 
χρηματοδότησης.

• Η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων.

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

• Η αύξηση των εξαγωγικών προϊόντων.

• Η αύξηση της εισροής του ξένου συναλλάγματος λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών.

• Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των άλλων χωρών κ.ά.

Όλα τα πιο πάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Εθνικής 
Οικονομίας που εντοπίζεται:

• Στην ανάπτυξη της βιομηχανίας

• Στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος

• Στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών

• Στην αύξηση της απασχόλησης και

• Στη βελτίωση μιας σειράς άλλων μακροοικονομικών μεγεθών
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του θεσμού

Μέσα από το μηχανισμό της Χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνεται η 

δυνατότητα στον μισθωτή - χρήστη να έχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση 
πέραν του δανειοληπτικού του ορίου και χωρίς να διαθέτει ίδια κεφάλαια. 

Ακόμη του προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό χωρίς να έχει τη νομική κυριότητα, με τη λογική ότι αυτό που τον 

ενδιαφέρει είναι η χρήση του εξοπλισμού, γιατί του αποδίδει οικονομικά 

οφέλη, και όχι η κυριότητα. Έτσι συμβάλλει στην άσκηση της μεσο- 
μακροπρόθεσμης πίστης των αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων 

της επιχείρησης για να μπορεί να επεκτείνει, να ανανεώνει και να 
εκσυγχρονίζει τον παραγωγικό εξοπλισμό.

Πλεονεκτήματα

1. Χρηματοδότηση 100%: Με τη χρηματοδοτική μίσθωση ο μισθωτής 

επιτυγχάνει χρηματοδότηση 100% του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και δεν 

απαιτούνται κατ’ ανάγκη πρόσθετες εμπράγματες ασφάλειες.

2. Προστασία από τον πληθωρισμό: Ο μισθωτής προστατεύεται από τον 
πληθωρισμό γιατί ρυθμίζονται απ’ την αρχή της περιόδου, σύμφωνα με τη 

σύμβαση, τα μισθώματα που παραμένουν σταθερά και δεν επηρεάζονται 

από τις μελλοντικές αυξήσεις του πληθωρισμού.

3. Πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης: Ο μισθωτής μπορεί να αποκτήσει 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό χωρίς να επιβαρύνει το πιστωτικό του όριο και 
χωρίς να διαθέτει ίδια κεφάλαια. Λειτουργεί σαν εναλλακτική και 
συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τον 

παραδοσιακό δανεισμό.

4. Χρηματοοικονομικός έλεγχος: Τα ποσά των μισθωμάτων είναι γνωστά 

και καθορισμένα εκ των προτέρων για ολόκληρη την περίοδο της σύμβασης. 

Έτσι μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην κοστολόγηση των 

δραστηριοτήτων (προϊόντων, υπηρεσιών κ.λ.π.) του μισθωτή και να 

συμπεριληφθούν στον ταμειακό προϋπολογισμό μιας και αποτελούν μέρος 

αυτού.
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5. Προστασία έναντι απαξιώσεως: Πολλά πάγια στοιχεία αυξάνουν την αξία 
τους στην πορεία του χρόνου όπως κτίρια, γη κ.λ.π., ενώ αντίθετα όσον 

αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό μειώνεται σταδιακά η αξία του, δηλαδή 

απαξιώνεται. Έτσι στη μισθώτρια επιχείρηση συμφέρει να έχει στην 

ιδιοκτησία της περιουσιακά στοιχεία που αυξάνουν την αξία τους και να 
χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική μίσθωση για να μισθώνει αυτά που 

απαξιώνονται.

6. Ευελιξία - Ευκολία: Η χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να προσαρμοσθεί 
στις ρυθμίσεις των μισθωμάτων, στους όρους της σύμβασης, στις ανάγκες 

και στις απαιτήσεις του μισθωτή. Η χρηματοδοτική μίσθωση θεωρείται από 

τους μισθωτές εύκολη χρηματοδοτική μορφή (χωρίς εμπράγματες 

ασφάλειες, χωρίς υποθήκες, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες κ.λ.π.), που 

συχνά παρακάμπτει διάφορους περιοριστικούς όρους παρέμβασης του 
δανειστή οι οποίοι επιβάλλονται στο Τραπεζικό δανεισμό.

7. Βελτίωση της ρευστότητας: Με τη χρηματοδοτική μίσθωση η 

εκμετάλλευση του εξοπλισμού αρχίζει με τη σύμβαση της μίσθωσης και 

διαρκεί μέχρι τη λήξη της. Απ’ την άλλη πλευρά τα μισθώματα είναι 

προκαθορισμένα και εκτείνονται σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έτσι 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ρευστότητας εισπράττοντας από τη μια 

μεριά και πληρώνοντας τα μισθώματα απ’ την άλλη.

8. Σταθερότητα Χρηματοοικονομική: Ο μισθωτής επιτυγχάνει

χρηματοοικονομική σταθερότητα γιατί η χρονική περίοδος της σύμβασης 
συμπίπτει συνήθως με τη χρονική διάρκεια της ζωής του εξοπλισμού, οπότε 

μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα είναι καθορισμένα τα μισθώματα που 
πρέπει να πληρώνει ο μισθωτής και έχει προβλεφθεί η απόδοση του 

εξοπλισμού. Γνωρίζει δηλαδή ο μισθωτής τι έσοδα έχει και τι πρέπει να 
πληρώνει.

9. Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου: Οι μικροεπιχειρηματίες - μισθωτές 

σε περίπτωση πτώχευσης δεν φέρουν ολόκληρο το βάρος των επενδύσεων 

από ίδια κεφάλαια ή από Τραπεζικό δανεισμό αλλά ένα μέρος του «ρίσκου» 

το επιβαρύνεται η εταιρεία Leasing.
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10. Φορολογία: Η χρηματοδοτική μίσθωση εξασφαλίζει φορολογικά 
πλεονεκτήματα γιατί τα καταβαλλόμενα μισθώματα θεωρούνται σαν 
λειτουργικά έξοδα και εκπίπτουν από τη φορολογητέα ύλη μέχρι και 70%. 

Επίσης και από την πλευρά του εκμισθωτή υπάρχουν φορολογικά 

πλεονεκτήματα γιατί οι σχετικές δαπάνες για τη χρηματοδοτική μίσθωση 

υπόκεινται στο σύστημα αποσβέσεων που μειώνουν τη φορολογητέα ύλη.

11. Η χρηματοδοτική μίσθωση δεν είναι δανεισμός και συνεπώς μπορεί να 

μην συμπεριληφθεί το κόστος της στον ισολογισμό. Τα μισθωμένα 

μηχανήματα δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού ως μελλοντικές 

πληρωμές μισθωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ο μισθωτής με 

λιγότερες υποχρεώσεις.

α) Απαλλαγή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και των τόκων 

(που έχουν ενσωματωθεί στα μισθώματα) από τον ΕΦΤΕ (ειδικό φόρο 

τραπεζικών εργασιών) 3% και 8% αντίστοιχα.

β) Απαλλαγή των συμβάσεων αγοράς των μισθίων καθώς και του 

τιμήματος πώλησης τούτων, με εξαίρεση τα κάθε είδους μεταφορικά 

μέσα, από οποιουδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα υπέρ του 

Δημοσίου

Μειονεκτήματα

1. Κόστος. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

είναι το σχετικά υψηλό ονομαστικό κόστος συγκριτικά με τις άλλες μορφές 
χρηματοδότησης. Παρά την επικρατούσα άποψη του υψηλού κόστους της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης οι εταιρείες Leasing ισχυρίζονται ότι δεν είναι και 
τόσο υψηλό όσο πιστεύεται γιατί δεν πρέπει να συγκρίνεται μόνο με το 

ονομαστικό επιτόκιο των χρηματοδοτικών μορφών αλλά 'να εντοπίζεται στο 
πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης. Θα πρέπει δηλαδή να 

υπολογίζονται το κόστος της προμήθειας, το κόστος της ασφάλειας, το 

κόστος των εγγυήσεων (υποθήκες, χαρτόσημα, έρευνες τίτλων στο 

υποθηκοφυλάκιο κ.λ.π.), το κόστος του κεφαλαίου ιδίας συμμετοχής κ.λ.π.
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2. Νομική κυριότητα. Ενώ ο μισθωτής - επιχείρηση εκμεταλλεύεται τον 
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης εντούτοις ο εξοπλισμός δεν 

ανήκει στην ιδιοκτησία του, πράγμα το οποίο πολλές φορές θεωρείται ότι 

μειώνει την οικονομική επιφάνεια και το κύρος της επιχείρησης και της 
περιορίζει τη διαπραγματευτική της δυνατότητα στις συναλλαγές της.

3. Έλεγχος. Με τη διατήρηση της νομικής κυριότητας του εξοπλισμού, 

πολλές φορές οι Εταιρείες Leasing υπεισέρχονται και παρεμβαίνουν σε 

θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης των οικονομικών της μισθώτριας 
επιχείρησης.

4. Απώλεια της υπολειμματικής αξίας. Ο μισθωτής χάνει την υπολειμματική 

αξία του εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης γιατί δεν του ανήκει ο 

εξοπλισμός και είναι υποχρεωμένος να τον αναδιαπραγματευτεί ή να τον 

επιστρέφει στον εκμισθωτή.

5. Σύμβαση μικρής χρονικής διάρκειας - διακοπή της σύμβασης. Η 

χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να μην είναι η κατάλληλη χρηματοδοτική 

μορφή για μικρή χρονική διάρκεια γιατί έχει υψηλό κόστος. Ακόμη αν η 
μίσθωση διακοπεί νωρίς στην αρχή της περιόδου μίσθωσης μπορεί να 

αντανακλά ένα επιπρόσθετο κόστος στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.

6. Μείωση της δανειοληπτικής ικανότητας. Η μισθώτρια επιχείρηση όταν έχει 

ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της με μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

της μειώνεται στις Τράπεζες και στους άλλους πιστωτικούς οργανισμούς η 

δανειοληπτική της ικανότητα. Αυτό γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 
μηχανολογικό της εξοπλισμό για εμπράγματη ασφάλεια.

Πλεονεκτήματα του εκμισθωτή

1. Επιπρόσθετη χρηματοδοτική δραστηριότητα. Η χρηματοδοτική μίσθωση 

είναι μια επιπλέον (συμπληρωματική) μορφή χρηματοδότησης για την 

εκμισθώτρια εταιρεία ή για τον χρηματοδοτικό οργανισμό ή την Τράπεζα. 

Οπότε ανοίγονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την αύξηση της 

παροχής υπηρεσιών.
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2. Μείωση του «ρίσκου». Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπου 
εφαρμόζεται ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι ευκολότερο και 
οικονομικότερο στον εκμισθωτή, ως ιδιοκτήτη, (έχοντας τη νομική 

κυριότητα), να επανακτήσει το εκμισθούμενο μηχάνημα από ένα λάθος του 

μισθωτή, απ’ ότι είναι με γραμμάτια ή άλλους διακανονισμούς.

3. Αύξηση των κερδών. Τα οφέλη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με την 

απόκτηση του πάγιου στοιχείου, σε πολλές χώρες, είναι μεγάλα για τον 

μισθωτή και εμφανίζονται με τη μορφή της μείωσης των μισθωμάτων. 

Ωστόσο, όμως, ο εκμισθωτής μπορεί να κερδίζει και αυτός προσφέροντας 

αυτή την υπηρεσία. Το ποσοστό κέρδους όμως, σαφώς, εξαρτάται από την 

αξία του πάγιου στοιχείου και της φορολογικής κλίμακας.

4. Απλή διαδικασία. Οι διαδικασίες της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 

απλές και για τους δυο, τόσο για τον μισθωτή όσο και για τον εκμισθωτή. Η 

γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία της χρηματοδοτικής, μίσθωσης δεν 

συγκρίνεται με τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται στον δανεισμό.

5. Γρήγορη συμφωνία. Οι αποφάσεις από τους μισθωτές για χρηματοδοτική 
μίσθωση παίρνονται αμέσως. Δεν συγκρίνονται με τις καθυστερήσεις και τις 

αναβολές που γίνονται στις τράπεζες λόγω των δυσλειτουργιών και των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οικονομικά οφέλη των συμμετεχόντων μερών

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι αποδεδειγμένα διεθνώς μία 
ενδιαφέρουσα μέθοδος για την άσκηση της μεσο-μακροπρόθεσμης πίστης 

των αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων. Σαν μία εναλλακτική και 
συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης καλύπτει τις ανάγκες των 

παραγωγικών φορέων εκεί που δεν μπορεί ο παραδοσιακός δανεισμός.

Η προώθηση και η ανάπτυξη του θεσμού της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης προϋποθέτει κάποια οικονομικά οφέλη στα συμμετέχοντα μέρη 

που είναι ο εκμισθωτής, ο μισθωτής και ο κατασκευαστής - προμηθευτής. 

Οικονομικά οφέλη εξασφαλίζονται και στην εθνική οικονομία της χώρας που 

θεσμοθετεί και προωθεί την υλοποίηση του θεσμού. Πράγματι, σύμφωνα με



20

το χαρακτήρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του θεσμού, 
διαγράφονται θετικά αποτελέσματα και για τα συμμετέχοντα μέρη και για την 

οικονομία της χώρας.

Ειδικότερα θα πρέπει να τονισθούν τα κίνητρα των συμμετεχόντων 

μερών για την προώθηση του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Πολλά 

απ’ αυτά τα κίνητρα εντοπίζονται στο οικονομικό όφελος όλων των μερών 

από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 

στους αναπτυξιακούς νόμους, όπως επιδοτήσεις επιτοκίων, επιχορηγήσεις 

κεφαλαίων, φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π. Ορισμένα απ’ αυτά τα κίνητρα 

ακολουθούν πιο κάτω.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού προϋποθέτει κίνητρα ή ειδικότερα 

οικονομικά οφέλη τόσο στα συμμετέχοντα μέρη (εκμισθωτής - εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, μισθωτής - χρήστης και προμηθευτής - 

κατασκευαστής) όσο και στην εθνική οικονομία της χώρας γενικότερα.

1. Τα χαμηλά επιτόκια που διαμορφώνονται από τον υγιή ανταγωνισμό που 

αναπτύσσεται μεταξύ των τραπεζών, προς όφελος των εκμισθωτών και 

μισθωτών. Οι τράπεζες λοιπόν χρηματοδοτούν εταιρείες Χ/Μ ή ιδρύουν 

θυγατρικές.

2. Τα οφέλη που αποφέρουν στις κατασκευαστικές εταιρίες οι πωλήσεις των 

προϊόντων τους που επιτυγχάνονται μέσω των εταιριών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης με ειδικά προγράμματα μάρκετινγκ και προώθησης.

3. Η ευελιξία που έχει η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης να αντικαθιστά 
και να ανανεώνει τον εξοπλισμό στον μισθωτή λόγω της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της έλλειψης γραφειοκρατίας και της μεγάλης «γκάμας». 
εξοπλισμού.

4. Οι εκπτώσεις του εξοπλισμού που προβλέπεται στη διακίνησή του από 

χώρα σε χώρα μέσω των εταιρειών Χ/Μ φθάνει μέχρι 30%, πράγμα το οποίο 

δίνει περιθώρια κέρδους στον εκμισθωτή, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να 

διαμορφώσει χαμηλότερα μισθώματα στον μισθωτή.
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5. Τα οφέλη από τους αναπτυξιακούς νόμους. Η σύνδεση του νόμου της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 1665/86, με τον αναπτυξιακό νόμο 1262/82 
προβλέπει ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για 

παραγωγικές επενδύσεις εμπίπτει στα αναπτυξιακά κίνητρα που είναι οι 

επιχορηγήσεις κεφαλαίων, οι επιδοτήσεις επιτοκίων, οι πριμοδοτήσεις, οι 

φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις, οι ετήσιες αποσβέσεις του 

εξοπλισμού κ.λ.π. Τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων οδηγού τις εταιρίες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης με την κατάλληλη αξιοποίηση αυτών σε υψηλά 

κέρδη και παράλληλα στους μισθωτές σε χαμηλά μισθώματα.

Πάντως, για τον εκμισθωτή τα κεφαλαιουχικά αγαθά που αγοράζονται 

και ανήκουν στην ιδιοκτησία του θεωρούνται ως επενδύσεις και οι σχετικές 

δαπάνες υπόκεινται στο σύστημα αποσβέσεων που μειώνουν τη 

φορολογητέα ύλη και συνεπώς τα φορολογικά οφέλη. Για τον μισθωτή τα 

κατ’ έτος καταβαλλόμενα μισθώματα θεωρούνται σαν έξοδα λειτουργίας και 

εκπίπτουν από τη φορολογητέα ύλη. Γενικά η φορολογία λειτουργεί σαν 
κίνητρο και στον εκμισθωτή και στον μισθωτή και πολλές φορές η 
φοροαπαλλαγή φθάνει μέχρι και 70%.

Τέλος, οι φορολογικές διατάξεις είναι ευνοϊκές για τη χρηματοδοτική 

μίσθωση όταν στα μισθώματα υπολογίζεται η επιταχυνόμενη απόσβεση των 

αποκτημένων πάγιων στοιχείων.

Η ευρεία εφαρμογή του θεσμού

Η ανάπτυξη του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης προϋποθέτει, 
ακόμη, την ευρεία εφαρμογή του σε όλους τους τομείς, όπου είναι δυνατή, 

τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο. Μπορεί να εφαρμοστεί απ’ 
όλες τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες, τόσο στον πρωτογενή, 

όσο και στον δευτερογενή τομέα και να καλύψει επενδυτικές ανάγκες σε 

κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό παντός είδους.

Εκεί που κυρίως εφαρμόζεται ο θεσμός της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και συμβάλλει αποτελεσματικά είναι οι αναπτυσσόμενες
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επιχειρήσεις που διαρκώς αυξάνουν τις παραγωγικές τους επενδύσεις. 

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι:

1. Οι νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημα και θέλουν να 

αξιοποιήσουν τον δανεισμό και τα ίδια κεφάλαια σε άλλες δραστηριότητες.

2. Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που θέλουν συνεχώς να 
αναβαθμίζουν και να εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό τους.

3. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς κλάδους και θέλουν να 

διαθέτουν στους κατά κλάδους διευθυντές τους τη δυνατότητα να 

προμηθεύονται με ενελιξία τα απαραίτητα, κυρίως μικρά, μηχανήματα εκτός 

προϋπολογισμού.

4. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανοιχθούν στην 

κεφαλαιαγορά με ομόλογα, ομολογίες κ.ά.

5. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κερδοφόρα προϊόντα αλλά έχει κορεστεί η 

αγορά και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δανειοληπτική τους ικανότητα και 

τα ίδια κεφάλαια για άλλες δραστηριότητες (μάρκετινγκ πωλήσεις κ.λ.π.).

Πλεονεκτήματα για τις εθνικές οικονομίες

• ανανέωση και εκσυγχρονισμός μηχανικού εξοπλισμού,

• βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων,

• βελτίωση, με την αξιοποίηση των φορολογικών πλεονεκτημάτων, της 

αποδοτικότητας των επιχειρηματικών μονάδων,

• διευκόλυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, που δεν μπορούν να 

προσφέρουν στις τράπεζες επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις,

• διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων σε σκοπούς παραγωγικούς

(αγορά μισθίου) και όχι ξένους με τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως, 

ορισμένες φορές, συμβαίνει με τον τραπεζικό δανεισμό,

• αποφυγή ή τουλάχιστο περιορισμός υπερτιμολογήσεων για την περί 

πτώση που ο εξοπλισμός είναι εισαγόμενος, λόγω της παρεμβολής της



23

εταιρίας LEASING, που καταβάλλει το τίμημα πώλησης στον 
προμηθευτικό οίκο του εξωτερικού.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης

της εθνικής οικονομίας μιας χώρας και, μακροπρόθεσμα, στην αύξηση των

εξαγωγών της.

Προϋποθέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Για την πλευρά του εκμισθωτή

Αναφορικά με το μισθωτή και την επιχείρησή του

• Ικανοποιητική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του μισθωτή που 

ελέγχεται με βάση αναλύσεις ισολογισμών των τελευταίων ετών, 

διασταύρωση πληροφοριών από εξωτερικές πηγές κ.τ.λ.

• Αξιοπιστία και ήθος του φορέα.

• Συνέπεια της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της προς τρίτους 

(συλλέγονται πληροφορίες και ερευνώνται οι λεγόμενοι «τόμοι δυσμενών 

στοιχείων», όπου καταγράφονται διαμαρτυρήσεις συν/κών, επιστροφές 

επιταγών, πλειστηριασμοί, αγωγές πτωχεύσεων κτλ.

• Υποβολή τεκμηριωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης (όταν πρόκειται για 

μίσθωση εξοπλισμού μεγάλης αξίας) από την οποία να προκύπτει τόσο 

η σκοπιμότητα της επένδυσης όσο και η ταμιακή δυνατότητα του μισθωτή 
να καταβάλλει εμπρόθεσμα τα μισθώματα.

• Άρτια τεχνική οργάνωση της επιχείρησης και υψηλό επίπεδο τεχνικής 
κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού ιδίως όταν το προς μίσθωση 
πράγμα είναι μεγάλης αξίας και απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το 

χειρισμό και τη συντήρησή του.

• Μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και θετικές προοπτικές δυναμικής 

ανάπτυξης της επιχείρησης (εξετάζονται, εκτός από μικροοικονομικά και 

μακροοικονομικά, κυρίως κλαδικά στοιχεία).
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Αναφορικά με το μηχανικό εξοπλισμό

• Δυνατότητα χρησιμοποίησής του και από άλλες επιχειρήσεις δηλαδή δεν 
πρέπει το μίσθιο να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο εξειδικευμένες 

ανάγκες της επιχείρησης του μισθωτή, γιατί τότε η πιθανότητα ζημιάς για 

τον εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της μίσθωσης, είναι 

κατά πολύ αυξημένη.

• Αποτελεσματική λειτουργία αγοράς μεταχειρισμένων ειδών της 

κατηγορίας στην οποία ανήκει το μίσθιο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
πώληση, αν παραστεί ανάγκη, του μισθίου σε μια αντιπροσωπευτική

τιμή-

• Φερεγγυότητα και καλή φήμη του κατασκευαστή.

• Λειτουργική αυτονομία του μηχανικού εξοπλισμού, δηλαδή να μην 

εξαρτάται η λειτουργία του από την ένταξή του σε κάποιο παραγωγικό 

μηχανισμό, αλλά να είναι δυνατή, σε περίπτωση που τούτο κριθεί 

απαραίτητο, η αφαίρεσή του από την παραγωγική διαδικασία του 

μισθωτή, χωρίς να υποστεί ζημία ή να μειωθεί η αξία του.

• Εξασφάλιση συνεχούς ροής υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης και 

προμήθειας ανταλλακτικών.

Για την πλευρά του μισθωτή

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της 
επιχείρησής του με τη χρησιμοποίηση του μισθούμενου μηχανικού 
εξοπλισμού. Ανταγωνιστικό κόστος της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 
σύγκριση με άλλες μορφές χρηματοδότησης, λαμβανομένων βέβαια 

υπόψη και των φορολογικών πλεονεκτημάτων του LEASING.

• Κατάρτιση ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης από την οποία θα 

προκύπτει τόσο η σκοπιμότητα της επένδυσης όσο και η ταμιακή 

δυνατότητα έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων.

• Εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης κτλ. του μισθίου και 

προμήθειας ανταλλακτικών.
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• Όχι ταχεία τεχνολογική απαξίωση του μισθίου, δεδομένου ότι στην 
κανονική περίπτωση χρημ/κής μίσθωσης, ο μισθωτής δεν έχει το 
δικαίωμα πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης και επομένως είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλλει τα μισθώματα μέχρι την ολική 

τοκοχρεολυτική απόσβεση του εξοπλισμού.

Συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή σχετικά με τον 
εξοπλισμό (μίσθιο)

Ο μισθωτής, με βάση τους όρους της σύμβασης που υπογράφει αλλά και 

από την ίδια τη νομική φύση της σχέσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 

υποχρεωμένος, μεταξύ άλλων:

α) Να επισκευάζει και γενικά να συντηρεί τον εξοπλισμό, ώστε αυτός να 
διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

β) Να ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες ή υποδείξεις του 
κατασκευαστή και του προμηθευτή σχετικά με τη χρήση, λειτουργία, 

συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού.

γ) Να παίρνει την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή για 

οποιαδήποτε μεταβολή ή προσθήκη στον εξοπλισμό που θα κριθεί 

απαραίτητη (οι τυχόν προσθήκες στον εξοπλισμό επιβαρύνουν 
αποκλειστικά το μισθωτή, παραμένουν, όμως, στην ιδιοκτησία του 

εκμισθωτή αφού αποτελούν μέρος του μισθίου).

δ) Να παίρνει όλες τις απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την εγκατάσταση 
και χρήση του εξοπλισμού και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ισχύος τους.

ε) Να εφαρμόζει τους κανόνες πρακτικής και ασφάλειας

στ) Να αποζημιώνει τον εκμισθωτή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά του 

εξοπλισμού (στο μέτρο που ο εκμισθωτής δεν θα έχει αποζημιωθεί από τη 

σχετική ασφάλιση).

ζ) Να φροντίζει για την απαλλαγή του εκμισθωτή από οποιεσδήποτε 

ευθύνες εξαιτίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ξένης ιδιοκτησίας ή
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θανάτου ή τραυματισμού τρίτων προσώπων, παραβίασης δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας κτλ. που έχουν σχέση ή προέρχονται από την κατοχή, χρήση 

και λειτουργία του εξοπλισμού.

η) Να ασφαλίζει με δικές του δαπάνές τον εξοπλισμό και να τον διατηρεί για 
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ασφαλισμένο για κάθε κίνδυνο 

(συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων), σε 

ασφαλιστική εταιρεία που έχει εγκρίνει εγγράφως ο εκμισθωτής. Το 

ασφαλιζόμενο ποσό δεν πρέπει να είναι κατώτερο από την αξία κτήσης του 
εξοπλισμού που αναφέρεται στο οικείο παράρτημα.

θ) Να αναρτά και να διατηρεί αναρτημένες, εφόσον βέβαια το ζητήσει ο 

εκμισθωτής, πινακίδες, επιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό μέσο, 
που θα δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ανήκει στην κυριότητα του εκμισθωτή.

ι) Να επιτρέπει στον εκμισθωτή ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να 

επιθεωρεί σε όλες τις κατάλληλες ώρες τον εξοπλισμό, παρέχοντάς του 

κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους του μισθωτή

Μετά από όσα εκθέσαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, 

παραθέτουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος του 

μισθωτή και αποτελούν τα κριτήρια επιλογής του καλύτερου τρόπου 

πιστοδότησης μιας νέας επένδυσης (βασικά επιλογή μεταξύ χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και χρηματοδότησης από Τράπεζα).

Συντελεστής απόσβεσης: Το ύψος του κυμαίνεται μεταξύ 87j και 

20%, ανάλογα με το συνολικό χρόνο απόσβεσης του αντικειμένου, που 

προβλέπεται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις.

Συντελεστής φόρου αδιανέμητων: Προβλέπεται από τον εκάστοτε 

φορολογικό νόμο.

Συνολική διάρκεια της μίσθωσης: Κατώτατο όριο χρονικής 

διάρκειας καθορίζεται από το νόμο η τριετία, το ανώτατο όμως θα πρέπει,
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για την προστασία των συμφερόντων του εκμισθωτή, να μη ξεπερνά το 
χρόνο οικονομικής ζωής του μισθίου.

Η συχνότητα καταβολής των μισθωμάτων, δηλαδή εάν τα 

μισθώματα είναι μηνιαία, τριμηνιαία κτλ.

Η έναρξη καταβολής των μισθωμάτων, δηλαδή εάν αυτή γίνεται το 

δεύτερο ή το πρώτο εξάμηνο.

Η καταβολή των μισθωμάτων στην αρχή της περιόδου την οποία 

αφορούν (προκαταβλητέα) ή στο τέλος (ληξιπρόθεσμα).

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 
χρηματοδοτική μίσθωση είναι τόσο συμφερότερη σε σχέση με ισόποσο 

τραπεζικό δανεισμό όσο είναι:

α. χαμηλότερος ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του μισθωμένου 

εξοπλισμού.

β. υψηλότερος ο συντελεστής φόρου αδιανέμητων κερδών.

γ. βραχύτερη η διάρκεια μίσθωσης (δεδομένου ότι τα μισθώματα που 

εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη είναι μεγαλύτερα).

δ. αραιότερη η συχνότητα καταβολής των μισθωμάτων (π.χ. τριμηνιαία 

μισθώματα αντί μηνιαίων).

ε. πλησιέστερη προς το τέλος του οικονομικού έτους η έναρξη της 

μίσθωσης (και αυτό γιατί η φορολογική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα 
καταβαλλόμενα μισθώματα υλοποιείται σε συντομότερο χρονικό διάστημα 

δηλαδή υπάρχει υπέρ του μισθωτή ένα όφελος τόκου).
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Παράρτημα

Νόμος 1665/86 Περί «Χρηματοδοτικής μίσθωσης»

Άρθρο 1

Έννοια

1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κατά το άρθρο 2 εταιρεία 

υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού πράγματος 

που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλομένου 

της, παρέχοντάς του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα 

είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν 

την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν 

από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.

Άρθρο 2

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης

1. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως 

εκμισθωτές μόνο ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 

εργασιών του άρθρου 1 αυτού του νόμου. Για τη σύσταση των εταιρειών 

αυτών απαιτείται και ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Όμοια, 
άδεια απαιτείται επίσης, α) για τη μετατροπή υφιστάμενης ανώνυμης 
εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη 

συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και β) για την εγκατάσταση και 
λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, το καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο των ανώνυμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται 

για τη σύσταση ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών. Αντίστοιχη υποχρέωση 

καταβολής κεφαλαίου ίσου προς το κατά το προηγούμενο εδάφιο ελάχιστο
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μετοχικό κεφάλαιο απαιτείται και για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αρκεί κατ εξαίρεση να είναι ίσο τουλάχιστον προς 
το μισό του κατά την προηγούμενη παράγραφο ορίου, όταν ανήκει κατ 

απόλυτη πλειοψηφία σε μια ή περισσότερες ελληνικές τράπεζες ή τράπεζες 

νόμιμα εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

4. Το κατά τις παραγράφους 2 και 3 ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να 

είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά ή και σε είδος. Για την καταβολή 

αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες 

εταιρείες.

5. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει 

να είναι ονομαστικές.

6. Ελεγκτές των ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζονται 

μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρείες του 

άρθρου αυτού και μπορεί να ζητά από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. 

Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων αυτού του νόμου η Τράπεζα της 
Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα για τις ανώνυμες 
τραπεζικές εταιρείες μέτρα.

Άρθρο 3

Διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πάντοτε ορισμένη και δεν 

μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία έτη. Αν συμφωνηθεί μικρότερη, 

ισχύει για τρία έτη. Αν λυθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν από 

τη λήξη της και συναφθεί νέα σύμβαση για το ίδιο πράγμα μεταξύ των ίδιων 

συμβαλλομένων ο χρόνος που πέρασε με τη λύση της αρχικής σύμβασης
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συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο κατά την προηγούμενη παράγραφο 
ελάχιστο χρόνο για τη νέα σύμβαση.

2. Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου πριν από την πάροδο διετίας από την 

έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά 

για φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που 

θα όφειλε να τις καταβάλει αν κατά το χρόνο σύναψης της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης είχε αγοράσει το μίσθιο.

3. Ο μισθωτής μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρίτο με έγγραφη 

συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας.

Άρθρο 4

Τύπος-Δημοσιότητα. Ενέργεια έναντι τρίτων

1. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως.

2. Οι δικαιοπραξίες της παρ. 1 καταχωρούνται στο βιβλίο του άρθρου 5 του 

ν.δ. 1038/1949 (ΦΕΚ 179) του πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του 

μισθωτή και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την καταχώρηση αυτή τα 

δικαιώματα του μισθωτή από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αντιτάσσονται κατά παντός τρίτου και τρίτοι δεν μπορούν έως τη λήξη της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης να ασκήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κυριότητα 

ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο πράγμα. Οι διατάξεις για την 
καλόπιστη κτήση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος από μη 

κύριο, για το τεκμήριο κυριότητας κατά το άρθρο 1110 του αστικού κώδικα 
και για την τακτική χρησικτησία, καθώς επίσης οι διατάξεις των άρθρων 
1057 και 1058 του αστικού κώδικα και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4112/ 

1929 δεν εφαρμόζονται.

3. Αν ο μισθωτής πτωχεύσει λύεται η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και η εταιρεία του άρθρου 2 έχει δικαίωμα, χωρίς κανέναν περιορισμό, να 

αναλάβει το πράγμα.
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Άρθρο 5

Ασφαλιστικές ρήτρες. Ασφάλιση

1. Για τον καθορισμό του μισθώματος και του τιμήματος αγοράς του 

πράγματος από το μισθωτή επιτρέπεται η συνομολόγηση ρητρών επιτοκίου 

ή είδους ή αξίας συναλλάγματος, ή συνδυασμού των παραπάνω. Η ρήτρα 

αξίας συναλλάγματος επιτρέπεται μόνο αν η εταιρεία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης έχει αναλάβει για τα κινητά που αποτελούν αντικείμενο της 

συγκεκριμένης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υποχρέωση σε 

συνάλλαγμα.

2. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί ασφαλισμένο το πράγμα κατά του 
κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσής του σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να συνομολογηθεί με ρήτρα 

συναλλάγματος όταν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέχει τέτοια 

ρήτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6

Φορολογικές απαλλαγές και άλλες συναφείς ρυθμίσεις

1. Εκτός από το φόρο εισοδήματος και το φόρο προστιθέμενης αξίας, 
απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα 
υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς 
τρίτων, είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα είτε 
μεταγενέστερα.

α. Οι συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται στις κατά το άρθρο 2 εταιρείες, 

είτε κατά κυριότητα είτε κατά κατοχή, κινητά που πρόκειται να αποτελέσουν 

αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης με εξαίρεση τα κάθε είδους 

μεταφορικά μέσα. Η εισαγωγή των κινητών τα οποία αφορά το εδάφιο αυτό 

υπάγεται στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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β. Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταρτίζουν οι κατά το 
άρθρο 2 εταιρείες.

γ. Οι συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων ή αναδοχής υποχρεώσεων από 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

δ. Τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που 
καταβάλλονται στις κατά το άρθρο 2 εταιρείες και τα παραστατικά είσπραξής 

τους.

ε. Το τίμημα της πώλησης του πράγματος από την εταιρεία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης στο μισθωτή.

2. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ενώπιον των οποίων καταρτίζονται 

οι συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 περιορίζονται 

στα κατώτατα όρια των δικαιωμάτων τους που ισχύουν για τις συμβάσεις 
δανείων ή πιστώσεων από τράπεζες επενδύσεων για παραγωγικές 

επενδύσεις.

3. Σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης ή σύστασης υποθήκης ή 

ενέχυρου για την εξασφάλιση απαιτήσεων των εταιρειών αυτού του νόμου 

από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και από συμβάσεις της 

παραγράφου 6, καθώς επίσης και εξάλειψης των βαρών αυτών, 

εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 

ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93). Η εκχώρηση απαιτήσεων των εταιρειών αυτού του 

νόμου για την εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που τους 

παρέχονται απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση.

4. Τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρείες αυτού του νόμου 

για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του και εκπίπτονται από τα 
ακαθάριστα έσοδά του.

5. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει δικαίωμα να ενεργεί 

αποσβέσεις στα μίσθια ίσες με το σύνολο των αποσβέσεων που θα είχε 

δικαίωμα να ενεργήσει ο μισθωτής και είχε προβεί στην αγορά τους.
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6. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόμου από 

ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό ή από ξένους προμηθευτές, καθώς και οι συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ των τελευταίων και των εταιρειών αυτού 

του νόμου, τα παρεπόμενα σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή 

πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών 

επιβαρύνσεων, όπως και η καταβολή των μισθωμάτων απαλλάσσονται από 

κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα! επιβάρυνση 

υπέρ του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και τρίτων, 

ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό.

7. Για τις υποχρεώσεις από δάνεια ή πιστώσεις της παραγράφου 6, καθώς 
και για τα μισθώματα που οφείλουν σε συνάλλαγμα οι κατά το άρθρο 2 

εταιρείες από συμβάσεις και τις οποίες αυτές μίσθωσαν από το εξωτερικό 

κινητά πράγματα για χρηματοδοτική υπεκμίσθωση στην Ελλάδα, 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/1966 (ΦΕΚ 9).

8. Για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων των εταιρειών αυτού του 
νόμου επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών 

τους έκπτωση έως 2% του ύψους των μισθωμάτων (ληξιπρόθεσμων ή όχι) 

από όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης τα οποία δεν είχαν 

εισπραχθεί στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε 

ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης.

9. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν δικαίωμα να ενεργούν 
αφορολόγητες εκπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 
14 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70), εφόσον ο μισθωτής θα είχε αυτό το δικαίωμα 

αν είχε αγοράσει το πράγμα και είχε αποκτήσει κυριότητα.

10. Σε περιπτώσεις επενδύσεων που υπάγονται στο ν.1262/1982 η δαπάνη 

για την απόκτηση των κινητών πραγμάτων του άρθρου 1 συνυπολογίζεται 

στο συνολικό κόστος της κατά το άρθρο 1 του ν.1262/ 1982 παραγωγικής 

επένδυσης για να καθοριστεί το ύψος της επιχορήγησης κατά το άρθρο 7 

του ίδιου νόμου. Η επιχορήγηση από το Δημόσιο επενδύσεων των οποίων η
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δαπάνη καλύπτεται μερικά με χρηματοδοτική μίσθωση, εκταμιεύεται κατά το 
άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 1262/1982, εφόσον έχει εγκατασταθεί μισθωμένος 
εξοπλισμός αξίας ίσης προς το ποσό που θα πρέπει να έχει δαπανηθεί αν ο 

εξοπλισμός είχε χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δάνειο.

Άρθρο 7

Προεδρικά διατάγματα

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια τεχνικού 
χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 7 

και των άρθρων 4 έως 6 του νόμου αυτού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα 

μπορεί να ρυθμίζεται η υποχρέωση των μισθωτών να εμφανίζουν στις 

δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις στοιχεία σχετικά προς τις 

χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Άρθρο 8

Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Στοιχεία - Αγαθά που έχει εφαρμογή το leasing

Στα κινητά πάγια στοιχεία, που αναφέρονται με τον όρο 
μηχανολογικός εξοπλισμός, εντάσσονται:

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

• Εξοπλισμός γραφείου (μηχανές γραφείου)

• Εργαλεία κάθε είδους

• Κινητά μηχανήματα βιομηχανικών μονάδων

• Γεωργικά μηχανήματα

• Τρακτέρ



• Αλωνιστικές μηχανές

• Θεριστικές μηχανές

• Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

• Γεωτρύπανα

• Μηχανότρατες για ψάρεμα

• Εκσκαφείς

• Μπουλντόζες κ.λ.π.

Οδοποιητικά μηχανήματα

• Οδοστρωτήρες

• Γερανοί

Μέσα μαζικής μεταφοράς

• Σιδηροδρομικό υλικό

• Λεωφορεία

• Επιβατικά αυτοκίνητα

• Αεροπλάνα 

Πυροσβεστικά μηχανήματα

• Πυροσβεστικά αυτοκίνητα, αεροπλάνα

• Πυροσβεστικά εργαλεία

• Πυροσβεστικά μηχανήματα 

Εξοπλισμός ξενοδοχείων

• Έπιπλα

• Σκεύη

Εργαστηριακός Εξοπλισμός νοσοκομείων

Εμπορευματοκιβώτια (containers)

Μηχανικός εξοπλισμός Λατομείων και Μεταλλείων
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• Τυπογραφικά μηχανήματα

• Πιεστήρια

• Μηχανές Όφσετ

• Διϋλιστηριακός εξοπλισμός

• Μηχανές αυτόματης πώλησης

• Καφέ

• Αναψυκτικών

• Τροφίμων

• Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα

• Πλεκτικές μηχανές

• Ραπτικές μηχανές

• Κοπτικές μηχανές, κ.λ.π.

• Οικοδομικά μηχανήματα

• Μπετονιέρες

• Σκαλωσιές, κ.λ.π.

Ακίνητα πάγια στοιχεία

• Γη (οικόπεδα, εκτάσεις για καλλιέργεια)

• Γήπεδα, στάδια

• Κτίρια κάθε είδους

• Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

• Θερμοκηπιακές μονάδες

• Συσκευαστήρια

• Ανεμομείκτες

• Αποθήκες
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(Α) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Επένδυση σε εξοπλισμό (αξία κτήσεως) : Δρχ. 1.000.000

• Διάρκεια Μίσθωσης : 4 έτη

• Συχνότητα Μισθωμάτων : Τριμηνιαία/Προκαταβλητέα (1θ τρίμηνα)

• Ονομαστικό Επιτόκιο :18%ετησίως

Επιδότηση (40%) : Δρχ. 400.000

• Πληρωμή επιδότησης : Τριμηνιαίους (16 τρίμηνα)

Αρ. Τριμηνιαίο μίσθωμα Τριμηνιαία
επιδότηση

Τελικό πληρωτέο 
τριμηνιαίο μίσθωμα

1 -85.182 +25.000 -60.182
2 -85.182 +25.000 -60.182
3 -85.182 +25.000 -60.182
4 -85.182 +25.000 -60.182
5 -85.182 +25.000 -60.182
6 -85.182 +25.000 -60.182
7 -85.182 +25.000 -60.182
8 -85.182 +25.000 -60.182
9 -85.182 +25.000 -60.182

10 -85.182 +25.000 -60.182
11 -85.182 +25.000 -60.182
12 -85.182 +25.000 -60.182
13 -85.182 +25.000 -60.182
14 -85.182 +25.000 -60.182
15 -85.182 +25.000 -60.182
16 -85.182 +25.000 -60.182

ΣΥΝΟΛΑ 1.362.912 400.000 962.912

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 
-2% ετησίως (Αρνητικό Επιτόκιο)
(Πραγματικό κόστος επένδυσης)
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(Β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Επένδυση σε εξοπλισμό (αξία κτήσεως) : Δρχ. 1.000.000

• Διάρκεια Μίσθωσης : 5 έτη

• Συχνότητα Μισθωμάτων : Τριμηνιαία/Προκαταβλητέα (20 τρίμηνα)

• Ονομαστικό Επιτόκιο : 18% ετησίως

Επιδότηση (40%) : Δρχ. 400.000

• Πληρωμή επιδότησης : Τριμηνιαίως (20 τρίμηνα)

Αρ. Τριμηνιαίο μίσθωμα Τριμηνιαία
επιδότηση

Τελικό πληρωτέο 
τριμηνιαίο μίσθωμα

1 -73.566 +20.000 -53.566
2 -73.566 +20.000 -53.566
3 -73.566 +20.000 -53.566
4 -73.566 +20.000 -53.566
5 -73.566 +20.000 -53.566
6 -73.566 +20.000 -53.566
7 -73.566 +20.000 -53.566
8 -73.566 +20.000 -53.566
9 -73.566 +20.000 -53.566
10 -73.566 +20.000 -53.566
11 -73.566 +20.000 -53.566
12 -73.566 +20.000 -53.566
13 -73.566 +20.000 -53.566
14 -73.566 +20.000 -53.566
15 -73.566 +20.000 -53.566
16 -73.566 +20.000 -53.566

ΣΥΝΟΛΑ 1.471.320 400.000 1.071.320

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
+2.95% ετησίως

(Πραγματικό κόστος επένδυσης)
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1995

(Ποσά σε εκ. δραχμές)

ΑΒΝ / ALPHA cm ERGO ATE ETBA ΕΜΠΟ IONIKH ΕΘΝΙ- ΠΕΙΡ ΣΥΝΟΛΟ
AMRO PIKH KH ΑΙΩΣ

Είδος εξοπλισμού

Μηχ/κός εξ/μός 976 2.670 1.293 5.021 3.066 2.264 5.237 4.321 4.208 1.607 30.663

Computers & εξ. γρ. 57 1.112 313 1.230 804 1.176 834 415 766 1.769 8.476

Επαγγ. Μετ. Μέσα 111 0 129 1.352 545 191 2.834 1.399 505 994 8.060

Ι.Χ. Μεταφ. Μέσα 470 4.670 423 1.962 521 361 919 1.318 1.754 1.053 13.451

Πλωτά, Αεροπλάνα 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75

Λοιπά 171 2.695 185 728 1.395 528 422 330 1.266 181 7.901

Σύνολο 1.785 11.147 2.343 10293 6.331 4 520 10246 7.858 8.499 5.604 68.626

Τομ. Επιχ. Δρασ.

Βιομηχανία 1.173 1.580 1.119 3.572 2.532 2.168 4.139 3.789 2.176 1.794 24.042

Υπηρεσίες 168 4.443 1.093 4.580 2.406 1.226 6.107 3.933 3.232 3.810 30.998

Λοιπά 444 5.124 131 2.141 1.393 1.126 136 3.091 13.586

Σύνολο 1.785 11.147 2.343 10293 6.331 4.520 10246 7.858 8.499 5.604 68 626

Διάρ. Συμβάσεων

Από 3 έως 5 έτη 1.785 5.536 2.343 9.367 6.331 4.520 10246 7.858 8.484 5.604 62.074

Από 5 έως 10 έτη 5.611 926 15 6.552

Σύνολο 1.785 11.147 2.343 10293 6.331 4.520 10246 7.858 8 499 5 604 68 626

Αναπόσβεστη Αξία 5.157 34.844 11289 20473 11620 14734 16608 12996 19560 8.800 156 081

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ LEASING

ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ 10 ΕΤΑΙΡΙΩΝ LEASING
24.000 -------------------------------- ------------------------------------------------------------ --------- -------------------—......... ....

ABN/AMSO AlPHA CITI ΕίΧΪΟ ATE ΕΤΒΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ IOWKH ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
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2. FACTORING

To FACTORING είναι μια εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή 

χρηματοδότησης, που δεν ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό δανεισμό και 

συνοδεύεται συνήθως και από άλλες υπηρεσίες. Με το FACTORING 

επιτυγχάνεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 

εμπορικών συναλλαγών των επιχειρήσεων που διακανονίζονται

προθεσμιακά. Οι επιχειρήσεις εκχωρούν την ευθύνη είσπραξης των 

απαιτήσεών τους σε έναν εξειδικευμένο φορέα τραπεζικού χαρακτήρα 

(FACTOR), από τον οποίο ο προμηθευτής-εκχωρητής (πωλητής-εξαγωγέας 
των προϊόντων και υπηρεσιών) εισπράττει την αξία τους. Με άλλα λόγια, 

FACTORING είναι η εγγύηση είσπραξης ή προεξόφλησης
(χρηματοδότησης) των απαιτήσεων (τιμολογίων), επ’ ονόματι τρίτων, έναντι 

προμήθειας.

Ο θεσμός του FACTORING είναι αναπτυξιακός, γιατί συμβάλλει 
ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση όσο και στον εκσυγχρονισμό του 

μηχανισμού προώθησης και διεκπεραίωσης των εξαγωγών (εξαγωγικό 

FACTORING) και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεταποιηκών 

επιχειρήσεων από πλευράς χρηματοδότησης και διαχείρισης.

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του FACTORING δεν περιορίζεται 
μόνο στην είσπραξη των τιμολογίων (που είναι βέβαια η κύρια 

δραστηριότητα), αλλά αναπτύσσει δραστηριότητες στη χρηματοδότηση - 
προκαταβολή, στη διαχείριση (είσπραξη τιμολογίων, λογιστική 
παρακολούθηση των τιμολογίων, μηχανογράφηση κ.λ.π.), στην ασφάλιση 
των απαιτήσεων του προμηθευτή κ.ά.

Εγχώριο (Domestic) factoring

Το εγχώριο factoring αφορά την εσωτερική αγορά της χώρας. Δηλαδή 

την ανάληψη της ευθύνης της είσπραξης των τιμολογίων που αφορούν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Το 

εγχώριο factoring εφαρμόζεται σ’ όλες τις επιχειρήσεις και σ όλα τα
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προϊόντα και υπηρεσίες. Εκτός από την είσπραξη και προεξόφληση των 
τιμολογίων, γίνεται χρηματοδότηση, λογιστική παρακολούθηση των 
πωλήσεων, διαχείριση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης, 

μηχανογραφική οργάνωση κ.ά.

Διεθνές (International) factoring

Το διεθνές factoring εξειδικεύεται κυρίως στον τομέα των εξαγωγών 

και εισαγωγών (export και import factoring), στην ανάληψη, δηλαδή, της 

ευθύνης της είσπραξης και προεξόφλησης της απαίτησης των τιμολογίων 

που αφορούν τα εξαγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης το διεθνές 

factoring προχωράει στη χρηματοδότηση, στη λογιστική παρακολούθηση 

των πωλήσεων, στην οργάνωση των εργασιών του προμηθευτή κ.α.

Factoring με ή χωρίς αναγωγή

α) Με δικαίωμα αναγωγής (with recourse): Η περίπτωση με δικαίωμα 
αναγωγής είναι όταν ο Factor έχει το δικαίωμα να επιστρέφει τα απλήρωτα 

τιμολόγια στον προμηθευτή - εκχωρητή έναντι καταβολής του αντίστοιχου 

ποσού. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει το «ρίσκο» των απλήρωτων 

τιμολογίων.

Αυτή η μορφή του Factoring αφορά, κυρίως, τις επιχειρήσεις που 
επιθυμούν απλώς τη μείωση του κόστους είσπραξης μέρους ή του συνόλου 

των τιμολογίων μέσω του Factor και δεν τις ενδιαφέρουν άλλες 
δραστηριότητες του factoring.

β) Χωρίς το δικαίωμα της αναγωγής (with out recourse): Η περίπτωση 
χωρίς το δικαίωμα της αναγωγής είναι όταν ο Factor δεν έχει το δικαίωμα να 

επιστρέφει τα απλήρωτα τιμολόγια στον προμηθευτή - εκχωρητή 
αναλαμβάνει το «ρίσκο» αυτών.

Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει η έννοια της υποκατάστασης του 

δικαιούχου της οφειλής προμηθευτή από τον Factor. Υπάρχουν όμως, και οι 

περιπτώσεις όπου ο factor αναλαμβάνει την ευθύνη της είσπραξης των 

τιμολογίων μέχρι ενός ορίου που καθορίζει ο ίδιος κατά οφειλέτη χωρίς
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αναγωγή και πέραν αυτού του ορίου μπορεί να εισπράττει τιμολόγια με το 
δικαίωμα της αναγωγής.

Η φιλοσοφία του δικαιώματος της αναγωγής ή όχι βασίζεται στο ποιος 

θα αναλάβει το «ρίσκο» των απλήρωτων τιμολογίων, ο factor ή ο 

προμηθευτής.

Συνήθως το factoring αρχίζει με το δικαίωμα της αναγωγής. Έτσι ο 

factor ξεκινάει εκ του ασφαλούς και αργότερα, όταν έχει οργανώσει 

ικανοποιητικό δίκτυο πληροφόρησης, ώστε να αξιολογεί τη φερεγγυότητα 

των πελατών προχωρεί στο factoring χωρίς το δικαίωμα αναγωγής.

Factoring εμπιστευτικό και μη εμπιστευτικό

α) Εμπιστευτικό (disclosed factoring): Στο Εμπιστευτικό factoring, η 

συμφωνία γίνεται μεταξύ του factor και του προμηθευτή και διατηρείται 

μυστική. Δεν ανακοινώνεται στον πελάτη (του προμηθευτή) παρά μόνο όταν 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στον factor και στον προμηθευτή. Η 

συμφωνία γίνεται συνήθως για να προστατευθεί ο factor από πελάτες που 

έχουν υψηλό «ρίσκο». Ο factor έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους πελάτες 

του και να αναλαμβάνει ακόμη και μέρος των απαιτήσεών τους.

β) Μη εμπιστευτικό (undisclosed factoring): Μη εμπιστευτικό factoring 

έχουμε όταν ο πελάτης γνωρίζει τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του 

προμηθευτή και του factor. Οι δύο συμβαλλόμενοι (factor-προμηθευτής) 

ενημερώνουν τον πελάτη τους. Αυτή η ενημέρωση γίνεται με διάφορους 
τρόπους. Ένας τρόπος είναι να σημειώνεται στα τιμολόγια ότι έχουν 
εκχωρηθεί (πουληθεί) στο factor «X». Άλλος τρόπος είναι να αναγγέλουν και 
οι δύο συμβαλλόμενοι στον πωλητή το ύψος των τιμολογίων (οφειλή) τα 
οποία έχουν εκχωρηθεί στον Factor.

Factoring χωρίς χρηματοδότηση (Maturity Factoring)

To Maturity factoring χρησιμοποιείται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις 

σαν μια εναλλακτική επιλογή της ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου (της 

απαίτησης). Καλύπτει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες των πωλήσεων,
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τη λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη των τιμολογίων και την 
ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου. Ο διακανονισμός που γίνεται (μεταξύ 
factor-προμηθευτή) είναι αυτός της πλήρους εξυπηρέτησης, αλλά χωρίς την 

προκαταβολή ή προπληρωμή του προμηθευτή από τον factor και επιπλέον 

χωρίς την αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους.

Το εξαγωγικό factoring συνήθως δε λειτουργεί σαν εναλλακτικός 

τρόπος χρηματοδότησης των εξαγωγών γιατί οι περισσότερες χώρες 

προσφέρουν σχετικά άνετους όρους χρηματοδότησης στους εξαγωγείς. Το 
βασικό πλεονέκτημα του εξαγωγικού factoring είναι ότι επιτρέπει στον 

εξαγωγέα να παρέχει ανταγωνιστικούς όρους διακανονισμού των εξαγωγών 

του και αποτελεί εναλλακτική λύση στις περιπτώσεις, όπου η πώληση δεν 

μπορεί να γίνει χωρίς την παροχή πίστωσης προς τον εισαγωγέα, λόγω 

έντονου ανταγωνισμού από άλλους εξαγωγείς. Οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι 
που διατρέχει ο εξαγωγέας, όταν θέλει να πουλήσει με ανοικτό ή 

προθεσμιακό διακανονισμό είναι προφανείς. Μέσω του factoring όμως ο 

εξαγωγέας μπορεί να προσφέρει στον υποψήφιο εισαγωγέα 

ανταγωνιστικούς όρους πληρωμής και να ακολουθήσει πιο επιθετική 

πολιτική χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να μην πληρωθεί ή να πληρωθεί 

μετά από απρόβλεπτες καθυστερήσεις αφού ο factor παράλληλα τον 

ασφαλίζει γι' αυτούς τους κινδύνους.

Στην πράξη συνηθίζεται η συνεργασία factors και ασφαλιστικών 

εταιριών ώστε ο factor αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη λογιστική 
παρακολούθηση και την είσπραξη της απαίτησης ενώ η ασφαλιστική εταιρία 
καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο και πιθανά άλλους κινδύνους. Η κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου από τον factor ή τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική 
εταιρία είναι πλήρης που σημαίνει ότι αν δεν πληρώσει ο αγοραστής - 
εισαγωγέας, ο factor ή η ασφαλιστική εταιρία πληρώνουν αμέσως χωρίς να 

περιμένουν την έκβαση των έννομων μέσων για την είσπραξη της 

απαίτησης.
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Εγχώριο (Domestic) factoring

To εγχώριο Factoring δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά, 

δηλαδή, στην ανάληψη της ευθύνης της είσπραξης των τιμολογίων που 

αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται στο εσωτερικό της 

χώρας.

Το εγχώριο Factoring μπορεί να εφαρμοστεί σ' όλες τις επιχειρήσεις, 

αλλά κυρίως, στις Μικρομεσαίες και Μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα 

διαχείρισης, χρηματοδότησης και πιστωτικού κινδύνου. Τα προβλήματα 

αυτά φαίνονται από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

υψηλό αριθμό μεταχρονολογημένων επιταγών που συνεπάγεται στενότητα 

ρευστότητας, έλλειψη σωστής λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης 

(πολλές φορές γίνεται με την επίβλεψη κάποιου Partime λογιστή ή και με 

αυτόματο τηλεφωνικό σέρβις) και ακόμη έλλειψη σωστής αξιολόγησης της 

φερεγγυότητας των πελατών τους.

To Factoring μπορεί να ενισχύσει αυτές τις επιχειρήσεις με 
χρηματοδότηση (μέσω της προβλεπόμενης προκαταβολής 80%), με την 
ανάληψη της λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης των πωλήσεων- 

τιμολογίων (ολόκληρη την ευθύνη της ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων 

- αναλυτικό καθολικό - την έχει ο Factor), με τη μηχανογράφηση των 
εργασιών, με την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, με την ασφάλιση των 

απαιτήσεων και ακόμη με την καλύτερη αξιολόγηση της φερεγγυότητας των 
πελατών τους μέσω του δικτύου πληροφόρησης που διαθέτουν οι Factors.

Το σύστημα του εγχώριου Factoring χρησιμοποιεί τρεις βασικούς 

παράγοντες τον προμηθευτή-εκχωρητή, του Factor και τον πελάτη- 
αγοραστή των προϊόντων του προμηθευτή. Η συμφωνία μεταξύ του Factor 

και του προμηθευτή μπορεί να είναι μη εμπιστευτική, να είναι γνωστή στον 

πελάτη, μπορεί να είναι και εμπιστευτική, να μη την γνωρίζει ο πελάτης. 

Ακόμη το Factoring μπορεί να γίνει με ή χωρίς το δικαίωμα της αναγωγής 
ανάλογα με τη συμφωνία.
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Η διαδικασία εκτέλεσης Factoring προβλέπει τις εξής ενέργειες:

1. Ο προμηθευτής-εκχωρητής στέλνει τα εμπορεύματα στον αγοραστή 

πελάτη.

2. Ο προμηθευτής εκχωρεί τα τιμολόγια και οτιδήποτε άλλα έγγραφα στον 

Factor.

3. Ο Factor πληρώνει προκαταβολή συνήθως το 80% (Χρηματοδότηση 

στον προμηθευτή).

4. Ο Factor στέλνει αντίγραφα τιμολογίων στον πελάτη-αγοραστή και 

εισπράττει τα τιμολόγια.

5. Ο πελάτης-αγοραστής πληρώνει τα τιμολόγια στον Factor.

6. Ο πελάτης-αγοραστής στέλνει τα αντίγραφα των πληρωμένων τιμολογίων 

στον προμηθευτή.

7. Ο Factor αποπληρώνει τον προμηθευτή.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Factor δεν παρεμβαίνει στη 

μεταφορά των προϊόντων καθώς επίσης σ' άλλες εργασίες όπως 

παραγωγή, προώθηση, τυποποίηση, συσκευασία κ.λ.π. Ασχολείται 

αποκλειστικά με την είσπραξη και τη διαχείριση των τιμολογίων.

Τα πλεονεκτήματα

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 

τον θεσμού τον factoring.

Με συντομία, μπορούμε να αναφέρουμε.

Για την εθνική οικονομία

1. Οι χρηματοδοτήσεις, αλλά και οι λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

factors, βελτιώνουν τη θέση των επιχειρήσεων και ενισχύουν τις 

προσπάθειες ανάπτυξης, συνέπειας των συναλλασσομένων, αύξησης 

των εξαγωγών κ.λ.π..
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2. Αυξάνεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και γενικά της 

εθνικής οικονομίας, λόγω τον γεγονότος ότι η κάθε επιχείρηση 

εξειδικεύεται στον τομέα της και μόνο, με προφανείς τις συνέπειες στην 

ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγή, στη διάθεση των προϊόντων, στην 

εξεύρεση αγορών κ.ά.

3. Τέλος, επιτυγχάνονται η εξυγίανση και η απλοποίηση των 

συναλλαγών με σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής αντιμετώπισής 

τους και η απαγκίστρωσή τους από τα κλασικά «στρεβλωτικά» μέσα 
διακανονισμού τους, όπως συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια.

Για τους προμηθευτές

1. Πρόσβαση σε εναλλακτική δυνατότητα αντιμετώπισής 

χρηματοοικονομικών ζητημάτων της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2. Βελτίωση ρευστότητας. Με τη χρηματοδότησή μέσω factoring, οι 

προμηθευτές επιτυγχάνουν βελτίωση της ρευστότητάς τους, αφού 

ουσιαστικά μεταφέρουν εισπρακτέες απαιτήσεις στα διαθέσιμό τους. 
Ουσιαστικά εισπράττουν «τοις μετρητοίς», ενώ πωλούν «επί πιστώσει». Η 

υψηλή ρευστότητα επιδρά θετικά σ' όλη τη λειτουργία της επιχείρησης 
(αγορές μετρητοίς, συνέπεια πληρωμών κ.λ.π.).

3. Ευελιξία αντιμετώπισης ζητημάτων άμεσης προσαρμογής, σε 

περιπτώσεις αύξησης πωλήσεων, νέων επενδυτικών ευκαιριών, ανοιγμάτων 

νέων αγορών, εξαγωγικών προσπαθειών κ.λ.π.

4. Πληροφόρηση για τους ήδη υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς πελάτες 
από εξειδικευμένους φορείς (factors), με ειδικές γνώσεις σε ανάλυση 
πιστωτικού κινδύνου και φερεγγυότητας. Ειδικά για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, το πλεονέκτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

5. Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχειριστικής, στατιστικής και λογιστικής 

παρακολούθησης των απαιτήσεων, καθώς με την εκχώρηση μεταφέρεται το 

βάρος αυτό στις εταιρίες factoring.

6. Στις περιπτώσεις που δεν ισχύει το δικαίωμα αναγωγής καλύπτεται ο 

ενδεχόμενος πιστωτικός κίνδυνος που μπορεί να προέλθει από αδυναμία
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των πελατών για εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Ο κίνδυνος αυτός 
καλύπτεται από τους factors.

7. Η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αυξάνεται, γιατί, μεταφέροντας 

όγκο, «γραφειοκρατικής διαδικασίας» στις εταιρίες factoring, έχουν τη 

δυνατότητα για πλήρη ενασχόληση με το κύριο αντικείμενό τους παραγωγή 

- εμπόριο, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους.

8. Τα σχετικά αιτήματα των προμηθευτών προς τους factors 

διεκπεραιώνονται κατά κανόνα με μεγάλη ταχύτητα, γιατί οι τελευταίοι 

δίνουν έμφαση στην ανάλυση ποιοτικών στοιχείων των εισπρακτέων 

λογαριασμών των προμηθευτών και όχι στα συνολικά στοιχεία τους.

9. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται χωρίς τις συνήθεις εξασφαλίσεις -πολύ 

σημαντικό για νέες επιχειρήσεις- και δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις των 

προμηθευτών, με συνέπεια η διάρθρωση των στοιχείων του ισολογισμού 
τους να είναι καλύτερη.

10. Με την προεξόφληση των απαιτήσεών τους, οι εξαγωγείς 

προμηθευτές «θωρακίζονται» έναντι συναλλαγματικών κινδύνων ή άλλων 

διεθνών ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων.

11. Τέλος, οι προμηθευτές απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των 

κινήτρων που θεσπίζονται, όπως αποφυγή πληρωμής ειδικών φόρων, 

μειωμένων εισφορών κ.λ.π.

Τα μειονεκτήματα

• Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στις μεταβιβάσεις των πληρωμών 
κεφαλαίων, οι πληρωμές που πρέπει να περάσουν τρία χέρια αντί για δύο

• Οι διπλές λογιστικές εγγραφές και οι παρακολουθήσεις που γίνονται 

θεωρούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες.

Το σύστημα των "two Factors" είναι χρήσιμο όταν υπάρχει 

προκαταβολή (προχρηματοδότηση) και απαιτείται συναλλαγματικός έλεγχος 

και εφαρμογή διαφόρων κανονισμών από χώρα σε χώρα.
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To two Factor σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους εξής 
σκοπούς:

• Κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου του εξαγωγέα όταν πουλάει με 

νόμισμα του εισαγωγικού Factor (όταν υπάρχει κυρίως 

προχρηματοδότηση).

• Μεταβίβαση του συναλλάγματος από τις πωλήσεις, αμέσως στον 

εξαγωγικό Factor, που μπορεί να προστατεύσει και τον πελάτη έναντι 

συναλλαγματικής διακύμανσης κατά τη διάρκεια της πιστωτικής περιόδου.

• Προστασία του εισαγωγικού Factor έναντι κάθε αναγωγής από τον 
εξαγωγικό Factor, ο οποίος στη συνέχεια (εξαγωγικός Factor) 

προστατεύει τον εαυτόν του με τις συνήθεις κρατήσεις στο λογαριασμό 

του από τον πελάτη του.

• Μείωση του κόστους της χρηματοδότησης, από τη διατήρηση των 

επιτοκίων στη χώρα του εισαγωγικού Factor σε χαμηλότερο επίπεδο από 

τη χώρα του εξαγωγικού Factor. Έτσι ο πελάτης μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί με σχετικά μειωμένο επιτόκιο με τη διαδικασία της 

προχρηματοδότησης, που γίνεται με συνεννόηση του εισαγωγικού και 
εξαγωγικού Factor.

Οφέλη του φορέα Factoring από την εφαρμογή του 
θεσμού

Η εφαρμογή του θεσμού του Factoring τόσο μέσα σε τράπεζα όσο και 

από θυγατρική της εταιρία, συμβάλλει άμεσα προς όφελος τόσο της ίδιας 
της Τράπεζας όσο και των θυγατρικών τους εταιριών, καθώς επίσης προς 

όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων και γενικότερα της εθνικής 
οικονομίας.

To Factoring προσφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη στην Τράπεζα και 
στους πελάτες της.

1. Τα άμεσα οφέλη της Τράπεζας προέρχονται από την ανάπτυξη των 

τραπεζικών εργασιών που συνίστανται στην:
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• Αύξηση, γενικά του κύκλου εργασιών της

• Ανάπτυξη παράλληλα με το Factoring και άλλων νέων τραπεζικών 

εργασιών.

• Αύξηση του πελατειακού της χώρου.

• Επέκταση των εργασιών της και στον εμπορικό τομέα.

• Βελτίωση των συναλλαγών της.

• Απόδοση των κεφαλαίων της που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή του 

Factoring.

2. Τα έμμεσα οφέλη για τις τράπεζες που προέρχονται από τον τομέα των

εξαγωγών, κυρίως, από τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που

εφαρμόζουν το Factoring όπως:

• Της δυνατότητας εξεύρεσης τόσο κεφαλαίων κίνησης όσο και 

χρηματοδότησης χωρίς να προσφύγουν στον παραδοσιακό τραπεζικό 

δανεισμό που απαιτεί αυξημένες εμπράγματες ασφάλειες.

• Της βελτίωσης της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών τους.

• Της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους.

• Της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της εμπορικής τους πολιτικής.

• Της προώθησης των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού.

• Της απόκτησης δικτύου εμπορίας και πληροφόρησης στο εξωτερικό 

μέσω του Factor.

• Της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής λόγω τον εκσυγχρονισμού του 
συστήματος συναλλαγών.

• Της αξιοποίησης, για εξαγωγές, προϊόντων που έχουν καλές 

προδιαγραφές.

• Της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που διαθέτουν καλή οργάνωση, 

διαχείριση και καλή ποιότητα προϊόντων.
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3. Η δυνατότητα της εξυπηρέτησης των πελατών της τράπεζας με την 
ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών λόγω της εφαρμογής τον Factoring 

που συνίσταται:

• Στην πληρέστερη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των πελατών 

της Τράπεζας είτε άμεσα από την Τράπεζα, είτε από τον Factor της 

Τράπεζας ή ακόμη και με τη συνεργασία και των δύο.

• Στις έγκαιρες πληροφορίες που μπορεί να έχει η τράπεζα μέσω του 
δικτύου πληροφόρησης που αναπτύσσει ο Factor, και την βοηθούν στις 

άμεσες αποφάσεις για εξυπηρέτηση των πελατών της.

• Στην προσέλκυση νέων πελατών που χρησιμοποιούνται και γι’ άλλες 

τραπεζικές εργασίες, καταθέσεις, πληρωμές λογαριασμών κ.λ.π.

4. Η εφαρμογή τον Factoring από την Τράπεζα συμβάλλει και γενικότερα 

στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας όπως:

• Στην έγκαιρη είσπραξη του συναλλάγματος από τις εξαγωγές και στη 

βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών.

• Στον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών και οικονομικών δομών.

• Στην ενίσχυση των εξαγωγών που στη συνέχεια συμβάλλει στην αύξηση 

της παραγωγής, της απασχόλησης κ.λ.π.

Πλαίσιο συνεργασίας factor και εκχωρητή

Η συνεργασία του Factor και του εκχωρητή θα πρέπει να βασίζεται σ’ 
ένα κοινό αποδεκτό πλαίσιο. Τόσο για τον Factor όσο και για τον εκχωρητή 

θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συνεργασίας Factor - εκχωρητή 

Αξιοπιστία εκχωρητή

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει, ότι πολλές φορές οι ζημιές που 

υφίσταται ο Factor, οφείλονται στην αναξιοπιστία των εκχωρητών και όχι 

στην πιθανή αδυναμία των πελατών να πληρώσουν τις οφειλές τους.
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Ο κίνδυνος για τον Factor, ττου προέρχεται από αναξιόπιστους 
εκχωρητές είναι μεγάλος, είναι δε ακόμη μεγαλύτερος όταν πρόκειται για 

εκχωρητές των οποίων η δύσκολη οικονομική κατάσταση τους αναγκάζει να 

επιδιώκουν αθέμιτες συναλλαγές, για να καλύψουν τη ρευστότητά τους.

Ο εκχωρητής μπορεί να εξαπατήσει τον Factor με τους εξής τρόπους:

• Να του εκχωρήσει πλαστά τιμολόγια που δεν έχουν αντίκρυσμα σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πούλησαν.

• Να εκδόσει τιμολόγια πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων.

• Να αποκρύψει την έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων.

• Να αποκρύψει την είσπραξη κάποιου τιμολογίου που τους έστειλε απ’ 

ευθείας ο πελάτης.

Η ρευστότητα του εκχωρητή

Οι εταιρίες Factoring συνήθως αποφεύγουν τους κινδύνους που 

προέρχονται από τις εκχωρούμενες απαιτήσεις.

Ένας τέτοιος κίνδυνος, είναι ο χαμηλός δείκτης ρευστότητας του 

εκχωτή. Ακόμη και αν ο Factor εφαρμόζει τη μέθοδο με αναγωγή, δεν 
καλύπτεται από τον κίνδυνο αυτό.

Έτσι, ο Factor σ' αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνει μέτρα, όπως είναι η 
σταδιακή μείωση της ανάληψης ευθύνης για προεξόφληση τέτοιων 

τιμολογίων.

Κύκλος εργασιών

Ο Factor ενδιαφέρεται να έχει ο προμηθευτής ένα τέτοιο κύκλο 
εργασιών, ώστε να έχει μια σαφή εικόνα των κινδύνων που ενδεχόμενα 

διατρέχει.

Ο προμηθευτής πρέπει να έχει έναν ευρύ κύκλο εργασιών και να μην 

εξαρτάται υπερβολικά από κάποιον πελάτη ο οποίος απορροφά και το 

μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του.
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Τιμολόγια που αναλαμβάνουν οι Factors

Ο Factor αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τα τιμολόγια, και επομένως 

έχει το δικαίωμα, να επιλέγει εκείνα που είναι πιο ασφαλή και να απορρίπτει 

τιμολόγια ορισμένων εκχωρητών που δεν έχουν αντίκρυσμα σε 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή είναι αμφισβητούμενα όπως:

• Τιμολόγια που είναι δεσμευμένα από προηγούμενες οφειλές.

• Τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις σε συνεταιριστικές εταιρίες ή εταιρίες 

που τελούν υπό κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο.

• Τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις επί παρακαταθήκη ή με προσωρινή 

τιμή.

• Τιμολόγια που αφορούν μακροπρόθεσμα συμβόλαια και που εκδίδονται 
σε συμφωνημένα στάδια προόδου των εργασιών. Αν το συμβόλαιο δεν 

εκπληρωθεί, ο πελάτης μπορεί να σταματήσει την πληρωμή των 

τιμολογίων που εκκρεμούν κι έτσι ο Factor, δεν μπορεί να εισπράξει τις 

πληρωμές του σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του προμηθευτή 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

• Τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις εμπορευμάτων όπου ακολουθεί 

υποχρέωση παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή. Το συμβόλαιο 

πωλήσεων και το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι 

διαφορετικά, παρ’ όλα αυτά όμως δημιουργείται ο κίνδυνος, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που υπάρχει συνεχής ροή πωλήσεων, ο πελάτης να 
αμφισβητήσει την παροχή υπηρεσιών και να αρνηθεί να πληρώσει τα 
εμπορεύματα.

• Τιμολόγια που είναι πολλά σε αριθμό και γίνεται διασπορά κινδύνου.

• Τιμολόγια που έχουν πολύ μικρή αξία.

Προϊόντα

Ο Factor δίνει ακόμη μεγάλη σημασία στο είδος των προϊόντων, στην 

ποιότητα και στις ανάγκες που καλύπτουν. Τους Factors δεν τους
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ενδιαφέρει τόσο η επιχείρηση, ο εκχωρητής αυτός καθ’ αυτός, όσο τα 
προϊόντα και οι ανάγκες που καλύπτουν και την ικανοποίηση που δίνουν 

στους πελάτες του εκχωρητή. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, ο πελάτης 

αγοράζει και πληρώνει τα προϊόντα, εφόσον αυτά είναι ικανοποιητικά.

Κοστολόγηση Εργασιών Factoring

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται από τις εταιρίες 

Factoring είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος που κοστολογεί όλες τις λειτουργίες 

της επιχείρησης.

Βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι ότι ως κόστος για τον 

προμηθευτή είναι το κόστος που αφορά τις εργασίες του και το κέρδος που 

αντιστοιχεί στο Factor.

Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες για τη διενέργεια κοστολόγησης 

βασίζονται σε καταγραφές που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

ακριβείς. Οι μη ακριβείς καταγραφές, καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή 

αξιόπιστου συστήματος κοστολόγησης.

Το λογιστικό σχέδιο της εταιρίας πρέπει να παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες για το κόστος των επί μέρους λειτουργιών, και πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των λογαριασμών, τρόπο λειτουργίας 

των χρεοπιστώσεων, αλληλοσύνδεση και αλληλοεξάρτηση των 

λογαριασμών κατά ομάδα, κατά είδος κ.ο.κ.

Μια πρώτη πληροφορία που απαιτείται, αφορά τη μορφή λειτουργίας 
του Factoring, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και όπως 

περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.

Ωστόσο, οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται είναι:

• Η εκτίμηση του τζίρου της εταιρίας.

• Ο αριθμός των πελατών και η εξέλιξη μέσα στην οικονομική χρήση, 

(μέσος αριθμός πελατών).

• Ο αριθμός των τιμολογίων/πιστωτικών σημειωμάτων ανά πελάτη και 

κατανομή τους ανά μήνα.
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Η μέση περίοδος πληρωμών (Average receivable turn) που από τη 
διεθνή εμπειρία πρέπει να υπολογίζεται γύρω στις 60 ημέρες.

• Ο αριθμός των προπληρωμών/προκαταβολών έναντι των εισπρακτέων 

τιμολογίων.

• Το κόστος των κεφαλαίων που αντλούνται για τη διενέργεια του 

Factoring.

• Το ποσοστό των επισφαλών απαιτήσεων (εξαρτάται από την αξιοπιστία 

των πελατών).

Οι διοικητικές πληροφορίες κ.ά. Πριν τη διενέργεια της κοστολόγησης, 

πρέπει να καθορισθούν οι θέσεις κόστους, τα κέντρα κόστους, κλπ.

Σύμβαση Factoring

Μια πλήρης σύμβαση Factoring πάντοτε συνάπτεται πριν αρχίσουν οι 

εργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών τον Factoring. Μια γενική 
σύμβαση που συνήθως χρησιμοποιείται συμπεριλαμβάνει όλες τις 

μεθόδούς, τις εργασίες, τις διαδικασίες και όλες τις δυνατότητες που 

ανοίγονται στο θεσμό τον Factoring.

Με τη σύμβαση ο Factor υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον δύο 

υπηρεσίες από τις ακόλουθες:

• Χρηματοδότηση

• Είσπραξη των τιμολογίων

• Ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου

• Διαχείριση των λογαριασμών
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3. TO FORFAITING

To forfaiting, όπως και το factoring, είναι μια εναλλακτική και 

συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης που διαφοροποιείται ως προς τον 
παραδοσιακό δανεισμό, στον τρόπο χρησιμοποίησης και εφαρμογής του.

To forfaiting είναι η εκχώρηση των συναλλαγματικών ή άλλων 

εμπορικών πιστωτικών εγγράφων, τα οποία είναι εγγυημένα και πλήρως 

διαπραγματεύσιμα. Η εγγύηση αυτή γίνεται συνήθως αποδεκτή στην 

περίπτωση του forfaiting, ο οποίος αναλαμβάνει τον εμπορικό ή πολιτικό 

«ρίσκο».

Σ’ όλες τις χώρες όπου εφαρμόζεται το forfaiting αποτελεί μια 

τραπεζική εργασία που αποσκοπεί κυρίως στην προεξόφληση ή αγορά 

τίτλων - αξιογράφων του εξαγωγέα από τον forfaiter.

Η αγορά - προεξόφληση των τίτλων αυτών γίνεται πάντοτε χωρίς το 

δικαίωμα της αναγωγής στον προμηθευτή - εξαγωγέα και αφορά την 

προμήθεια αγαθών.

Οι τίτλοι των αξιογράφων που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεως στο forfaiting είναι:

• Οι συναλλαγματικές

• Οι εγγυητικές επιστολές

• Οι υποσχετικές επιστολές

• Οι ενέκλητες πιστώσεις κ.ά.

To forfaiting είναι μια μέθοδος χρηματοδότησης εξαγωγικού 

εμπορίου, αλλά όχι απαραίτητη, παρ’ ότι έχει συνδυαστεί με τις εξαγωγές. 

To forfaiting ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 από την Ένωση Τραπεζών 

Ζυρίχης, που χρηματοδότησε την αγορά σιταριού που πουλούσαν οι ΗΠΑ 

στις Ανατολικές χώρες. Σαν μορφή χρηματοδότησης το forfaiting δεν 

αντικαθιστά το δανεισμό, αλλά χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική και 

συμπληρωματική μορφή. Ακόμη, το forfaiting, σαν θεσμός
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πρωτοεφαρμόστηκε κυρίως στα κεφαλαιουχικά αγαθά και επεκτάθηκε στη 

συνέχεια και στα ευρείας καταναλώσεως προϊόντα.

Τέλος, μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει ο θεσμός του forfaiting στην 

Αγγλία. Αυτό οφείλεται στο ότι, στην Αγγλία αφενός μεν ισχύει το καθεστώς 

της ατέλειας για την ανέκκλητη μεταβίβαση των πιστώσεων και αφετέρου 

γιατί έχει αναπτυχθεί αρκετά η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος.

Πώς λειτουργεί το forfaiting

Η φιλοσοφία του forfaiting βασίζεται στη μεταφορά του 

επιχειρηματικού κινδύνου (εξόφληση τίτλων - συναλλαγματική διαφορά 
κ.λ.π.) και του πολιτικού κινδύνου (χώρες, χωρίς πολιτική σταθερότητα 

κ.λ.π.) από τον εξαγωγέα στον forfaiter.

Ο forfaiter λειτουργεί σαν ανεξάρτητος και αυτόνομος χρηματοδοτικός 

οργανισμός - εταιρία, που αγοράζει τίτλους για λογαριασμό του και 

αποβλέπει σε οφέλη του από τους τόκους, οπότε δεν ασφαλίζει ή καλύπτει 

απλώς κινδύνους.

Ο forfaiter από την πλευρά του μειώνει τον κίνδυνο με την εγγύηση 

τρίτων, συνήθως τραπεζών ή δημοσίων οργανισμών και με τη διατήρηση 

σταθερού επιτοκίου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο (που είναι και η προμήθεια 
του forfaiter) είναι σταθερό και υπολογίζεται με βάση το τρέχον επιτόκιο συν 

τον υπό εκτίμηση κίνδυνο. Ακόμη δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς 

forfaiting να χρηματοδοτεί (εξοφλεί) όλους τους διαθέσιμους τίτλους, αλλά 
μόνο τις περιπτώσεις που εξασφαλίζουν σταθερό επιτόκιο.

To forfaiting σαν ένα σύστημα συναλλαγών λειτουργεί ως εξής:

1. Αναλαμβάνει οφειλές σε τίτλους ή αξιόγραφα με προθεσμίες από 6 μήνες 

και πάνω μέχρι και 10 χρόνια, αλλά κυρίως 5-7 χρόνια.

2. Χρησιμοποιεί όλα τα νομίσματα (οι πληρωμές είναι μετατρέψιμες σ’ όλα 

τα νομίσματα), αλλά περισσότερο προτιμούνται τα Δολάρια, τα Ελβετικά 

Φράγκα και τα Γερμανικά Μάρκα.
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3. Υπογράφεται συμφωνία, με την οποία οι πληρωμές πρέπει να γίνονται, 

έτσι ώστε να αποτελούν μια σειρά εξαμηνιαίων δόσεων.

4. Εγγυάται την οφειλή, όπως προαναφέρθηκε, άνευ όρων, (που είναι 

αμετάκλητη) κάποια τράπεζα ή κρατικός οργανισμός ή πολυεθνική 

εταιρία. Ο εγγυητής επιλέγεται και είναι στην κρίση του forfaiting.

Πότε το forfaiting μπορεί να είναι χρήσιμο

Όταν ένας εξαγωγέας χρειάζεται να επεκτείνει τα πιστωτικά του όρια 

στους πελάτες - αγοραστές του μπορεί να χρησιμοποιήσει και το forfaiting. 
Η πιστωτική πολιτική μέσω του forfaiting μπορεί να επεκταθεί για κάθε 

χρονική περίοδο από έξι μήνες μέχρι εφτά χρόνια. Για κάθε πιστωτική 

επέκταση πέραν του έτους οι αποπληρωμές κλιμακώνονται σε έξι μηνιαίες 

πληρωμές.

Οι διακανονισμοί των πιστωτικών ορίων και των αποπληρωμών είναι 

φυσικά στη διάθεση του πελάτη - αγοραστή που μπορεί να προβλέπει και τη 

δυνατότητα τρίτων να εγγυώνται γι’ αυτό το χρέος.

Ο τριτεγγυητής γενικά μπορεί να είναι μια τράπεζα που να είναι 

αποδεκτή από τον forfaiter. Αλλά σε πολλές χώρες συνηθίζεται να εγγυάται 

αυτές τις πιστώσεις το υπουργείο Οικονομικών, κάποιος κρατικός 

οργανισμός ή κάποια εύρωστη οικονομικά επιχείρηση.

Κριτήρια επιλογής του εξαγωγέα από τον forfaiter

Ο forfaiter πριν προχωρήσει στην ανάληψη χρέους θα διερευνήσει 
διεξοδικά τα ακόλουθα.

1. Το ύψος της χρηματοδότησης, τη διάρκεια και τα νομίσματα.

2. Τον εξαγωγέα (άτομο, εθνικότητα)

3. Τον εισαγωγέα (άτομο, εθνικότητα)

4. Τον εγγυητή

5. Τις μορφές δανείου (συναλλαγματικές, γραμμάτια)
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6. Τα ποσά και τις ημερομηνίες λήξεως

7. Τον τρόπο παρεχόμενης ασφάλειας

8. Το είδος των εξαγωγικών προϊόντων

9. Την ημερομηνία άφιξης των προϊόντων

10. Τον χρόνο άφιξης των προεξοφλημένων εγγράφων

11. Τις απαιτούμενες άδειες έγκρισης για την παράδοση των προϊόντων

12. Τον τόπο πληρωμής κ.ά.

Οι δύο χρηματοδοτικές μορφές συμπληρώνουν η μία την άλλη. 

Χρησιμοποιείται η μία ή η άλλη χρηματοδοτική μορφή όταν συμβαίνουν τα 

ακόλουθα:

1. Υψηλός κίνδυνος, απόρριψη τιμολογίου

2. Μέτριος κίνδυνος, Factoring τιμολογίου

3. Χαμηλός κίνδυνος, Forfaiting τιμολογίου

To forfaiting γίνεται πάντοτε χωρίς αναγωγή ενώ το factoring γίνεται 

χωρίς και με αναγωγή στον εξαγωγέα ανάλογα τη συμφωνία. To forfaiting 

χρηματοδοτεί τον εξαγωγέα μέχρι 100% ενώ το forfaiting μέχρι 80%. Στο 

factoring το υπόλοιπο 20% του κινδύνου συμφωνείται μεταξύ του Factor και 

του εκχωρητή. To Factoring είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε 

πολλές εργασίες του εξαγωγέα και εισαγωγέα ενώ το factoring 
χρησιμοποιείται μόνο σε μεμονωμένους πελάτες και σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Στο Factoring υπάρχει προκαθορισμένη προμήθεια ενώ στο 
forfaiting δεν υπάρχει, αλλά πολλές φορές ο forfaiter διαπραγματεύεται με 

τον εκχωρητή - εξαγωγέα ένα ποσό πέρα του επιτοκίου.

Εντούτοις, οι forfaiters και οι factors συνήθως απευθύνονται σε 

διαφορετικές αγορές, σε διαφορετικές κατηγορίες εξαγωγών που 

καθορίζονται ανάλογα με το είδος και το χρόνο της πιστωτικής πολιτικής 

που κάνουν, για παράδειγμα, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κ.ά. Το 

factoring, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, εφαρμόζεται μόνο σε 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (90-180 ημέρες) που δεν υπερβαίνουν το 80%
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των συνολικών απαιτήσεων και καλύπτει συναλλαγές συγκεκριμένων και 
ορισμένων νομισμάτων, για τους αγοραστές που εγκρίνει πριν κάνει την 

οποιαδήποτε προεξόφληση απαίτησης. Αντίθετα, το forfaiting αφορά 
μακροπρόθεσμες περιπτώσεις και προεξόφληση αξιογράφων, 

συναλλαγματικών κ.ά.

Πλεονεκτήματα του forfaiting

To forfaiting όσο και το factoring, είναι μια έμμεση χρηματοδότηση 

του εξαγωγικού εμπορίου χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται 

συνήθως στον τραπεζικό χώρο.

Έτσι, το forfaiting που εφαρμόζεται, κυρίως στο εξαγωγικό εμπόριο 

και αφορά άμεσα τον εξαγωγέα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1. To forfaiting γίνεται χωρίς το δικαίωμα της αναγωγής στον εξαγωγέα.

2. Το επιτόκιο, βάση του οποίου ο εξαγωγέας υπολογίζει το κόστος της 

χρηματοδότησης, το κόστος του συμβολαίου και την μετατροπή του ξένου 

συναλλάγματος στο δικό του νόμισμα, διατηρείται σταθερό.

3. Η συμβολή στη ρευστότητα του εξαγωγέα αφού πληρώνεται αμέσως 

μόλις παραδώσει τα εμπορεύματά του ή τις υπηρεσίες του. Έτσι μειώνει 

τον τραπεζικό δανεισμό και του απελευθερώνει τα ίδια κεφάλαια για άλλες 

επενδύσεις ή άλλες δραστηριότητες, όπως Μάρκετινγκ των προϊόντων 

κ.λ.π.

4. Ο forfaiter επωμίζεται, και όχι ο εξαγωγέας, τους κινδύνους από τους 
νομισματικούς κραδασμούς από πολιτικές αβεβαιότητες ή πτωχεύσεις του 
εγγυητή.

5. Ο εξαγωγέας με την εκχώρηση του χρέους δεν αφιερώνει χρόνο ή χρήμα 

για τη διαχείριση ή την είσπραξη αυτού.

6. Η διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση μέσω forfaiting, για κάθε 

εμπορική συναλλαγή του εξαγωγέα, γίνεται χωριστά. Ο εξαγωγέας δεν 

δεσμεύεται για όλες τις συναλλαγές του.
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7. Η εκχώρηση της οφειλής γίνεται έναντι ειλικρινών εγγράφων, όπως είναι 

οι συναλλαγματικές, τα εισπραττικά γραμμάτια κ.ά.

8. Η συναλλαγή είναι εμπιστευτική και δεν παίρνει δημοσιότητα. Ο 

εξαγωγέας μπορεί να απαιτήσει τήρηση μυστικότητας σε ότι αφορά τη 

χρηματοδότησή του.

9. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων είναι εμπιστευτικές. 

ΙΟ.Το «ρίσκο» σε ξένο συνάλλαγμα είναι ανύπαρκτος.

11. Η προεξόφληση του συνόλου της απαίτησης γίνεται σε μετρητά.

Κίνητρα για την ανάπτυξη του θεσμού factoring

Πέρα των ειδικών πλεονεκτημάτων και ωφελειών τόσο των 

εξαγωγικών εταιριών όσο και των εταιριών Factoring, θεωρείται σκόπιμο να 

αναφερθούν γενικότερα και οι θετικές επιπτώσεις του Factoring στην εθνική 

οικονομία.

Από τα πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου, επισημαίνεται ο 

αναπτυξιακός χαρακτήρας του θεσμού Factoring. Επισημαίνεται ότι το 

Factoring ως μια εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης 

ενισχύει τις εξαγωγές και συνεπώς την παραγωγή των προϊόντων με 
αποτέλεσμα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η ενίσχυση των εξαγωγών μπορεί να γίνει μέσω πολλαπλών 

δραστηριοτήτων, όπως:

• Της πολλαπλής επιλογής μορφών χρηματοδότησης με την εμφάνιση του 
θεσμού Factoring.

• Του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται ανάμεσα στους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και τράπεζες.

• Της αύξησης των διαθεσίμων κεφαλαίων λόγω των περισσότερων 

χρηματοδοτικών μορφών.

• Των προγραμμάτων πωλήσεων των προϊόντων, κυρίως, των εξαγωγικών 

εταιριών που συνεργάζονται με τις εταιρίες Factoring.
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Με την ενίσχυση των εξαγωγών μέσω του Factoring επιτυγχάνεται:

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

• Η αύξηση των εξαγωγικών προϊόντων.

• Η βελτίωση της απόδοσης των εξαγωγών

• Η αύξηση της εισροής ξένου συναλλάγματος λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών.

• Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των άλλων χωρών κ.ά.

Έτσι όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας που 

προσδιορίζεται:

• Στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος

• Στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών

• Στην ανάπτυξη της βιομηχανίας

• Στην αύξηση της απασχόλησης και

• Στη βελτίωση μιας σειράς άλλων μακροοικονομικών μεγεθών.
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4. ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHISING) 

Ορισμός-Βασικές Έννοιες

«Franchise» είναι το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή 

πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τη χρήση εμπορικών σημάτων και 

επωνυμιών, πινακίδων καταστημάτων, συμβόλων, χρωματισμών, 

προτύπων, σχεδίων δικαιωμάτων αντιγραφής λογιστικών συστημάτων, 

πακέτων λογισμικού (Software) και μεθόδων χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης τεχνογνωσίας ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση, 
με σκοπό τη μεταπώληση (διανομή) προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 

που προορίζονται για τελικούς χρήστες (καταναλωτές).

To Franchise (φραντσάιζ) έχει αποδοθεί στην ελληνική ως

«δικαιόχρηση».

Franchising είναι η συμφωνία (σύμβαση) με την οποία καθορίζονται 

τα οικονομικά και άλλα ανταλλάγματα και οι ειδικότεροι όροι και 

προϋποθέσεις παροχής από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο ολόκληρου ή 
μέρους του παραπάνω πακέτου δικαιωμάτων. Ο πρώτος από τους 

ανωτέρω, δηλαδή ο φορέας της εμπορικής επωνυμίας και κάτοχος της 

τεχνογνωσίας κτλ., που συνήθως είναι μια μεγάλη, καθιερωμένη και με 

διεθνή ακτινοβολία επιχείρηση, ονομάζεται δικαιοπάροχος (επειδή 

παραχωρεί δικαιώματα) (Franchisor).

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που, αναλαμβάνοντας μια 

σειρά υποχρεώσεις, αποκτά τη δυνατότητα χρήσης της εμπορικής 
επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της τεχνογνωσίας κτλ. του 

δικαιοπάροχου, ονομάζεται δικαιοδόχος (Franchisee).

Υποχρεώσεις Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

Οι κύριες υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου είναι:
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• Να προσφέρει στο δικαιοδόχο κάθε δυνατή τεχνική, οργανωτική και 
νομική στήριξη, για την ευόδωση του σκοπού της κοινής επιχειρηματικής 

προσπάθειας.

• Να του παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων 

που αναφύονται και για την υπερπήδηση δυσχερειών.

• Να τον χρηματοδοτεί, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του για κεφάλαιο 

κινήσεως, εφόσον, βέβαια, τούτο προβλέπεται από τη συμβατική 

συμφωνία τους.

• Να θέτει υπόψη του συνεργάτη του δικαιοδόχου έρευνες αγοράς, μελέτες 

και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την κατάστρωση της επιχειρηματικής του 

δράσης.

Οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου είναι συνήθως πιο εκτεταμένες αυτό

οφείλεται τόσο στη φύση της δραστηριότητας Δικαιόχρησης όσο και στην

ανάγκη να κατοχυρώνονται τα συμφέροντα του δικαιοπάροχου.

Συγκεκριμένα, ο δικαιοδόχος σε γενικές γραμμές, οφείλει:

• Να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στο 

δικαιοπάροχο, δηλαδή να καταβάλλει σ’ αυτόν τη συμφωνημένη αμοιβή 

του, που συνήθως συνίσταται σε ένα εφάπαξ ποσό (πάγια αμοιβή). Το 

ποσό αυτό καταβάλλεται κατά την ένταξη του δικαιοδόχου στον όμιλο των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, και κυρίως σε μια ποσοστιαία τακτική 

καταβολή, που υπολογίζεται με βάση ένα καθορισμένο, στα πλαίσια της 
σύμβασης δικαιόχρησης, ποσοστό πάνω στον κύκλο εργασιών 

(ποσοστιαία αμοιβή ).

• Να εφαρμόζει με ακρίβεια τους όρους παροχής της τεχνογνωσίας και τις 

οδηγίες του δικαιοδόχου, για τις τεχνικές παραγωγής, διανομής και 

εμπορίας, τον τρόπο προβολής και διαφήμισης κτλ.

• Να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

• Να ενημερώνει το δικαιοπάροχο για τυχόν προβλήματα και δυσχέρειες.
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• Να φροντίζει για την εμφάνιση ενιαίας προς τα έξω εικόνας των 

προϊόντων ή υπηρεσιών.

• Να απέχει από οποιαδήποτε ανταγωνιστική ενέργεια σε βάρος του 

δικαιοδόχου.

• Να προστατεύει το κύρος και το γόητρο της επιχείρησης που του έχει 

εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας, της 

τεχνογνωσίας της κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, με το να 

καθιστά σαφές ο δικαιοδόχος σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές του και 

τις επαφές με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ότι αποτελεί μια 

αυτόνομη επιχείρηση, έτσι ώστε να μην πλήττεται το κύρος του 
δικαιοπάροχου σε περίπτωση που ο συνεργάτης του δικαιοδόχος βρεθεί 

σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους.

• Να λαμβάνει κάθε δυνατό και κατάλληλο μέσο, ώστε να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο διαρροής της τεχνογνωσίας και γενικά των εμπορικών 

μυστικών που του έχει εμπιστευθεί, στα πλαίσια της μεταξύ τους 

συμφωνίας, ο δικαιοπάροχος και που βέβαια αποτελούν ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο για τον τελευταίο.

Βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού

Τα στοιχεία που αθροιστικά συνθέτουν την ιδιαιτερότητα του θεσμού

της Δικαιόχρησης (Franchising) και συνιστούν την ειδοποιό διαφορά του

από άλλα συστήματα οικονομικής συνεργασίας είναι τα εξής:

• Ο δικαιοπάροχος προσφέρει αυλό κεφάλαιο στη συμφωνία μεταξύ 
επιχειρήσεων, που ονομάζεται Δικαιόχρηση (δηλαδή δικαιώματα χρήσης 

εμπορικής επωνυμίας και σήματος, τεχνογνωσία κτλ.), ενώ ο δικαιοδόχος 
συνεισφέρει το υλικό κεφάλαιο και την επιχειρηματική του προσπάθεια, 

αναλαμβάνοντας και το σχετικό επενδυτικό κίνδυνο.

• Και οι δύο πλευρές διατηρούν τη νομική τους αυτοτέλεια, δηλαδή σε 

κανέναν τύπο Δικαιόχρησης δε δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο 

ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο συμβαλλομένων.
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• Ο δικαιοπάροχος παρέχει στο δικαιοδόχο τεχνική και οργανωτική στήριξη 

σε διαρκή βάση. Δηλαδή η Δικαιόχρηση δε συνίσταται, όπως άλλες 

παρεμφερείς συμβάσεις, σε μια εφάπαξ παραχώρηση τεχνογνωσίας, 

αλλά οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό εκτείνονται σε όλη τη 

διάρκεια, της σχετικής συμφωνίας.

• Όλα τα μέλη του δικτύου Δικαιόχρησης εφαρμόζουν ενιαίες μεθόδους 

εμπορίας. Η εμφάνιση επίσης των χώρων και των οχημάτων τους κτλ. 

(διαρρύθμιση, εξοπλισμός, διακόσμηση) είναι ενιαία. Έτσι, η προς τα έξω 

εικόνα του δικτύου Franchising είναι ενιαία, πράγμα που συμβάλλει στην 

ενίσχυση του κύρους του.

Η οικονομική σημασία του Θεσμού

Για το Δικαιοπάροχο (Franchisor)

Η Δικαιόχρηση (Franchising) είναι για τον ανωτέρω ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό όργανο προώθησης προϊόντων (marketing), αφού του 

παρέχει τη δυνατότητα ταχύτητατης διείσδυσης στις διάφορες αγορές μέσω 

της δημιουργίας αλυσίδων διανομής προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών, 

χωρίς να υποβληθεί σε δαπάνες και να δεσμεύσει ίδια κεφάλαια σε πάγιες 

επενδύσεις, δίχως να εκτεθεί επομένως σε επενδυτικό κίνδυνο, αλλά και 

χωρίς να εμπλακεί σε δυσκίνητες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που πολλές φορές απαιτεί το νομικό καθεστώς μιας χώρας.

Η βασική σημασία της Δικαιόχρησης συνίσταται στο ότι η ανεπάρκεια 
κεφαλαίων ή η απροθυμία ανάληψης ενός επενδυτικού κινδύνου δεν 

αποτελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα. Έτσι, ο δικαιοπάροχος, χωρίς να 
αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο και διαθέτοντας μόνο «άυλο» 
κεφάλαιο, μπορεί να επιτύχει ταχεία επέκταση των πωλήσεών του, ακόμη 

και σε τελείως άγνωστες αγορές.

Τα παραπάνω βέβαια δε σημαίνουν ότι η Δικαιόχρηση δεν μπορεί να 

δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα σε βάρος του δικαιοπάροχου, εάν δε 

γίνει με την απαιτούμενη επιμέλεια η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη,
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δικαιοδόχου (Franchisee). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δικαιοπάροχος 

προσφέρει την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό του σήμα κτλ. δηλαδή 
εμπιστεύεται σε τρίτο ό,τι πολυτιμότερο στη σημερινή εποχή του λεγάμενου 

«μονοπωλιακού ανταγωνισμού» διαθέτει. Οι «μάρκες» είναι το σύμβολο της 

καταναλωτικής κοινωνίας, το κυριότερο στρατηγικό τους όπλο για την 

κατάκτηση πεδίων επιχειρηματικής δράσης.

Ένα άλλο σοβαρό και δύσκολο θέμα που συνδέεται άμεσα με τους 

οικονομικούς όρους της Δικαιόχρησης είναι η αποτίμηση της αξίας μιας 

μάρκας, ώστε να καθοριστεί και η αμοιβή του δικαιοπάροχου για την 

εκχώρηση των δικαιωμάτων του στο δικαιοδόχο. Δεν υπάρχουν μέχρι 

σήμερα διεθνώς παραδεδειγμένοι κανόνες αποτίμησης και οι παράμετροι 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι πολλές και ποικίλες, ορισμένες από τις 

οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφραστούν ποσοτικά.

Η δικαιόχρηση εξασφαλίζει στο δικαιοδόχο μια στερεή βάση, μια 
προχωρημένη θέση εκκίνησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Έτσι, δεν αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα (και τον 

αντίστοιχο αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται), αφού 

αντλεί φήμη, εμπορική ακτινοβολία, εμπειρία και τεχνολογία από την 
επιχείρηση του δικαιοπάροχου. Δηλαδή ο δικαιοδόχος ξεκινά την 

επιχειρηματική προσπάθεια έχοντας εξασφαλίσει, κατά κάποιο τρόπο, μια 

βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της, δηλαδή τη θετική υποδοχή του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας από την αγορά

Για τον καταναλωτή

Η Δικαιόχρηση δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες, κυρίως 

μικρομεσαίους, που διαφορετικά δε θα αποτολμούσαν να αναλάβουν 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις 

αποκλειστικά, να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο. Έτσι βαθαίνει η 

αγορά καθώς εμπλουτίζεται με νέα διεθνώς γνωστά και δοκιμασμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και νέους ανταγωνιστές. Η ενίσχυση αυτή του 

ανταγωνισμού οδηγεί σε συμπίεση των τιμών και σε διεύρυνση της ποικιλίας 

των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
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Επίσης χάρη στις τηρούμενες υποχρεωτικά από ολόκληρο το δίκτυο 
προδιαγραφές ποιότητας, εξασφαλίζεται σταθερότητα στην ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικά είδη Δικαιόχρησης

Διακρίνουμε τα εξής βασικά είδη δικαιόχρησης:

Α) Με βάση το αντικείμενο δικαιόχρησης:

αΐ) Τη Δικαιόχρηση διανομής προϊόντων: αφορά τη διανομή ενός 

προϊόντος (Franchising of a single product) ή συνηθέστερα μιας 

σειράς προϊόντων ορισμένης κατηγορίας (Franchising of the entire 

business).

Τα προϊόντα διαθέτονται σε τελικούς καταναλωτές (λιανική πώληση). 

Η βασική υποχρέωση του δικαιοδόχου συνίσταται στην προς τα έξω ενιαία 

εμφάνιση (το κατάστημα πρέπει να φέρει το διακριτικό γνώρισμα της 
επιχείρησης του δικαιοπάροχου, δεν είναι όμως απαραίτητο να φέρουν και 

τα προϊόντα το σήμα του δικαιοδόχου). Οι κλάδοι στους οποίους 

κατανέμεται η αντίστοιχη προς τη μορφή αυτή δικαιόχρησης επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι κατά σειρά οι εξής:

1. Τρόφιμα.

2. Κλωστοϋφαντουργικά είδη, γυναικεία και ανδρική μόδα, υποδήματα.

3. Έπιπλα και διακόσμηση.

4. Οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικοί υπολογιστές.

5. Φωτογραφικά είδη.

6. Είδη καλλωπισμού.

7. Αθλητικά είδη.

Β) Δικαιόχρηση Υπηρεσιών:

Η μορφή αυτή Franchising γνωρίζει μια ταχεία ανοδική πορεία κατά 

τα τελευταία χρόνια. Ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα
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δικαιόχρησης, όπως η συνεχής τεχνική και οργανωτική στήριξη που 
παρέχεται από το δικαιοπάροχο (Franchisor) στο δικαιοδόχο (Franchisee) 
και η υποχρέωση συμμόρφωσης του τελευταίου στις εντολές του πρώτου, 

εμφανίζονται πιο έντονα στον τύπο αυτό δικαιόχρησης.

Η σχετική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στους εξής κλάδους, κατά

σειρά:

1. Ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου όπως Holiday Inn, Hilton, Nocotel κτλ.

3. Επισκευή αυτοκινήτων και εξαρτήματα.

4. Ενοικίαση αυτοκινήτων.

5. Πλυντήρια ρούχων.

6. Καθαρισμός κτιρίων.

7. Εκπαίδευση (φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών).

8. Τουρισμός (ταξιδιωτικά γραφεία).

Γ) Δικαιόχρηση Παραγωγής ή Βιομηχανικό Franchising:

Στην περίπτωση αυτή ο δικαιοπάροχος παραχωρεί στο δικαιοδόχο 
άδεια παραγωγής ενός προϊόντος, εφόσον η συμφωνία δεν προβλέπει και 

δικαίωμα πώλησης του ή των παραγόμενών προϊόντων σε τελικούς 

καταναλωτές.

Οι λόγοι προσφυγής μιας βιομηχανικής επιχείρησης στον τύπο αυτό 

δικαιόχρησης είναι συνήθως η εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς και η φύση 
του προϊόντος που επιβάλλει την παραγωγή του σε τόπο που βρίσκεται 
κοντά στα κέντρα κατανάλωσης π.χ. για τη διατήρηση της φρεσκότητάς του 
ή τον ταχύτερο εφοδιασμό της αγοράς).

Δ) Σύνθετη (Μικτή) Δικαιόχρηση:

Μια εξελιγμένη μορφή Franchising που παρουσιάστηκε σε 

μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης του θεσμού (τρίτη γενιά Franchising) είναι 

εκείνη που συνδυάζει πώληση προϊόντων με παροχή σχετικών υπηρεσιών, 

όπως π.χ. το Franchising αυτοκινήτων (συνδυασμός εμπορίας αυτοκινήτων 

με επισκευή και συντήρησή τους), πώληση καλλυντικών με παράλληλη
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παροχή υπηρεσιών αισθητικού, διδασκαλία ξένων γλωσσών σε συνδυασμό 
με την αγορά και την μεταπώληση σχετικών βιβλίων, ή πώληση Personal 
Computers που συνοδεύεται με την προσφορά μαθημάτων χειρισμού τους.

• Δικαιόχρηση υπαγωγής

Κύριο χαρακτηριστικό /αυτού του τύπου Franchisina (του πιο 
διαδεδομένου στην πράξη) είναι η δεσπόζουσα θέση που κατέχει ο 

δικαιοπάροχος και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο δικαιοδόχος να 

ακολουθεί πιστά τις λεπτομερειακές οδηγίες και εντολές του πρώτου και να 

τηρεί τις προδιαγραφές που αυτός κυριαρχικά έχει καθορίσει. Δηλαδή 
αφαιρείται κάθε περιθώριο πρωτόβουλης δράσης από το δικαιοδόχο, που 

μεταβάλλεται έτσι σε απλό εκτελεστικό όργανο του δικαιοπάροχου, ο οποίος 

είναι το κέντρο και ο «εγκέφαλος» του όλου συστήματος. Η μορφή αυτή 

δικαιόχρησης έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη σύμβαση παροχής 

εξαρτημένης εργασίας και τη σύμβαση επιμέλειας υποθέσεων. Δυνατότητα 
ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δικαιοδόχων του δικτύου δεν υπάρχει

• Δικαιόχρηση Ισότιμης Συνεργασίας

Στη μορφή αυτή του Franchising, στη θέση της μονομερούς 

υπαγωγής του δικαιοδόχου στις εντολές του δικαιοπάροχου υπεισέρχεται η 

αλληλοβοήθεια, η αμοιβαία κατανόηση και ισότιμη συνεργασία, η 

εναρμόνιση των ενεργειών και η από κοινού εκπόνηση του προγράμματος 

δράσης κτλ. Μεταξύ των δικαιοδόχων -μελών του ίδιου δικτύου- 

αναπτύσσονται, στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη του κοινού 
στόχου, ποικίλες μορφές συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης (ανταλλαγή 

και εκπαίδευση προσωπικού, εξυπηρέτηση πελατείας για λογαριασμό άλλου 
δικαιοδόχου κτλ.)

• Με βάση την αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται 

στο δικαιοδόχο και τη δυνατότητα υπεκχώρησης τούτων.

• Δικαιόχρηση κατά γεωγραφική περιοχή

Ο δικαιοπάροχος παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα Franchising 

για ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Ο δικαιοδόχος αναπτύσσει τη
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δραστηριότητά του στην καθορισμένη περιοχή και έχει την ευχέρεια να

εκχωρήσει δικαιώματα και σε άλλους τοπικούς υπο-δικαιούχους, έναντι των
οποίων ενεργεί ως δικαιοπάροχος.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Δικαιόχρησης 

Πλεονεκτήματα για το Δικαιοπάροχο

• Δημιουργία αλυσίδας διανομής με περιορισμένο κόστος και χωρίς 

δέσμευση ιδίων κεφαλαίων.

• Πρόσθετη δυνατότητα να εξαπλωθεί ταχέως το δίκτυο διανομής και να 

επεκταθούν οι πωλήσεις.

• Σημαντική βελτίωση της απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων.

• Διεθνοποίηση εργασιών του δικαιοπάροχου χωρίς εμπλοκή σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, που συχνά απαιτούνται από τη νομοθεσία 

διάφορων κρατών, για την παροχή σε αλλοδαπούς άδειας λειτουργίας 

μιας επιχείρησης.

• Ενίσχυση της φήμης και του κύρους του δικαιοπάροχου, χάρη στην 

ταχεία δημιουργία επώνυμου πυκνού δικτύου διανομής.

• Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιοπάροχου, χάρη στη 

βελτιωμένη λόγω Franchising αποδοτικότητα της επιχείρησής του και την 

αύξηση του κύκλου εργασιών της.

• Αξιοποίηση της εμπειρίας του δικαιοδόχου και των προτάσεών του για τη 

βελτίωση της τεχνολογίας που παραχωρείται, των μεθόδων κτλ.

• Ισχυρή νομική και οικονομική θέση τούτου έναντι του δικαιοδόχου.

Μειονεκτήματα για το Δικαιοπάροχο

• Ενδεχόμενη μείωση του κύρους της επιχείρησής του σε περίπτωση που ο 

δικαιοδόχος, λόγω ανώμαλης εξέλιξης των εργασιών του, βρεθεί σε 

αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τρίτους.
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• Δυσχέρειες στον έλεγχο για την εφαρμογή των οδηγιών ή των 

κατευθύνσεων του δικαιοττάροχου.

Πλεονεκτήματα για το Δικαιοδόχο

• Διατηρείται η νομική και διαχειριστική ανεξαρτησία της επιχείρησής του.

• Η φήμη, τα εμπορικά σήματα κτλ. της επιχείρησης του δικαιοπάροχου του 

εξασφαλίζουν μια σταθερή και προωθημένη βάση ανάπτυξης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

• Αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία του δικαιοπάροχου.

• Λαμβάνει από τον ανωτέρω τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, βοήθεια 

σε θέματα Marketing (έρευνες αγοράς, διαφήμιση, λογιστικά, μεταφορές 

κτλ.).

• Βελτιώνεται η πιστοληπτική ικανότητά του χάρη στη συμμετοχή του σε 

ένα γνωστό όμιλο επιχειρήσεων και έτσι είναι σε θέση να εξασφαλίζει 

ευκολότερα πιστώσεις και με ευνοϊκότερους όρους.

• Αγοράζει τα εμπορεύματα σε καλύτερες τιμές μέσω των μαζικών αγορών 

του δικαιοπάροχου.

Μειονεκτήματα για το Δικαιοδόχο

• Παρά την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, ο δικαιοδόχος έχει υψηλό 

βαθμό εξάρτησης από την τεχνογνωσία κτλ. του δικαιοπάροχου.

• Πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί λεπτομερειακές οδηγίες 
του δικαιοπάροχου, που περιορίζουν στο ελάχιστο την ακτίνα 
πρωτόβουλης δράσης του.

• Δεν έχει συνήθως δικαιώματα αποκλειστικότητας στην περιοχή του για τα 

πωλούμενα προϊόντα του ομίλου.

• Οι ρήτρες που περιέχονται στις συμβάσεις αποβλέπουν συνήθως στην 

προστασία των συμφερόντων του δικαιοπάροχου, επιβάλλοντας στο 

δικαιοδόχο αντίστοιχες υποχρεώσεις και περιορισμούς.
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Προϋποθέσεις για επιτυχημένη λειτουργία της 
Δικαιόχρησης

• Η δοκιμασμένη στην πράξη εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Δικαιόχρησης.

• Η ευελιξία στη συμφωνία δικαιόχρησης, που δίνει τη δυνατότητα 

προσαρμογής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των μεθόδων εμπορίας 

κτλ. στις καταναλωτικές συνήθειες και τα εμπορικά δεδομένα της 

αντίστοιχης περιοχής.

• Η επάρκεια των κεφαλαίων που διαθέτει ο δικαιοδόχος, καθώς και η 

επιχειρηματική ικανότητά του εξισορρόπηση των συμφερόντων των 

αντισυμβαλλομένων στα πλαίσια της σύμβασης δικαιόχρησης, ώστε να 

μην υπάρχει ανισότητα παροχών και αντιπαροχών, που μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα κατά τη λειτουργία του θεσμού, αλλά και να 

μην επιβάλλονται στο δικαιοδόχο υπερβολικοί και αδικαιολόγητοι 

περιορισμοί που ξεπερνούν τα όρια τα οποία προσδιορίζονται από τη 

φύση του θεσμού και την ανάγκη προστασίας των νόμιμων συμφερόντων 

του δικαιοπάροχου.

• Η σαφήνεια της διατύπωσης και η πληρότητα της σύμβασης 

δικαιόχρησης, ώστε να μην υπάρχει έδαφος για τη δημιουργία συγχύσεων 

και παρανοήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις.

• Οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων.

• Η παροχή άμεσης και εξειδικευμένης τεχνικής και οργανωτικής 

υποστήριξης από το δικαιοπάροχο στο δικαιοδόχο.

• Η εγκαθίδρυση μηχανισμού για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

δραστηριότητας του δικαιοδόχου (Franchisee) από το δικαιοπάροχο 

(Franchisor).
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ FRANCHISOR

Ενδύματα και αξεσουάρ 9

Υπηρεσίες 15

Εστίαση 27

Καλλυντικά - μπιζού 6

Διάφορα προϊόντα 14

Σύνολο 71

ΚΑΤΑΝΟΜΗ FRANCHISORS ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

Εστίαση
38%

Καλλυντικά - 
μπιζού 

8%
Διάφορα
προϊόντα

20%

Υπηρεσίες
21%

Ενδύματα και 
αξεσουάρ 

13%



75

ΦΙΡΜΕΣ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εστίαση

1. McDonalds Φαγητό (Fast Food)

2. Goody’s Φαγητό

3. Lebel Φαγητό (Fast Food)
4. Hambo Φαγητό (Fast Food)

5. Epicure Φαγητό (Εστιατόρια)

6. Corner Φαγητό (Fast Food)

7. Pizza Roma Πίτσα

Θ. La Pasteria Φαγητό

9. Taco Time Φαγητό

10. Pitta Pan Φαγητό
11.Cellier Ποτά (Κάβες)

12.Flocafe Καφές

13. Top Cafe Καφές - Γλυκά

14.Δεληολάνης Γλυκά - παγωτά (Ζαχαροπλαστεία)
15. Δωδώνη Παγωτά

16. Cook-A-Cookie Γλυκά-παγωτά-μπισκότα

17.Papagallino Γλυκά - καφές (Ζαχαροπλαστεία)

18. Brazilian Cafe Καφές

19.Coffea Καφές
20. Cafe Haagen Dazs Παγωτά - Καφές

21.Delikiosk Καφές - Γλυκά

22. Baskin Robbins Παγωτά

23. Donut King Γλυκά

24. La Frianderie Γλυκά
25.Cool-A-Coo Παγωτά
26. Oriental Γλυκά
27. Caravan Γλυκά

Καλλυντικά - Μπιζού

1. Bijoux one Faux Κοσμήματα
2. Folli-Follie Faux Κοσμήματα
3. Body Shop Καλλυντικά
4. Friendly's Καλλυντικά
5. Nectar Beauty Shops Καλλυντικά

6. Hondos Center Καλλυντικά
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Υπηρεσίες

1. Καραρήγας Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

2. Ευρωγνώοη Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
3. Futurekids Κέντρα Εκμάθ. Υπολογιστών

4. DHS Διαιτολογικά Κέντρα Αδυνατίσματος

5. Mailbox Ταχυδρομικές και Επικοιν. Υπηρεσίες

6. Sparknet Υπηρεσίες Επικοινωνίας

7. Computer Explorers Κέντρα Εκμάθησης Υπολογιστών
8. Computer Kids Κέντρα Εκμάθησης Υπολογιστών

9. The Kids Club Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

10. Interlingua Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
11 London Computer Council Κέντρα Εκμάθησης Υπολογιστών
12. Inconnect Επικοινωνιακές Υπηρεσίες
13. Balloons Κέντρα Ψυχαγωγίας Παιδιών
14.Ντάβος Φροντιστήρια για Ανώτατες Σχολές

15. Axon Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Ενδύματα και Αξεσουάρ

1. Βάρδας Ενδύματα

2. Galzedonia Κάλτσες - Μαγιό - Μπλουζάκια
3. Darel G Γυναικεία Ενδύματα
4. Kookai Γυναικεία Ενδύματα
5. Levi's Ενδύματα
6. Stefanel Ενδύματα
7. Celio Ενδύματα
8. Red Green Ενδύματα
9. Premaman Ενδύματα

Διάφορα Προϊόντα
1. Αφισόραμα Αφίσες - Κάρτες - Κορνίζες
2. Γερμανός Μπαταρίες
3. Omnishop Είδη Οικιακής Χρήσης - Δώρα
4. Sit-in Μοκέτες - Υφάσματα Επίπλων
5. Sotrek Είδη Οικιακής Χρήσης - Έπιπλα
6. Ταναγραία Κεραμικά Είδη - Έπιπλα
7. Perris Έπιπλα
8. Hellmark Κάρτες
9. Happyland Είδη Οικιακής Χρήσης

10. Παρουσίαση Είδη Οικιακής Χρήσης
11. Video Blue Βιντεοκασέτες

12. Palladium Είδη Οικιακής Χρήσης

13. Πετρόχειλος Υφάσματα Επιπλώσεων

14. Cook-Shop Είδη Κουζίνας
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5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΨΗΛΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (VENTURE CAPITAL)

Ο όρος VENTURE CAPITAL

Ο όρος VENTURE CAPITALRISK CAPITAL είναι αγγλοσαξονικός. 

Στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως «Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου 

- ΕΚΥΚ» και οι εταιρείες που επενδύουν στο θεσμό αυτό αναφέρονται ως 
«Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου - ΕΠΕΚ».

Ο ορισμός του ΕΚΥΚ

Το ΕΚΥΚ είναι μετοχική επένδυση σε επιχειρήσεις με προοπτική 

μεγέθυνσης μεγαλύτερη από το μέσο όρο και συνοδευόμενη από 

δραστηριότητες εκ μέρους των επενδυτών, που αυξάνουν την αξία της 

επιχείρησης, με πρώτιστο στόχο τα κεφαλαιακά κέρδη.

Με άλλα λόγια ο επενδυτής (άτομο ή επιχείρηση ή οργανισμός) 

αναλαμβάνει ένα υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, συμμετέχοντας στο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως αναλαμβάνει να της 

δώσει τεχνική βοήθεια, να την υποστηρίξει οργανωτικά και διοικητικά με την 

ελπίδα να επιτύχει σε ένα χρονικό διάστημα 3 μέχρι 10 χρόνων (ανάλογα με 

την περίπτωση) αύξηση της αξίας της, πράγμα που θα αποτελεί και την 
απόδοση της επένδυσής του. Δεν αποβλέπει δηλαδή σε έσοδα από 
μερίσματα αλλά σε κεφαλαιακά κέρδη.

Ένας πιο στενός ορισμός αναφέρεται στο ΕΚΥΚ ως «μακροπρόθεσμη 

μετοχική επένδυση σε μικρομεσαία επιχείρηση μεγάλου δυναμισμού που 

κατευθύνεται κατά κανόνα στην υψηλή τεχνολογία και συνοδεύεται από 

σημαντική υποστήριξη από την πλευρά του επενδυτή».

Ο θεσμός λοιπόν του ΕΚΥΚ δεν είναι απλώς ένας χρηματοδοτικός 

μηχανισμός. Είναι ένα σύνολο που περιλαμβάνει τεχνολογία, επιχειρηματικό
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ταλέντο και πηγές κεφαλαίου και αποφέρει θετικά αποτελέσματα μέσα από
συστηματική έρευνα και μέθοδο.

• Συνήθως υπάρχει κάποιας μορφής συμμετοχή στη διοίκηση της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης με σκοπό την υποστήριξή της στην 
αντιμετώπιση των κινδύνων και των δυσχερειών που προκύπτουν.

• Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τομέα της οικονομικής 

δραστηριότητας στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.

• Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις μπορούν να είναι οποιουδήποτε 

μεγέθους και σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, αρχίζοντας από τη 

μελέτη σκοπιμότητας.

• Δεν υπάρχουν όρια χρηματοδοτήσεως ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα 
κάτω. Αρκεί ο επενδυτής να βλέπει δυνατότητες υψηλής απόδοσης σε 

μάλλον μακροχρόνια βάση.

• Στον όρο ΕΚΥΚ συμπεριλαμβάνονται πολλές μορφές χρηματοδότησης 

(μετοχές κοινές ή προνομιούχες, μετατρέψιμα ομόλογα κτλ).

Ο ρόλος του επενδυτή ΕΚΥΚ είναι πολυσύνθετος.

Οφείλει να αξιολογήσει πολλούς παράγοντες προτού επιλέξει μία
επένδυση. Οι δύο βασικότεροι είναι:

• Ο επιχειρηματίας στον οποίο θα επενδύσει (εξετάζονται: η ικανότητά του, 

το προσωπικό ενδιαφέρον, η αποφασιστικότητά του κ.λ.π.) και

• Το επιχειρηματικό πρόγραμμα (BUSINESS PLAN).

Επίσης ο επενδυτής οφείλει:

• Να αξιολογήσει την ιδέα από τεχνικοοικονομική άποψη.

• Να βοηθήσει τον επιχειρηματία να σχεδιάσει σωστά το πρόγραμμα 

δράσης.

• Να εκτιμήσει τον κίνδυνο του να αποδεχθεί ή να απορρίψει το 

πρόγραμμα που του προτάθηκε.

• Να στελεχώσει την επιχείρηση με το κατάλληλο προσωπικό.
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• Να αποκτήσει τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για τη 

δημιουργία και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων, 

καθορίζεται η στρατηγική του επενδυτή απέναντι στην επιχείρηση:

• Υπάρχει η στρατηγική της λεγάμενης «ενεργητικής συμμετοχής» (HANDS 

ON MANAGEMENT), όπου ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση 

της επιχείρησης και συμβάλλει στην ανάπτυξή της (παρέχει συμβουλές 
σε ζητήματα χρηματοοικονομικά, προσλήψεων, οργάνωσης, μάρκετινγκ, 

προώθησης προϊόντος, επέκτασης σε διεθνή κλίμακα κ.λ.π.).

• Μια άλλη στρατηγική γνωστή με το όνομα HANDS OFF MANAGEMENT, 

είναι αυτή κατά την οποία η εταιρία ΕΚΥΚ δεν έχει ανάμειξη στη 

διαχείριση της εταιρίας (πιθανώς ούτε και συμμετοχή στο Δ.Σ.). Οι 

περιπτώσεις όμως αυτές είναι σπάνιες.

• Τέλος μια άλλη κατηγορία εταιριών ΕΚΥΚ ακολουθούν μια στρατηγική 

ενδιάμεση των δύο παραπάνω.

Με βάση τη στρατηγική αυτή ο επενδυτής συμμετέχει στο Δ.Σ. της 

επιχείρησης και παρακολουθεί από κοντά την πορεία της, χωρίς να 

λαμβάνει μέρος στην επίλυση διάφορων προβλημάτων.

Πού απευθύνεται

Το Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ) απευθύνεται 
κυρίως προς τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι 
επιχειρήσεις που απαιτούν κεφάλαια για κάποιο νέο εγχείρημα είναι 
συνήθως από ανύπαρκτες και μικρές έως και μεσαίες που αδυνατούν να 

βρουν τα κεφάλαια αυτά με συμβατικούς τρόπους, ενώ παράλληλα 
διαθέτουν ιδέες και προτάσεις για εντυπωσιακές επιτυχίες.

Το ΕΚΥΚ δεν περιορίζεται συνήθως μόνο στη χρηματοδότηση της 

ΜΜΕ. Της παρέχει επίσης, όπως θα αναφέρουμε και πιο κάτω, συμβουλές 

σε ζητήματα χρηματοοικονομικά, προσλήψεων, μάρκετινγκ, προώθησης 

προϊόντος, επέκτασης σε διεθνή κλίμακα, οργάνωσης κ.λ.π. Σκοπός του
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ΕΚΥΚ είναι η χρηματοδότηση των εταιριών που πρόκειται να αναδειχτούν 
μεταξύ των πρώτων. Χρηματοδοτεί πάντως και μεγάλες εταιρίες φτάνει να 

υπάρχει κεφαλαιακή συμμετοχή, αναμένονται θεαματικές εξελίξεις και να 

ενυπάρχει το στοιχείο του υψηλού κινδύνου.

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις του ΕΚΥΚ μπορούν να αφορούν:

Α. Νεοσύστατες εταιρίες που χρειάζονται κεφάλαια για να αναπτυχθούν 

(START UPS).

Β. Εταιρείες που ήδη υπάρχουν (ή τμήματα εταιριών) και ενδιαφέρονται να 

τις αγοράσουν τα στελέχη που εργάζονται σ’ αυτές (MANAGEMENT BUY 

OUTS).

Συχνά εμφανίζεται η περίπτωση μια μεγάλη εταιρία να θέλει να 

πουλήσει μια θυγατρική της ή μια παραγωγική μονάδα της. Στην περίπτωση 

αυτή ένας πιθανός αγοραστής είναι τα διευθυντικά στελέχη που εργάζονται 
στην εταιρία ή στην παραγωγική αυτή μονάδα.

Ο επενδυτής VENTURE CAPITALIST επενδύει χρήματα υπό μορφή 

μετοχικού κεφαλαίου για την εξαγορά της εταιρίας, ενώ τη διοίκηση της 

εταιρίας αναλαμβάνουν τα στελέχη τα οποία τώρα έχουν μετατραπεί σε 

μετόχους. Αυτή είναι μια πολύ επιθυμητή μορφή επενδύσεων ΕΚΥΚ από 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, γιατί παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα επιτυχίας 

εφόσον η εταιρία στην οποία γίνεται η επένδυση προϋπάρχει και είναι 

δοκιμασμένη, ενώ τη διοίκηση αναλαμβάνουν άνθρωποι που κατά τεκμήριο 

έχουν προϋπηρεσία και πείρα στον κλάδο και από τη στιγμή που γίνονται 
μέτοχοι έχουν έναν ακόμη σπουδαίο λόγο να προσπαθήσουν να επιτύχουν 
καλά αποτελέσματα.

Γ. Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά σχήματα (DEVELOPMENT FINANCE) προς 
μικρές εταιρίες, οι οποίες συγκεντρώνουν ευνοϊκές προϋποθέσεις αλλά 

χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή 

δανείων, προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή 

να αυξήσουν και να ποικίλλουν την παραγωγή τους.
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Κατόπιν η χρηματοδοτική εταιρία ΕΚΥΚ ενισχύει την κεφαλαιακή βάση 
της εταιρίας με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Στο στάδιο αυτό 
ορισμένες χρηματοδοτικές εταιρίες ακολουθούν το λεγόμενο «HANDS ΟΝ 

APPROACH», δηλαδή παρακολουθούν πολύ στενά τα οικονομικά και 

τεχνικά θέματα της εταιρίας και αναμιγνύονται ενεργητικά στη διοίκησή της 

παρέχοντας, πέραν των κεφαλαίων τεχνική και εμπορική υποστήριξη.

Από τη στιγμή που η εταιρία έχει αυξήσει την καθαρή της θέση και 

έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση μπορεί πολύ πιο εύκολα να 

απευθυνθεί στην εμπορική τράπεζα, τη μητρική της εταιρίας ΕΚΥΚ και να 

συνάψει τα βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως που είναι 

απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία της. Εκτός όμως αυτού, η ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση που δημιουργείται επιτρέπει την αντιμετώπιση των 

αρχικών ζημιών που κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργηθούν μέχρις ότου 

αναπτυχθεί το επαρκές ύψος του κύκλου εργασιών για τη δημιουργία 

κερδών.

Μάλιστα πολλές φορές τα αρχικά κεφάλαια αποδεικνύονται ανεπαρκή 

για να καλύψουν τις ζημιές των πρώτων ετών λειτουργίας της εταιρίας, 

οπότε χρειάζεται το λεγόμενο SECOND ROUND FINANCE, η εκ νέου 

δηλαδή ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας που θα επιτρέψει 

την απρόσκοπτη λειτουργίας της.

Στόχοι των επενδυτών ΕΚΥΚ

Στόχος των επενδυτών ΕΚΥΚ (με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο 

της επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση) είναι να επενδύσουν σε 
επιχειρήσεις που έχουν σημαντικότατες προοπτικές μεγέθυνσης, πολύ 

μεγαλύτερες από τις μέσες και αρκετά μεγάλες, ώστε να δικαιολογείται ο 

κίνδυνος που αναλαμβάνουν. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που αναμένεται είναι 

συνήθως άνω του 45%, ενώ στις μικρές τεχνολογικές επιχειρήσεις είναι της 

τάξης του 60-80%.

Η αναμενόμενη απόδοση της επενδύσεως είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρει η αγορά χρήματος. Στόχος επίσης
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των επενδυτών του ΕΚΥΚ είναι η έξοδος από την επένδυση την κατάλληλη 
στιγμή με πώληση των μετοχών της εταιρίας στην οποία συμμετείχαν. Τα 

έσοδα που προσδοκόνται από μερίσματα δε θεωρούνται στρατηγικής 

σημασίας.

Η έξοδος από την επένδυση γίνεται είτε με πώληση σε κάποια μεγάλη 

επιχείρηση είτε, πιο συχνά, με τη δημόσια προσφορά (INITIAL PUBLIC 

OFFERING), και σε λίγες μόνο περιπτώσεις η επιχείρηση εξαγοράζεται εξ 

ολοκλήρου από τον επιχειρηματία που τη δημιούργησε.

Το ΕΚΥΚ στοχεύει στο να καλύψει κυρίως τις δύσκολες μεταβατικές 

αλλά αναπτυξιακές φάσεις μιας επιχείρησης, όπου η υψηλή απόδοση 

συνδυάζεται με σοβαρούς κινδύνους. Μόλις η μεταβατική αυτή περίοδος 

πλησιάζει προς το τέλος της και ο υψηλός ρυθμός απόδοσης αρχίζει να 

υποχωρεί (χωρίς να παύει να είναι σημαντικά θετικός), η επένδυση 

ρευστοποιείται. Η ρευστοποίηση γίνεται π.χ. πολύ πριν από την ωρίμανση 

του παραγόμενου προϊόντος και ενώ ο ρυθμός κερδοφορίας δεν έχει καν 

φτάσει στο μέγιστο σημείο του. Οι επενδυτές ΕΚΥΚ στοχεύουν ακόμα στην 

ανάπτυξη νέων τεχνικών, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη ριζική 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας μονάδων που ήδη υπάρχουν ή την 

εκμετάλλευση δυνητικά δυναμικών αγορών. Στόχος τους είναι τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν να έχουν για κάποιο χρονικό διάστημα 

μονοπωλιακή παρουσία στην αγορά, μια και συνήθως συνδέονται με 

κάποιου είδους καινοτομία, ώστε να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση που θα 

δημιουργηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.

Στοχεύουν επίσης σε ένα διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο με σκοπό όχι 
μόνο να μειώσουν τον κίνδυνο μέσω της διασποράς του, αλλά και να 

αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την καινοτομία, ακόμα και για την 
εγχώρια αγορά, αφού θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα στοιχεία του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού και της διεθνούς ζήτησης.
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Πηγές προέλευσης ΕΚΥΚ

Διακρίνουμε 3 κυρίως πηγές:

• ανεξάρτητα ιδιωτικά κεφάλαια,

• μικρές επενδυτικές εταιρείες, θυγατρικές εμπορικών τραπεζών,

• θυγατρικές επιχειρήσεις μεγάλων εταιρειών.

Υπάρχει και μία άλλη πηγή:

• εταιρείες PENSION FUNDS AND INSURANCE COMPANIES. Αυτές όμως 

συμμετέχουν εμμέσως αγοράζοντας μετοχές μιας εταιρείας Ε.Κ.Υ.Κ.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πηγές ΕΚΥΚ στην ΕΟΚ 

και τις ΗΠΑ (σε ποσοστά):

ΠΗΓΕΣ ΕΚΥΚ ΣΤΗΝ ΕΟΚ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ)

ΕΟΚ

Τράπεζες 32

Επιχειρήσεις 21

Ιδιώτες 13

Ταμεία Συντάξεων 10

Δημόσιοι φορείς 6

Λοιποί 7

100

Στοιχεία μέσω Δελτίου Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος 31, Γ 

τριμηνίας 1991.

Τράπεζες και ΕΚΥΚ

Το ΕΚΥΚ δε θεωρείται ότι ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές μορφές 

χρηματοδοτήσεων, αλλά ότι τις συμπληρώνει.
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Βασικά αυτοί που χρηματοδοτούνται με ΕΚΥΚ είναι εκείνοι που οι 

τράπεζες συνήθως δε χρηματοδοτούν λόγω του υψηλού κινδύνου που 

ενυπάρχει στο επιχειρηματικό πρόγραμμά τους (BUSINESS PLAN). 

Επομένως οι εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων - ΕΠΕΚ δεν 

ανταγωνίζονται τις τράπεζες.

Αντίθετα, οι τράπεζες μπορεί να έχουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη: άμεσα 

κεφαλαιακά κέρδη (ή ζημιές) από τη συμμετοχή που μπορεί να έχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας ΕΠΕΚ ή έμμεσα οφέλη μια και η ύπαρξη 

χρηματοδοτήσεων ΕΚΥΚ ενισχύει μεσοπρόθεσμα τον όγκο των άλλων 

τραπεζικών εργασιών (με την προαγωγή νέων δυναμικών επιχειρήσεων που 

θα εισαχθούν στο πιστωτικό κύκλωμα).

Παρά το ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από τη δημοσίευση του 

νόμου για τις Εταιρείες Παροχών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ο θεσμός δεν 

έχει αναπτυχθεί ακόμα.

Ως λόγοι αναφέρονται: η έλλειψη ικανοποιητικών κινήτρων ή ο φόβος 

εμπλοκής στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που συνοδεύει τα κίνητρα, ο 

περιορισμός που γίνεται από το νόμο σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 

καινοτομίας και ο αποκλεισμός της αποκτήσεως από την εταιρία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμετοχών σε επιχειρήσεις χωρίς αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της ή χωρίς την ίδρυση από την αρχή νέας εταιρίας.

Σημειώνεται επίσης ότι το μέγεθος της ελληνικής αγοράς για τις 

υπηρεσίες των ΕΠΕΚ κρίνεται μάλλον ανεπαρκές, εφόσον εξεταστεί από την 
πλευρά της ύπαρξης ευκαιριών συνεργασίας που να βρίσκονται μέσα στο 

πνεύμα του νόμου και να προσφέρουν ταυτόχρονα προοπτικές απόδοσης 
κεφαλαίων ανάλογες με τον κίνδυνο και το κόστος που συνεπάγεται για τις 

ΕΠΕΚ η άντλησή τους από την αγορά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι περισσότερες από τις Εταιρείες 

Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα δε 

λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1775/88 αλλά ως Α.Ε. του Ν. 

2190/20.
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Οι εταιρείες αυτές είναι:

α) ΜΠΕΡΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. με 
διακριτικό τίτλο «BARING HELLENIC VENTURES (BHV) S.A.».

β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. με 

διακριτικό τίτλο «HELLINIC VENTURES».

γ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΚ

δ) ALFA VENTURES και

ε) CITI ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από τη δραστηριοποίηση των 
παραπάνω Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων αναμένονται να 

είναι πολλά.

Κυρίως θα ενισχυθεί η επενδυτική προσπάθεια της χώρας με την 

εισαγωγή κεφαλαίων και τεχνογνωσίας (KNOW - HOW) από το εξωτερικό 

αλλά και με τις δυνατότητες που θα δοθούν σε άτομα και ομάδες με νέες 
επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους προς όφελος και των 

ίδιων αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
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6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Θεωρείται ο πιο παλιός και διαδεδομένος τρόπος χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων και που στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κατά κόρον. Είναι 

αρκετά χρονοβόρος, με υψηλό κόστος, λόγω των μεγάλων επιτοκίων που 

έχουν τα χορηγούμενα δάνεια. Για να εγκρίνει το ζητούμενο από μια 
επιχείρηση δάνειο, η τράπεζα εξετάζει μια σειρά από κριτήρια και 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η επιχείρηση, για να της χορηγηθεί το 

δάνειο. Πρώτα φροντίζει με εγγραφές: υποθήκες, προσημειώσεις ακινήτων, 

ενεχυριάσεις - δεσμεύσεις κινητών - επιταγών - μετρητών για να μπορέσει 

σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της για την αποπληρωμή του δάνειου (κεφάλαιο + τόκοι), να 

εξασφαλίσει την ομαλή επιστροφή των χρημάτων της. Μεταξύ των πολλών 

στοιχείων - κριτηρίων που εξετάζει η τράπεζα σε μια υποψήφια για δάνειο 

επιχείρηση, συνήθως σε μια περίοδο 3 χρόνων είναι: κυκλοφοριακή 
ταχύτητα, άμεση, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων, καθαρές πωλήσεις, κεφάλαιο κίνησης, ισοζύγιο, ισολογισμοί, 

ύπαρξη ακίνητης περιουσίας - εκτίμησης της αξίας της και εξακρίβωση 

ύπαρξης τυχόν άλλων βαρών - υποθηκεύσεων. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη 

δυσμενών στοιχείων για τους ατομικούς φορείς - ιδιοκτήτες της επιχείρησης 
(ακάλυπτες επιταγές - πιστωτικές κάρτες, γνώμες - φήμες που υπάρχουν 

στην αγορά για την συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και την άποψη που 

σχηματίζει μετά από επιτόπια έρευνα το αρμόδιο στέλεχος της τράπεζα, 
καθώς και προοπτικές - τάσεις τόσο της επιχείρησης, όσο και του κλάδου 

στον οποίο ανήκει. Διαφαίνεται έτσι, ότι η τράπεζα και ιδιαίτερα η κάθε 

ελληνική τράπεζα, προκειμένου να εγκρίνει την χορήγηση του δανείου προς 
μια επιχείρηση, πρώτη απαιτεί την σχεδόν απόλυτη εξασφάλισή της έναντι 

της επιχείρησης, μέσα από μια σειρά δεσμεύσεις - περιορισμούς, 

αποφεύγοντας έτσι να αναλάβει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο, προκειμένου να 

βοηθήσει την επιχείρηση, χρηματοδοτώντας της, είτε για κάποια επένδυση - 

μεγέθυνση είτε για να αποφύγει - ξεπεράσει μια δύσκολη καμπή στην 

πορεία της. Έτσι η τράπεζα εμμένει αυστηρά στον ρόλο του χρηματοδότη
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και όχι στο ρόλο του σύμβουλο - επίκουρου της επιχείρησης, ιδιαίτερα κάτω 
από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και το διεθνές ανταγωνιστικό - 
αντίξοο περιβάλλον που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.

Πολιτική επιτοκίων χορηγήσεων και απόδοσης 
παραπλεύρων εργασιών

Για τον καθορισμό του ύψους του επιτοκίου που μπορεί να τύχει ο 

χορηγητικός πελάτης, ανάλογα με το ισχύον, κάθε φορά, εύρος επιτοκίων, 

που έχει αποφασίσει η Τράπεζα (Προνομιακό - Βασικό - Γενικό), 

λαμβάνονται υπόψη, κυρίως δύο κριτήρια:

1. Η χρηματοοικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης επιχείρησης - 

πελάτη, όπως προκύπτει από τους αριθμοδείκτες της.

2. Η απόδοση των παραπλεύρων εργασιών της επιχείρησης - πελάτη στην 

Τράπεζα.

Με βάση τη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, όπως προκύπτει 

από τους οικονομικούς δείκτες και λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιούνται δηλαδή, βιομηχανία, εμπόριο, τεχνικές εταιρίες, 

οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, καλές επιχειρήσεις με ικανοποιητική πιστοληπτική 

ικανότητα

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΑ, πολύ καλές επιχειρήσεις με αυξημένο ενδιαφέρον για 
την Τράπεζα.

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλ. Α ή 
ΑΑ, θα πρέπει να επιλέγεται, ο συνδυασμός εκείνος του χορηγητικού 

επιτοκίου, που οδηγεί στη βέλτιστη απόδοση των χορηγούμενων από την 

Τράπεζα κεφαλαίων.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγιστοποίηση της απόδοσης θα πρέπει να 

συνδυάζεται με τη θεώρηση του κινδύνου που συνυπάρχει σε κάθε 

χορήγηση, και τα δύο μαζί καθορίζουν το πλαίσιο και τους όρους 

συνεργασίας.
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Τα δύο αυτά κριτήρια, (απόδοση, κίνδυνος) θα πρέπει να 

αξιολογούνται κάθε φορά, με γνώμονα τις κατευθύνσεις της Τράπεζας ως 
προς την επίτευξη δύο βασικών στόχων, δηλαδή, τη συγκρότηση του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την αποδοτικότητα. Ενδεικτικά, τα επιτόκια 

χορηγήσεων - δανείων που ισχύουν σήμερα στην τραπεζική αγορά είναι:

Βασικό Επιτόκιο ίΒ.Ε.): 

(B E.) = (ί %)

Το επιτόκιο που ανακοινώνει η 
Τράπεζα στον τύπο, για κάθε 
κατηγορία χρηματοδότησης και το 
οποίο είναι η βάση για τον καθορισμό 
του τελικού επιτοκίου, που χορηγείται 
σε κάθε πιστούχο.

Κυμαίνεται από 
18 έως 18,5%

Γενικό Επιτόκιο (Γ.Ε.1:

(Γ.Ε.)=(Β.Ε.)+Χ ποσοστιαίες 
μονάδες

Το ανώτερο επιτόκιο που προκύπτει 

από την προσαύξηση του βασικού 
επιτοκίου και χορηγείται στην
πλειοψηφία των πιστούχων μας.

Κυμαίνεται από 
21 έως 22%

Ειδικό Επιτόκιο (Ε.Ε): 

(Β.Ε)<(Ε.Ε)<(Γ.Ε)

Το επιτόκιο, του οποίου το ύψος 
κυμαίνεται μεταξύ βασικού και γενικού 
επιτοκίου

Ποονουιακό Επιτόκιο ίΠ.Ε):

(Π.Ε)=(Β.Ε)-γ ποσοστιαίες 
μονάδες

Το κατώτερο επιτόκιο που καθορίζεται 
σε ύψος μικρότερο του βασικού 
επιτοκίου.

Κυμαίνεται από 
17 έως 17,5%

Επιτόκιο Υπερημερίας (Ε.Υ):

(Ε.Υ)=(Β.Ε)+Ζ ποσοστιαίες 
μονάδες

Το βασικό επιτόκιο που έχει 

καθορίσει η Τράπεζα, προσαυξημένο 
κατά Ζ ποσοστιαίες μονάδες.

Κυμαίνεται 
γύρω στο 2,5%

Το τραπεζικό σύστημα μέχρι σήμερα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στη μεταπολεμική περίοδο, 

βασίσθηκε σε μια σειρά από διοικητικά μέτρα, ελέγχους παρεμβάσεις και 
πιστωτικούς κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος και γενικότερα στη 

φιλοσοφία των ρυθμίσεων.

Για παράδειγμα, τα επιτόκια πάντα καθορίζονταν με διοικητικά μέτρα 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, για να εξυπηρετούν άλλοτε τη 

δημοσιονομική πολιτική και να καλύπτουν τα ελλείμματα τον δημοσίου και
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άλλοτε τη νομισματική πολιτική και να κάνουν συγκεκριμένες 

χρηματοδοτήσεις.

0 εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση τον τραπεζικού συστήματος 

επιβάλλεται ακόμη από το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και 

οικονομικό περιβάλλον τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της 

πληροφορικής και από τη διαρκή αύξηση των αναγκών των πελατών των 

Τραπεζών.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών (καθιστά 

αναγκαία την αναζήτηση και προώθηση σύγχρονων και 

αποτελεσματικότερων μεθόδων και τεχνικών από τις ίδιες τις τράπεζες για 

την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Άλλωστε, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή που οι τράπεζες 

αναζητούν τους πελάτες τους και όχι πλέον στο παλιό μοντέλο όπου ο 

πελάτης πήγαινε από μόνος του στην τράπεζα, καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη στις τράπεζες να παρέχουν κάθε δυνατή υπηρεσία στους πελάτες 

τους και να τους καλύπτουν κάθε ανάγκη συναλλαγής.

Συνολική τραπεζική χρηματοδότηση κατά φορέα

Τέλος
έιους

Σύνολο Τράπεζα

"Κ
Ελλάδος

Εμπορικές

Τράπεζες

Αγροτική

τράπεζα

Κτηματικές

τράπεζες

Ελληνική

τράπεζα
βιομ/κής

Ανσπ/ξεως

Ταχυδρο

μικό
Ταμιευτή

ριο

Ταμείο 

Παρακατα
θηκών και 
Δανείων

Τράπεζες

επενδύ
σεων

Συνεταιρι
στικές

τράπεζες

1Θ66 3 403.638 13.721 1 543 831 733 523 268979 142.096 557.453 89 445 54 590 -

1987 3.882.720 6.832 1.706.004 854.328 301.753 183.101 653 434 99.120 58 148

1Θ68 4.558.791 7.189 2.008.078 1.000.726 355.319 237.334 775 369 107.878 68 898

1ΘΘΘ 5.614 893 Θ.280 2.479.060 1.201.819 488.348 319 843 928 665 117.266 70.812 -

1ΘΘ0 5.925.913 8.848 2659.391 1 411.740 559.444 374.522 699.845 142.502 69.621

1991 6.442 571 7.475 2.862.803 1.712.640 611 056 459 249 564 363 157 239 67.746

1992 7.164.483 4.295 3.277.024 2.058.890 666.852 534.571 379.598 177.827 65 426 -

1993 7.558.191 3.874 3.836.469 1.710.064 701.119 622 337 406.095 216.231 62.002 -

1994 8.287 472 4 854 4 462.526 1.762.643 737 330 713.801 265 846 270.599 48 956 20.917

1995 6.495.043 8.871 4.765.752 1.652.944 754.799 676.918 275.082 287.342 46.253 25 282
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Συνολική τραπεζική χρηματοδότηση κατά τομέα και κλάδο δραστηριότητας

Ιδιωτικός τομέας

Τέλος
έτους

Γενικό
σύνολο

Σύνολο Ανάλυση κατά διάρκεια Ανάλυση κατά κλάδο

Βραχύ-
πρόθεσμα

δάνεια

Μακρο
πρόθεσμα

δάνεια

Γεωργία Μεταποίη
ση

Εμπόριο Οικισμός Λοιπά Δημόσ.
τομέας

1986 3.403 638 2.580.151 1.435.667 1.144.464 587.104 1.227.447 192 263 352.562 220.755 623.487

1987 3.862.720 2 749 657 1 516.047 1 233610 662.057 1 232.535 194.973 393 667 246.405 1.113.063

1988 4.558.791 3.176.313 1.752.350 1.423.963 782.788 1.376.685 232.490 462.165 319.965 1 362.478

1989 5.614.693 3.917.239 2 142 302 1 774 937 767 116 1.697.417 367.495 615 448 469 761 1.697.654

1990 5.925.913 4.457.052 2.406.154 2.046.696 919.162 1.764,570 499.662 701.546 572.112 1.4ΘΘ.ΘΘ1

1991 6.442.571 5.134.727 2673.202 2.261 525 1 031 555 2.002.532 622.726 777 668 700.244 1 307.844

1992 7.164.483 5.628.167 3.390.603 2.437.364 1.121.021 2 200 033 625 947 657.665 623.261 1 336.316

1993 7.556.191 6 008.943 3.413.022 2.595.921 640.971 2.191.273 1 042.875 929.597 1.004.227 1.549.248

1994 6.287 472 6 824.690 4.003.963 2.620.707 699.713 2.437 924 1.231.810 1.020.646 1.234.595 1.462.762

1995 8.495.043 7 169.006 4.218.299 2.950.707 915.013 2 490.427 1 317.678 1.064.055 1.361.633 1.326.037
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7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα ενισχύεται η τάση που υπάρχει 

διεθνώς για άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις μέσω της εισαγωγής 

των μετοχών τους στο χρηματιστήριο είτε στην κύρια αγορά, είτε στην 

παράλληλη. Η υποψήφια για εισαγωγή στο χρηματιστήριο επιχείρηση 

ανάλογα με τους όρους - προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς εντάσσεται στην κύρια ή στην παράλληλη αγορά. Το κόστος 

που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση για τα αντληθέντα κεφάλαια είναι 

σημαντικά χαμηλότερο, συγκρινόμενο με το κόστος του τραπεζικού 

δανεισμού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η αιτούσα την εισαγωγή των μετοχών της εταιρία, απαιτείται να έχει τη 

μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, με ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως, 

δρχ. 1 δισεκατ. ή 3,5 εκατ. Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες (ECU) που 

πρέπει να υφίσταται, τουλάχιστον για τις δυο προηγούμενες - της αιτήσεως 

εισαγωγής - χρήσεις. Αν λόγω μεταβολής της ισοτιμίας της ECU έναντι της 
δραχμής, υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% κατά τη διάρκεια του 

έτους, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 

δώδεκα μηνών από τη λήξη αυτής της περιόδου και αναπροσαρμόζει το 
προβλεπόμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων.

2. Η εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει πέντε τουλάχιστον ετήσιους 
ισολογισμούς και να έχει πραγματοποιήσει ικανοποιητικά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως για τις πέντε οικονομικές χρήσεις, που προηγούνται της 

αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης, θα πρέπει 

να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο 

ισολογισμό της. Παρέκκλιση χωρεί για νεοσύστατη εταιρία ή εταιρία με 

βραχύτερη διάρκεια ζωής, όταν η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι προς το 

συμφέρον της εταιρίας ή των επενδυτών και υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι
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επενδυτές έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, για να σχηματίσουν σαφή 
γνώμη για την εταιρία και τις μετοχές που ζητείται η εισαγωγή τους στο 

Χρηματιστήριο. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση για την εισαγωγή των 
μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο λαμβάνεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς κατόπιν Εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου.

Στις συνήθεις περιπτώσεις, όπου η αιτούσα εταιρία έχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κατά την τελευταία πενταετία και έχει 

δημοσιεύσει πέντε ετήσιους ισολογισμούς, η απόφαση για την εισαγωγή των 

μετοχών της λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών.

Η εταιρία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισάγει για πρώτη 

φορά μετοχές της στο Χ.Α.Α. θα πρέπει να έχει, ελεγχθεί φορολογικά για 

όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως έχουν 

δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εάν η εταιρία καταρτίζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού Ελέγχου 

εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση για τις 

χρήσεις στις οποίες καταρτίζονταν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η 

αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να προβεί σε 

φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία και τις Εταιρίες που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά 

φύλλα ελέγχου εντός τριμήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής 
αιτήσεως της εταιρίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για τίτλους 
τρεις (3) μήνες με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του προϊστάμενου της 

Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., η οποία απόφαση 
κοινοποιείται στην εταιρία εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως, 

για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν το μέγεθος της επιχειρήσεως ή την 

έκταση των απαιτούμενων Ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα 

σε φορολογικό έλεγχο των εταιριών, των οποίων κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α., ώστε οι ανεξέλεγκτες χρήσεις τους να μην 

υπερβαίνουν τις δύο.
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3. Η εταιρία, που ζητάει την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, 
δεσμεύεται εγγράφως ότι θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση 
νέων μετοχών, κατά 25% τουλάχιστον του ποσού που προκύπτει από το 

άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και του τυχόν ποσού της 

αυξήσεως που δεν διατίθεται σε δημόσια εγγραφή και ότι οι νέες αυτές 
μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή. Η εταιρία θα πρέπει σε 

ικανοποιητικό χρόνο πριν από τη διάθεση των μετοχών της στο κοινό να 
δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό δελτίο (prospectus) σύμφωνα με το Π.Δ. 

348/85 και το "ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" που ενέκρινε το Δ.Σ. 
του Χ.Α.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 25/7/94. Η δημόσια εγγραφή 

Πραγματοποιείται μέσω Τράπεζας ή Τραπεζών ή/και Ανωνύμων 

Χρηματιστηριακών Εταιριών, που προσφέρουν υπηρεσίες αναδόχου της 

έκδοσης (UNDERWRITOR). Ο ανάδοχος εγγυάται την κάλυψη των μετοχών 
της εκδόσεως και αγοράζει τις μετοχές που δεν θα καλυφθούν από το κοινό 

στην τιμή εισαγωγής αυτών στο Χρηματιστήριο.

Το ενημερωτικό δελτίο υπογράφεται από τον εκδότη των κινητών 

αξιών και τον ανάδοχο έκδοσης. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

ανάδοχοι έκδοσης, αρκεί η υπογραφή του από τον οριζόμενο ως κύριο 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες 

σε δημόσια εγγραφή, για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από την 
χρηματιστηριακή πώληση κινητών αξιών εξαιτίας πταίσματος του αναδόχου 

ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου και τον 

καθορισμό της τιμής των κινητών αξιών που διατέθηκαν σε δημόσια 
εγγραφή. Εκδότρια εταιρία και Πλείονες ανάδοχοι ευθύνονται σε ολόκληρο. 

Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του πταίσματος του αναδόχου και της ζημίας. 

Ο ανάδοχος φέρει το βάρος αποδείξεως της έλλειψης πταίσματος. Για την 

εκτίμηση της έλλειψης πταίσματος λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα, αν τα 

στοιχεία του Εκδότη των κινητών αξιών, τα οποία έλαβε υπόψη του για να 

κρίνει την πληρότητα και ακρίβεια του ενημερωτικού δελτίου και τον 

καθορισμό της τιμής έκδοσης, είχαν αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατου και 

προσηκόντως επιμελούς νομικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου από
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νομικό και ορκωτό ελεγκτή, που δεν συνδέονται με τον εκδότη των κινητών 

αξιών. Αξιώσεις για αποζημίωση κατά του αναδόχου παραγράφονται μετά 
την πάροδο έτους από την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των 
κινητών αξίων στο Χρηματιστήριο. Η ευθύνη της εκδότριας εταιρίας δεν 

περιορίζεται για κάθε πταίσμα ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των 

περιεχομένων στο ενημερωτικό δελτίο στοιχείων, με βάση τις γενικές 

διατάξεις του νόμου.

Η τιμή διαθέσεως των μετοχών καθορίζεται από τον ανάδοχο της 

έκδοσης, αναγγέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

έναρξη της δημόσιας εγγραφής, περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο και 

γνωστοποιείται πριν από την έναρξη της δημόσιας εγγραφής στο Δ.Σ. του 
Χ.Α.Α. και την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι μετοχές της εταιρίας, που πρόκειται να εισαχθούν στο 

Χρηματιστήριο, θα πρέπει να έχουν ευρεία διασπορά και για να αποδειχθεί 

αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των νέων μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. με απόφασή του ερμήνευσε την 

έννοια της ευρείας διασποράς των μετοχών κατά την δημόσια εγγραφή ως

εξής:

κατά τη δημόσια εγγραφή, θα πρέπει να διατεθεί στο κοινό 

τουλάχιστον το 70% της αύξησης (δηλ. του 25% για την κύρια αγορά ή του 
15% για την παράλληλη). Το υπόλοιπο 30% εφόσον δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον από το κοινό, μπορεί να διατίθεται στους θεσμικούς επενδυτές 
χωρίς ανώτερο όριο ή να καλυφθεί από τον ανάδοχο.

Το παραπάνω ποσοστό του 70% της αύξησης θα πρέπει να διατεθεί 

τουλάχιστον σε 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και καθένα από αυτά δεν 

μπορεί να πάρει πάνω από το 1/100 αυτού (απόφ. Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 27/10/94).

Όταν πρόκειται για εταιρίες που ζητούν την εισαγωγή τους στην κύρια 

αγορά και δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις περί διασποράς, θα 

εισάγονται στην Παράλληλη Αγορά εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις
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περί διασποράς που αφορούν την Παράλληλη Αγορά. Όταν η εταιρία εκδίδει 
κοινές και προνομιούχες μετοχές, το ποσοστό 60% πρέπει να αφορά 

καθεμιά από τις 2 κατηγορίες μετοχών. Εάν για μία από τις δύο κατηγορίες 

μετοχών δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά τότε η εταιρία δεν θα 

εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Στην περίπτωση αυτή στους επενδυτές θα 

επιστρέφεται το ποσό των χρημάτων τους.

Η απόφαση αυτή περί διασποράς ισχύει σε περίπτωση μη κάλυψης 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίθετα σε περίπτωση 

υπερκάλυψης ισχύει η αναλογική κατανομή υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται επαρκής διασπορά των μετοχών της εταιρίας. Με απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να μειούται μέχρι 10 ποσοστιαίες 

μονάδες, σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλων αυξήσεων του μετοχικού 

κεφαλαίου ανωνύμων εταιριών, που επιδιώκουν την εισαγωγή τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το προβλεπόμενο ποσοστό, το οποίο 

διατίθεται προς δημόσια εγγραφή, υπό την προϋπόθεση της εξασφαλίσεως 

ευρείας διασποράς των μετοχών στο επενδυτικό κοινό.

Μια εταιρία της οποίας σι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 

τρίτης ή τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΚ) προκειμένου να εισάγει τις μετοχές της 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απαιτείται να προβεί σε προηγούμενη αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25%. Εν τούτοις, σε περίπτωση που μια 

εταιρία έχει εισηγμένες τις μετοχές της σε Χρηματιστήριο μιας ή 

περισσοτέρων κρατών-μελών της ΕΟΚ για την εισαγωγή των μετοχών της 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου. Επίσης, 

εξαιρούνται από την υποχρέωση της αυξήσεως Κεφαλαίου οι εταιρίες που 
προέρχονται από συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εισηγμένων εταιριών ή 
απορρόφηση εταιριών, εκ των οποίων η μια έχει ήδη τις μετοχές της 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δικαιολογητική βάση των 

εξαιρέσεων αυτών, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι εταιρίες που έχουν 

εισηγμένες τις μετοχές τους σ’ ένα Χρηματιστήριο της ΕΟΚ ή προέρχονται 

από συγχώνευση ή απορρόφηση μιας εισηγμένης εταιρίας με μια ή 

περισσότερες μη εισηγμένες εταιρίες, θεωρείται ότι έχουν επαρκή διασπορά 

των μετοχών τους στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
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Όταν, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, 
προκειμένου να εισαχθούν οι μετοχές της για πρώτη φορά στο 

Χρηματιστήριο, μέρος των εκδιδόμενων νέων μετοχών δεν διατίθεται με 

δημόσια εγγραφή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : ΐ) Οι 

μετοχές που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται 

με δημόσια εγγραφή, ϋ) η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε δημόσια 

εγγραφή δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της τιμής διάθεσης των νέων 

μετοχών που δεν διατίθενται σε δημόσια εγγραφή. Αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση που κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήψη από το 

αρμόδιο όργανο της εταιρίας της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου 

με δημόσια εγγραφή είχε προηγηθεί αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με 

εισφορά μετρητών, iii) η ανάληψη των μετοχών που δεν διατίθενται με 

δημόσια εγγραφή, η καταβολή του ποσού της αυξήσεως και η πιστοποίηση 

της καταβολής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της 
δημόσιας εγγραφής, ίν) η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει υποβάλει στο Δ.Σ 

του Χ.Α.Α. κατάλογο των προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές που δεν 

διατέθηκαν σε δημόσια εγγραφή και κατέλαβαν την αξία τους. Ο κατάλογος 

αυτός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον 

αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών 

που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.876/1979 (ΦΕΚ 

4Β Α'), εκδότρια εταιρία που εισάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο 
Χρηματιστήριο επιτρέπεται να διαθέσει σε δημόσια εγγραφή προνομιούχες 
χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μόνον εάν και πριν από τη δημόσια εγγραφή 

είχε εκδώσει τέτοιες μετοχές. Η αναλογία των κοινών μετοχών που 

διατίθενται σε δημόσια εγγραφή προς τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα 

ψήφου μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να είναι 

εις βάρος των κοινών μετοχών ως προς την αναλογία τους προς τις 

προνομιούχες μετοχές της εταιρίας πριν από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου.
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Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες εκδόσεις 

μετοχών θα εκτυπώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει η 
χρηματιστηριακή νομοθεσία για την εκτύπωση μετοχών. Οι ήδη εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν τυπωθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του Ν. 1960/91 δεν υποχρεούνται να τις ανατυπώσουν 
σύμφωνα με την χρηματιστηριακή νομοθεσία για την εκτύπωση μετοχών. Σε 

περίπτωση όμως που προχωρούν σε έκδοση νέων μετοχών αυτές πρέπει 

να τυπώνονται σύμφωνα με την χρηματιστηριακή νομοθεσία για την 

εκτύπωση μετοχών.

Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Δεν γίνονται 

δεκτές μετοχές σε προσωρινούς τίτλους, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών κρίνει ότι ο εκδότης τους παρέχει εγγυήσεις για 

την προστασία των επενδυτών.

Η εισαγωγή των μετοχών πραγματοποιείται μετά τη λήξη της 

περιόδου εγγραφών του κοινού και εφ’ όσον υπάρχει επαρκής διασπορά 

των μετοχών στην Ελλάδα ή στα Κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Η ύπαρξη επαρκούς 

διασποράς των μετοχών των εταιριών, που είναι εισηγμένες σε 

Χρηματιστήριο ενός ή περισσοτέρων Κρατών-μελών της ΕΟΚ, κρίνεται κατά 

περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων περί διασποράς. Επίσης σε περίπτωση 

αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, από εισηγμένη εταιρία, με έκδοση νέων 

μετοχών της αυτής κατηγορίας (κοινών ή προνομιούχων, ανωνύμων ή 
ονομαστικών), το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου κρίνει κατά 
περίπτωση, αν υπάρχει επαρκής διασπορά σε σχέση με το συνολικό σε 

κυκλοφορία αριθμό μετοχών της εταιρίας.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αίτηση εισαγωγής των μετοχών μιας 
εταιρίας στο Χρηματιστήριο πρέπει ν’ αφορά όλες τις μετοχές της αυτής 

κατηγορίας (κοινές, προνομιούχες, ονομαστικές, ανώνυμες).

Στην περίπτωση μετοχών εταιρίας με έδρα σε άλλο Κράτος-μέλος της 

ΕΟΚ για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η εμφάνιση 

των μετοχών αυτών απαιτείται να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που



98

ισχύουν σ’ αυτό το Κράτος-μέλος. Αν αυτές διαφέρουν από τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα 
πρέπει να το γνωστοποιεί στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Σχετικά με την εμφάνιση των μετοχών εταιριών με έδρα τρίτο κράτος 

(εκτός ΕΟΚ), θα πρέπει αυτή να δίνει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 

των επενδυτών στην Ελλάδα. Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση πέρα των 

παραπάνω, για να εισαχθούν οι μετοχές μιας εταιρίας με έδρα τρίτο κράτος 

(εκτός ΕΟΚ) είναι η προηγούμενη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών 
που έχει την έδρα της η εταιρία ή της χώρας που οι μετοχές της έχουν την 

μεγαλύτερη διασπορά και συναλλακτική κίνηση.

4. Πριν από την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών απαιτείται η δημοσίευση "ενημερωτικού δελτίου" από την 

αιτούσα εταιρία, σύμφωνα με το Π.Δ. 348/4.7.85 και το "ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" που ενέκρινε το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς στις 25/7/94. Για την κυκλοφορία και δημοσίευση του 

"ενημερωτικού δελτίου" απαιτείται προηγούμενη έγκριση του περιεχομένου 
του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου. Η δημοσίευση του 

"Ενημερωτικού δελτίου" είναι υποχρεωτική και για τις εισηγμένες εταιρίες στο 

Χρηματιστήριο που κάνουν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Αν για την ίδια κινητή αξία υποβάλλονται συγχρόνως ή με χρονική 

διαφορά το πολύ τριών μηνών, αιτήσεις εισαγωγής στο Χ.Α.Α. και σε ένα ή 

περισσότερα Χρηματιστήρια ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και του κράτους-μέλους 
της καταστατικής έδρας του εκδότη, το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. αναγνωρίζει το 
σχετικό ενημερωτικό δελτίο εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 

αρχές της καταστατικής έδρας του εκδότη και έχει μεταφραστεί στην 

ελληνική γλώσσα (Π.Δ.50/92). Απαλλάσσεται η εκδότρια εταιρία από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου εφόσον οι κινητές αξίες στις 

οποίες αναφέρεται έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την 

εισαγωγή στο Χ.Α.Α. Το υπάρχον δελτίο θα πρέπει να μεταφραστεί στα 

Ελληνικά και το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές



99

πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που 
προκύπτουν από τις αξίες αυτές, τη μέθοδο κατανομής των μερισμάτων και 
καταβολής των οφειλόμενων τοκομεριδίων, καθώς και τον τρόπο 

δημοσίευσης των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό.

Το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή είναι 

σκόπιμο να ανέρχεται τουλάχιστον σε 400 εκατ. δρχ.

Απόφαση Εισαγωγής Κινητών Αξιών

Η αίτηση εισαγωγής μιας κινητής αξίας (μετοχής ή ομολογίας) στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να αναφέρει και αν παρόμοια αίτηση 

έχει υποβληθεί σε Χρηματιστήριο Αξιών άλλου ή άλλων Κρατών-μελών ή 

πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον. Όταν για μια και την αυτή κινητή 

αξία, ταυτόχρονα, ή σε παραπλήσια χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται 

αιτήσεις εισαγωγής εκτός από το Χρηματιστήριο Αθηνών και σε άλλο ή άλλα 
Χρηματιστήρια της ΕΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών-μελών 

προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

διαδικασία και να απλουστευθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την 

εισαγωγή της συγκεκριμένης κινητής αξίας. Το ίδιο ισχύει και όταν 

υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής για κινητή αξία εγγεγραμμένη ήδη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών άλλου ή άλλων Κρατών-μελών της ΕΟΚ.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών μιας 
εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η τελευταία υποβάλλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά στοιχεία:

1. Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που θα συνοδεύεται από 

απόσπασμα πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία αποφασίστηκε η 

εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών.

2. Καταστατικό της εταιρίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 

φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στα οποία δημοσιεύθηκε το αρχικό 

καταστατικό και οι τροποποιήσεις του.
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3. Λεπτομερή αναφορά του αντικειμένου εργασιών της επιχειρήσεως, με 

πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για την παρούσα θέση της, τις προοπτικές 
της στον κλάδο που ανήκει, στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, όπως 

επίσης το σκοπό και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που θα 

αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

4. Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός των κυριότερων 

μετόχων (ονομαστικά κατά την τελευταία πενταετία).

5. Ισολογισμοί των πέντε (5) τελευταίων χρήσεων. Οι ισολογισμοί πρέπει να 

συνοδεύονται και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι 

Ισολογισμοί πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

6. Κατάσταση που να εμφανίζει την εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου και 

τους λόγους μεταβολής του από της ιδρύσεως της εταιρίας μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών, 

καθώς και τον αριθμό των μετοχών (Χωριστά για τις Κοινές και 

Προνομιούχες), που διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας.

7. Κατάσταση που να εμφανίζει τα μερίσματα που διένειμε η εταιρία 
(συνολικά και κατά μετοχή) κατά την τελευταία δεκαετία ή για βραχύτερο 

χρόνο, αν η ζωή της εταιρίας είναι μικρότερη.

8. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 

τελευταία πενταετία.

9. Αντίγραφο των εκθέσεων του φορολογικού ελέγχου της εταιρίας των δυο 

προηγουμένων ετών της τελευταίας χρήσεως, όπως και των οφειλομένων 
ποσών σε περίπτωση οριστικής τακτοποιήσεως φορολογικών ή άλλων 

εκκρεμοτήτων, με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, γνωστοποίηση των 

τυχόν εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν 

βρίσκονται αυτές.

ΙΟ.Έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την πραγματική αξία των 

στοιχείων του Παγίου Ενεργητικού της Εταιρίας.
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11. Αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών Ενεργητικού, Παθητικού και 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με κάθε δυνατή ανάπτυξη και λεπτομέρεια.

12. Πίνακες δαπανών Προσωπικού.

13. Κατάσταση που να εμφανίζει αναλυτικά κατά την τελευταία πενταετία σε 
ποσότητα και αξία : (α) την παραγωγή, (β) τις πωλήσεις, (γ) τα 
αποθέματα, (δ) την ανάλωση πρώτων υλών, (ε) την σημερινή 

παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως και τον 

βαθμό απασχολήσεώς τους κατά την τελευταία χρήση και (στ) τις 

εξαγωγές παραχθέντων προϊόντων, αν βεβαίως έχουν πραγματοποιηθεί.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δηλώσει τις τυχόν 

συμμετοχές των μελών του ή της εταιρίας, σε άλλες επιχειρήσεις, την 

ύπαρξη ειδικού συμφωνητικού συνεργασίας, τη μορφή και τα ποσοστά 

συμμετοχής και τις τυχόν συναλλαγές που έχει η εταιρία με αυτές. 
Επίσης, η εταιρία υποχρεούται να καταθέτει τους Ισολογισμούς των 

επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει εφόσον η λογιστική αξία της 

συμμετοχής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των κεφαλαίων ή 

μετέχει με 10% τουλάχιστον στα καθαρά αποτελέσματα της εκδότριας 

εταιρίας.

15. Κυρωμένα αντίγραφα των Δελτίων Βιομηχανικής Κινήσεως και 

Δραστηριότητος του Ν. 85Β/1979 των δυο τελευταίων χρήσεων, με τα 

στοιχεία που ορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Βιομηχανίας.

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Χρηματιστηρίου Αξιών μπορεί να ζητήσει και κάθε άλλη διευκρίνηση ή 
συμπληρωματική πληροφορία.

Η απόφαση εισαγωγής μιας κινητής αξίας λαμβάνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών του. Ως εκ 

τούτου, οι τίτλοι μετοχών και ομολογιών εισάγονται στο Χρηματιστήριο αν ο 

εκδότης αυτών πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και 

αν η έκδοση των παραστατικών αυτών είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Παρά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών δύναται να απορρίπτει αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών, αν κατά τη
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γνώμη του, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η εισαγωγή τους θα 
είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα των επενδυτών. Επίσης το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών στο 

Χρηματιστήριο από οποιοδήποτε άλλο ειδικό όρο κρίνει αναγκαίο για την 

προστασία των επενδυτών. Τέλος, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου μπορεί ν’ 

αρνηθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών που έχουν 

ήδη εισαχθεί σε Χρηματιστήριο άλλου ή άλλων Κρατών-μελών της ΕΟΚ 

όταν ο εκδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του στο Χρηματιστήριο αυτού του 

Κράτους-μέλους.

Κατά των αποφάσεων αρνήσεως εισαγωγής μιας κινητής αξίας στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών χωρεί αίτηση ακυρώσεως αυτών στο Συμβούλιο της 

Επικράτειας.

Εντός έξι μηνών από της αιτήσεως εισαγωγής μιας κινητής αξίας το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφασή του στον 

αιτούντα, εκτός αν εντός των έξι μηνών ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες, οπότε η απόφαση κοινοποιείται εντός των επομένων έξι 

μηνών από της παροχής των συμπληρωματικών πληροφοριών από τον 

αιτούντα.

Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου δεν 
εκδοθεί εντός των παραπάνω προθεσμιών, θεωρείται σιωπηρή απόφαση 

απορρίψεως της αιτήσεως εισαγωγής, η οποία υπόκειται σε αίτηση 

ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η εταιρία ή ο εκδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Χρηματιστήριο 
τα ακόλουθα ποσά:

1. Το εφάπαξ ποσό δικαιώματος εισαγωγής στην Κύρια Αγορά ορίζεται σε 

ποσοστό 0,5% επί της αξίας έκδοσης με ελάχιστη καταβολή δρχ.

2.000. 000 όταν πρόκειται για εισαγωγή μετοχών. Για την εισαγωγή της 

πρώτης έκδοσης ομολογιακών δανείων Ανωνύμων Εταιριών δρχ.

500.000. Για τις επόμενες εκδόσεις ομολογιακών δανείων Ανωνύμων
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Εταιριών δρχ. 200.000 ανά έκδοση. Για εισαγωγή Τραπεζικών Ομολόγων 
που εκδίδονται σε σειρές δρχ. 100.000 για κάθε έκδοση.

2. Δικαιώματα διαπραγματεύσεως ανά τρίμηνο, τα οποία υπολογίζονται με 

ορισμένα ποσοστά κυμαινόμενα από 0,010% - 0,0015% επί της 

τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων τίτλων, με βάση είτε 

την τιμή εισαγωγής (κατά την εισαγωγή μιας εταιρίας) είτε την μέση τιμή 

των τίτλων της εταιρίας ή του εκδότη κατά τον τελευταίο μήνα του 

προηγουμένου τριμήνου.

3. Τα δικαιώματα διαπραγματεύσεως καθορίζονται ως εξής:

α) Ποσοστό 0,010% όταν η αξία του συνόλου των τίτλων που έχουν 

εισαχθεΐ (με βάση την μέση τιμή του τελευταίου μηνός του προηγουμένου 

τριμήνου) δεν είναι μεγαλύτερη των δραχμών 1.000.000.000.

β) Ποσοστό 0,008% για το από 1.000.000.001 μέχρι 3.000.000.000 

δραχμών ποσό.

γ) Ποσοστό 0,006% για το από 3.000.000.000 μέχρι 5.000.000.000 

δραχμών ποσό.

δ) Ποσοστό 0,004% για το από 5.000.000.001 μέχρι 10.000.000.000 

δραχμών ποσό.

ε) Ποσοστό 0,003% για το από 10.000.000.001 μέχρι 20.000.000.000 

δραχμών ποσό.

στ) Ποσοστό 0,0025% για το από 20.000.000.001 μέχρι 50.000.000.000 
δραχμών ποσό.

ζ) Ποσοστό 0,0018% για το από 50.000.000.001 μέχρι 100.000.000.000 

δραχμών ποσό.

η) Ποσοστό 0,0015% για το πέρα των 100.000.000.001 δραχμών ποσό. Το 

κατώτερο ποσό της τριμηνιαίας συνδρομής ορίζεται σε δρχ. 50.000.

Η αξία των εισηγμένων τίτλων, βάσει της οποίας υπολογίζονται τα

ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει ως γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων
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μετοχών ή ομολογιών κάθε εταιρίας επί τη μέση τιμή του τελευταίου μηνάς 

του προηγουμένου τριμήνου.

Για τον καθορισμό της συνδρομής του πρώτου τριμήνου των 

νεοεισαγόμενων τίτλων τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί της τιμής 

εισαγωγής. Επί της συνδρομής του τριμήνου υπολογίζεται: τέλος

χαρτοσήμου με κράτηση για τον ΟΓΑ ποσοστού 2,40%.

Σαν μέση τιμή των διαφόρων αξιών για τον υπολογισμό των 

τριμηνιαίων συνδρομών λαμβάνεται η τιμή που υπολογίζει το τμήμα 

Προσανατολισμού του Χρηματιστηρίου βάσει των ημερησίων τιμών 

κλεισίματος κάθε αξίας. Σαν τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή προσφοράς 

για αγορά ή πώληση που αναγράφεται στην ειδική στήλη του Ημερησίου 
Δελτίου, σε περίπτωση δε έλλειψης αυτής, η τελευταία τιμή συναλλαγών. Σε 

περίπτωση που καμία από τις ανωτέρω τιμές δεν έχει σημειωθεί, λαμβάνεται 

η τιμή της στήλης προηγούμενης συναλλαγής. Οι ομολογίες δανείων του 

Ελληνικού Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

απαλλάσσονται από το δικαίωμα εγγραφής και κάθε συνδρομής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να ζητήσουν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο νέων μετοχών της αυτής 
κατηγορίας με εκείνες που είναι εισηγμένες, σε περίπτωση αυξήσεως του 

μετοχικού τους κεφαλαίου και καλύψεως αυτού με δημόσια εγγραφή.

2. Να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση των μετόχων τους και να τους 

παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Να 

πληροφορούν τους μετόχους τους για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων 

των μετόχων και να καθιστούν δυνατή την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, 

να πληροφορούν τους μετόχους για τη διανομή και πληρωμή μερισμάτων,
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για πράξεις εκδόσεως, διανομής, εγγραφής, μετατροπής νέων μετοχών και 

να παρέχουν οιαδήποτε άλλη πληροφορία που τους ενδιαφέρει. Επίσης, να 
ορίζουν ένα πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο για την εξυπηρέτηση των 

μετόχων τους -και την άσκηση των οικονομικών τους δικαιωμάτων (π.χ. 

είσπραξη μερισμάτων, άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής σε αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π.) ή να εξασφαλίζουν οι ίδιες την εξυπηρέτηση 

αυτών.

3. Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου το 

σχέδιο τροποποιήσεως του καταστατικού τους το αργότερο μέχρι της 

ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που 

συνέρχεται για ν’ αποφασίσει την προτεινόμενη ή τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού.

4. Να δημοσιεύουν και να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των μετόχων 

τους, το συντομότερο δυνατό, τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις και την 

έκθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Οι εταιρίες δίνουν στο κοινό 

λεπτομερείς συμπληρωματικές πληροφορίες, αν οι καταστάσεις αυτές δεν 

είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου της ΕΟΚ, που 

αφορούν τους λογαριασμούς των εταιριών και δεν δίνουν πιστή εικόνα της 

περιουσιακής και οικονομικής τους καταστάσεως και των οικονομικών τους 

αποτελεσμάτων. Ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές εισάγονται ή 

έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά 
τους η οποία θα αφορά στο πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικής χρήσης.

5. Να δημοσιεύουν την εξαμηνιαία έκθεση μέσα σε διάστημα τεσσάρων 

μηνών από τη λήξη του πρώτου Εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται, σε μία ή 

περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες εθνικής και μεγάλης κυκλοφορίας. Η 
έκθεση αναφέρεται στη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα οικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο κάθε χρήσεως.

6. Ανώνυμες Εταιρίες που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών και έχουν θυγατρικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν και α) ενοποιημένη εξαμηνιαία έκθεση για το σύνολο των
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δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων τους που αφορούν το πρώτο εξάμηνο 

κάθε οικονομικής χρήσης, β) επίσης ενοποιημένο ισολογισμό στο τέλος της 
οικονομικής χρήσης.

7. Να πληροφορούν, το συντομότερο δυνατό, το κοινό, για τυχόν, νέα 

σημαντικά γεγονότα, που αφορούν την εταιρία και αναφέρονται στη 

δραστηριότητά της και τα οποία, λόγω των επιπτώσεών τους στην 

περιουσιακή και οικονομική κατάσταση ή στη γενική οικονομική της πορεία, 

μπορεί να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση στις τιμές των μετοχών της 

στη Χρηματιστηριακή Αγορά. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών δύναται να απαλλάσσει μια εταιρία από την 

παραπάνω υποχρέωση αν η ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών μπορεί 

να προξενήσει ζημιά στα νόμιμα συμφέροντά της. Επίσης η εταιρία 

πληροφορεί το κοινό για κάθε τροποποίηση που συνδέεται με τις μετοχές 

της και για τις τυχόν μεταβολές στη διάρθρωση των συμμετοχών στο 

κεφάλαιό της, σε σχέση με δημοσιευθέντα προηγούμενα στοιχεία.

Επιπλέον οι Εταιρίες Συμμετοχών πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

α) Δημοσίευση Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών οι 

οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Οι καταστάσεις 

αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

β) Γνωστοποίηση στο Χ.Α.Α. και στο επενδυτικό κοινό κάθε αλλαγής του 

ποσοστού συμμετοχής με πακέτα μεγαλύτερα του 5%

γ) Γνωστοποίηση στο Δ.Σ. του Χ.Α.Α. από την εταιρία συμμετοχών κάθε 
ίδρυσης νέων εταιριών συμμετοχικού ενδιαφέροντος ή εξαγοράς των 
υφισταμένων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Θα πρέπει να 

αναφέρονται λεπτομερώς το ποσοστό εξαγοραζόμενων μετοχών, η τιμή 

εξαγοράς και το ποσοστό συμμετοχής στην κερδοφορία της εταιρίας.

δ) Ανά τρίμηνο γνωστοποίηση στο Χ.Α.Α. της ανάλυσης του λογαριασμού 

συμμετοχών και δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α.
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ε) Αλλαγή ή μεταβολή του σκοπού των θυγατρικών εταιριών πρέπει να 
υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

Επίσης κάθε πρόσωπο που αποκτά ή εκχωρεί συμμετοχή σε μια 

εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λόγω αυτής της 

απόκτησης ή εκχώρησης το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του 

μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ή ελέγχει έμμεσα, φθάνει ή υπερβαίνει τα 

όρια των 10%, 20%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 

ή του μετοχικού κεφαλαίου, ή κατέρχεται τα όρια αυτά, οφείλει να 

ενημερώνει την εταιρία και την αρμόδια αρχή (το Χ.Α.Α.) εντός πέντε 

ημερολογιακών ημερών.

Όποιος διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, 

δια του τύπου ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, οι οποίες δύνανται να 
επηρεάσουν την τιμή μιας ή περισσότερων κινητών αξιών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι 

εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

Πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές 

επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα μέλη Δ.Σ. των εταιριών 

των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στους 

αναδόχους εκδόσεων και στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους 

επιχειρήσεων, όταν δημοσιοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανακριβείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους μπορεί να 

προκαλέσουν ζημία στους επενδυτές. Με αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύνανται 
να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα.

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή 

τιμωρείται όποιος έχοντας αποκτήσει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών 

για επιχείρηση με αφορμή μόνιμη ή πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών με 

οποιαδήποτε ιδιότητα προς επιχείρηση ή για επιχείρηση, χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες αυτές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου και αγοράζει ή 

πωλεί χρηματιστηριακές αξίες των επιχειρήσεων αυτών για να επιτύχει
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σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του η τρίτο ή να επιφέρει 

σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος 

αποκτά άμεσα ή έμμεσα γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση 
από πρόσωπα που είχαν αποκτήσει, όπως προαναφέρεται, γνώση των 

πληροφοριών και τις χρησιμοποιεί εν γνώσει του γεγονότος ότι οι 

πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου και 

αγοράζει ή πωλεί χρηματιστηριακές αξίες της επιχείρησης αυτής, για να 

επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο ή να 

επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο. Αποτελεί επιβαρυντική 
περίπτωση ή τέλεση των ανωτέρω πράξεων, από άτομα που 

απασχολούνται σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες, στο κεφάλαιο των 

οποίων μετέχουν τράπεζες ή σε τράπεζα, μέτοχο τέτοιων εταιριών.

Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων περί εμπιστευτικών 

πληροφοριών επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόστιμο 

ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. και μέχρι ενός 

δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. ή ύψους ίσου προς το πενταπλάσιο 

του οφέλους που απεκόμισε ο εκμεταλλευόμενος τις εμπιστευτικές 

πληροφορίες.

8. Να εξασφαλίζουν ισοδύναμες πληροφορίες σε όλες τις Αγορές αν οι 

μετοχές μιας εταιρίας είναι εισηγμένες σε περισσότερα από ένα 

Χρηματιστήρια της ΕΟΚ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ισοδύναμες με τις 
άλλες Αγορές πληροφορίες. Αν μια εταιρία έχει εισηγμένες τις μετοχές της 
και σε Χρηματιστήριο τρίτης ή τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΚ) να εξασφαλίζει 

την ισοδυναμία των πληροφοριών σ' όλες τις Αγορές εφόσον οι 
πληροφορίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της.

Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι εταιρίες των οποίων οι 

μετοχές εισάγονται ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

αναλαμβάνουν και τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Κατάθεση στο Χρηματιστήριο Αξιών αντιγράφου του πρακτικού του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που υποβάλλεται στην αρμόδια
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Εποπτική Αρχή και με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του εκ της 
αυξήσεως προερχομένου κεφαλαίου.

2. Υποβολή καταστάσεως με την αρίθμηση των μετοχών και την κατανομή 

αυτών σε τίτλους απλούς ή πολλαπλούς.

3. Άμεση ενημέρωση της Διοικήσεως του Χρηματιστηρίου Αξιών για κάθε 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με το 

προσεχές πρόγραμμα επενδύσεων, καθώς και με την μερισματική 

πολιτική της εταιρίας.

4. Γνωστοποίηση στη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αξιών της δημιουργίας 

ή συστάσεως θυγατρικών επιχειρήσεων, ή της συμμετοχής σε 

νεοσυνιστόμενες, ευθύς ως ληφθεί η σχετική απόφαση.

5. Κοινοποίηση στο Χρηματιστήριο Αξιών των αποφάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων.

6. Διανομή των νέων μετοχών, που προέρχονται από αύξηση του 

Κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

στους δικαιούχους, εντός τριών (3) το πολύ μηνών από της λήξεως των 

εγγραφών συμμετοχής στην αύξηση του Κεφαλαίου. Ταυτόχρονα η 

εταιρία υποχρεούται να ζητήσει από τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου την 

εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών.

7. Υποβολή στο Χρηματιστήριο εξήντα (60) άκυρων αντιτύπων των 

οριστικών τίτλων της εταιρίας με τις απαραίτητες υπογραφές και 
σφραγίδες όπως έχουν τεθεί στους τίτλους που κυκλοφορούν.

8. Αποστολή στο Χρηματιστήριο Αξιών ικανοποιητικού αριθμού 
Ισολογισμών, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

Εταιρίες των οποίων η έδρα είναι εκτός Αθηνών, υποχρεούνται να 

κοινοποιούν στο Χρηματιστήριο και στην Διεύθυνση Εποπτείας, τον 

διορισμό πληρεξουσίου και αντικλήτου στην Αθήνα.

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, αποτελεί παράβαση της

νομοθεσίας του Χρηματιστηρίου Αξιών.
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να 

αναστέλλει τη διαπραγμάτευση μιας κινητής αξίας όταν δεν διασφαλίζεται ή 

απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της Αγοράς ή όταν το επιβάλλει η 

προστασία των επενδυτών.

Η διαγραφή εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και εφ' όσον η εταιρία δεν συμμορφωθεί 

εντός εξαμήνου προς τη γραπτή προειδοποίηση η οποία απευθύνεται σ' 

αυτήν από τις αρμόδιες αρχές, στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν το ύψος των ετήσιων πραγματικών συναλλαγών δεν υπερβεί το ένα 

τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εν κυκλοφορία μετοχών της 

εταιρίας.

β) Εάν η εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις.

γ) Εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό 

εκκαθάριση. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά γνώμη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να 

προβαίνει σε διαγραφή εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στις 

εξής περιπτώσεις:

α) Εάν η εταιρία δεν τηρεί καθ' υπότροπη τις διατάξεις της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας.

β) Εάν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι ή 

υπάλληλοι έχουν τιμωρηθεί καθ’ υπότροπη για παραβάσεις της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

γ) Εάν η εταιρία παραλείπει να ενημερώνει εγκαίρως το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, 

μπορεί να επηρεάσει τη τιμή των μετοχών της εταιρίας στην αγορά.
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δ) Εάν η εταιρία - νόμιμοι εκπρόσωποί της, εντός του πλαισίου των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για απάτη, 
φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Προκειμένου μια Ανώνυμη Εταιρία να εισάγει προς διαπραγμάτευση 

τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχει ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων (μετοχικό και αποθεματικά) 

τουλάχιστον δρχ. 250 εκατ. ή 0,8 εκατ. ECU. Για τον υπολογισμό των ιδίων 

κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη και τα νέα κέρδη εις νέου.

2. Να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον τρεις ισολογισμούς, ελεγμένους από το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση 

με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της.

3. Να έχει παρουσιάσει ικανοποιητικά κέρδη εκμεταλλεύσεως κατά την 

τελευταία τριετία. Εξαίρεση χωρεί στις περιπτώσεις νεοσύστατων εταιριών ή 
εταιριών με βραχύτερο των 3 ετών χρόνο ζωής ή και εταιριών που για 

ειδικούς λόγους δεν παρουσίασαν κέρδη σε ένα από τα τρία προ της 

αίτησης εισαγωγής χρόνια, αν οι προοπτικές της εταιρίας είναι ευνοϊκές, η 
εισαγωγή των μετοχών είναι προς το συμφέρον της εταιρίας και επιπλέον 

υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι επενδυτές έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες 

για να σχηματίσουν σαφή γνώμη για την εταιρία και τις μετοχές των οποίων 
ζητείται η εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση εισαγωγής λαμβάνεται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Χρηματιστηρίου.

Στις συνήθεις περιπτώσεις, που η αιτούσα εταιρία πληροί τις 

παραπάνω προϋποθέσεις η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών της 

λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με πλειοψηφία 

των 3/5 του συνόλου των μελών της.
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4. Η υποψήφια Εταιρία θα πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου ίση τουλάχιστον με το 15% αυτού.

Οι μετοχές που προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου θα διατίθενται στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή πριν 

από την εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Για την με δημόσια εγγραφή κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου 

απαιτείται απόφαση της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Η διασπορά των μετοχών της Εταιρίας στο ευρύ κοινό αποδεικνύεται 

με κατάσταση που υποβάλλει η εταιρία στο Χρηματιστήριο. Δεν απαιτείται 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που μια εταιρία έχει 

εισηγμένες τις μετοχές της σε Κύρια ή Παράλληλη Αγορά του 
Χρηματιστηρίου ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της ΕΟΚ, προκειμένου 

να εισαχθούν οι μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση της αυξήσεως του 

μετοχικού κεφαλαίου και οι νέες εταιρίες που προέρχονται από συγχώνευση 

δύο ή περισσοτέρων εισηγμένων στην Παράλληλη Αγορά ή απορρόφηση 

εταιριών εκ των οποίων τη μια έχει εισηγμένες τις μετοχές της στην 

Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

5. Να υπάρξει ανάδοχος της εκδόσεως (UNDERWRITER) ο οποίος θα 

εγγυηθεί την κάλυψη των μετοχών της εκδύσεως και θα αναλάβει την αγορά 

των μετοχών που δεν θα καλυφθούν από το κοινό στην τιμή εισαγωγής 

αυτών στο Χρηματιστήριο.

6. Η εταιρία πρέπει να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, πριν την έναρξη των 
εγγραφών συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το 
ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται προ της δημοσιεύσεώς του από το Δ.Σ. του 

Χρηματιστηρίου και πρέπει να βρίσκεται στην διάθεση του επενδυτικού 

κοινού 10 εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως των εγγραφών συμμετοχής 

στην αύξηση του κεφαλαίου. Ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται και στην 

περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

εταιριών που έχουν ήδη τις μετοχές τους εισηγμένες στην Παράλληλη Αγορά 

του Χρηματιστηρίου.
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7. Εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στην Κύρια 
Αγορά του Χρηματιστηρίου, δύνανται να εισαχθούν στην Παράλληλη Αγορά 
εφόσον οι ίδιες οι εταιρίες το επιθυμούν.

8. Για την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών απαιτείται οι μετοχές να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Δεν γίνονται δεκτές 
μετοχές σε προσωρινούς τίτλους, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κρίνει ότι ο εκδότης τους παρέχει εγγυήσεις 
για την προστασία των επενδυτών. Η αίτηση εισαγωγής των μετοχών μιας 

εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να αφορά όλες τις μετοχές της 

αυτής κατηγορίας (κοινές, προνομιούχες, ονομαστικές, ανώνυμες).

9. Στην περίπτωση μετοχών εταιρίας με έδρα ένα Κράτος-μέλος της ΕΟΚ 

για την εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών η εμφάνιση των μετοχών αυτών απαιτείται να είναι σύμφωνη με τις 

διατάξεις που ισχύουν σ' αυτό το Κράτος-μέλος. Αν αυτές διαφέρουν από τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου θα πρέπει να 

το γνωστοποιεί στο ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Σχετικά με την εμφάνιση των μετοχών εταιριών με έδρα τρίτο κράτος 

(εκτός ΕΟΚ) θα πρέπει αυτή να δίνει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 
των επενδυτών στην Ελλάδα.

Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση, πέρα των παραπάνω, για να 

εισαχθούν οι μετοχές μιας εταιρίας με έδρα τρίτο κράτος (εκτός ΕΟΚ) είναι η 
προηγούμενη εισαγωγή τους στην Επίσημη ή στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών που έχει την έδρα της η εταιρία ή της χώρας που οι 

μετοχές της έχουν την μεγαλύτερη διασπορά και συναλλακτική κίνηση.

Μετάταξη εταιρίας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά 

του Χ.Α.Α.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Κ., κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στην



114

Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. δύνανται να μεταφερθούν στην Κύρια Αγορά 

εφόσον, ο εκδότης αυτών πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Η εταιρία θα πρέπει να έχει παραμείνει στην Παράλληλη Αγορά 

τουλάχιστον για 2 χρόνια από την εισαγωγή της.

β. Κατά την παραμονή της στην Παράλληλη Αγορά τα κέρδη 

εκμεταλλεύσεως πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητική εξέλιξη.

γ. Να έχει γίνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν με δημόσια εγγραφή 

σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στο ενημερωτικό δελτίο.

δ. Οι μετοχές της να έχουν ικανοποιητική διασπορά και εμπορευσιμότητα.

ε. Να έχει επιδείξει σωστή συμπεριφορά κατά την παραμονή της στην 

Παράλληλη Αγορά τόσο απέναντι του Χρηματιστηρίου όσο και του 

επενδυτικού κοινού.

στ. Να κάνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή σε 

ποσοστό όχι μικρότερο της διαφοράς μεταξύ της ελάχιστης απαιτούμενης 

αύξησης κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά και της αύξησης 

που πραγματοποίησε η εταιρία για την εισαγωγή της στην Παράλληλη 

Αγορά. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του υφιστάμενου αριθμού των 
μετοχών της εταιρίας κατ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

του 5%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετά την απόφαση εισαγωγής η εταιρία ή ο εκδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τα ακόλουθα ποσά:

1. Το εφάπαξ ποσό δικαιώματος εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά ορίζεται 
σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας έκδοσης με ελάχιστη καταβολή δρχ. 

500.000 όταν πρόκειται για εισαγωγή μετοχών. Για εισαγωγή της πρώτης 

έκδοσης ομολογιακών δανείων Ανωνύμων Εταιριών δρχ. 300.000. Για τις 

επόμενες εκδόσεις ομολογιακών δανείων Ανωνύμων Εταιριών δρχ. 200.000 

ανά έκδοση.
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2. Δικαιώματα διαπραγμάτευσης ανά τρίμηνο, τα οποία υπολογίζονται με 

ορισμένα ποσοστά κυμαινόμενα από 0,0075%-0,0025% επί της τρέχουσας 
Χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων τίτλων, με βάση είτε την τιμή 

εισαγωγής των τίτλων στην Παράλληλη Αγορά, είτε την μέση τιμή των 

τίτλων της εταιρίας ή του εκδότη κατά τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου 
τριμήνου.

Ειδικότερα:

τα δικαιώματα διαπραγματεύσεως που καταβάλλει η εταιρία καθορίζονται 

ως εξής:

α) Ποσοστό 0,075% όταν η αξία του συνόλου των τίτλων που έχουν 

εισαχθεί, όπως υπολογίζεται παραπάνω δεν είναι μεγαλύτερη των δρχ. 

200.000.000.

β) Ποσοστό 0,060% για το από 200.000.001 μέχρι 500.000.000 δραχμών 

ποσό.

γ) Ποσοστό 0,035% για το από 500.000.001 μέχρι 1.000.000.000 δραχμών 

ποσό.

δ) Ποσοστό 0,025% για το άνω των 1.000.000.001 δραχμών ποσό. Το 

κατώτερο ποσό της τριμηνιαίας συνδρομής ορίζεται το ποσό των 30.000

δρχ.

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Οι λόγοι διαγραφής των μετοχών εταιρίας από την Παράλληλη Αγορά 

είναι οι ίδιοι που ισχύουν κάθε φορά για την διαγραφή μετοχών από την 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η απόφαση για την 

διαγραφή λαμβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση 

του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Οι λοιπές υποχρεώσεις των Ανωνύμων Εταιριών σχετικά με την 

εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.
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Αντληθέντα κεφάλαια Χ.Α.Α. σε χιλ. δρχ.

1980: 2.100.000 1991: 43.923.640 κύρια 1995: 16.627.680 κύρια

1981-86: 1.368.600 παοάλληλη 7.226.151 παοάλληλη

1987: 1.390.000 45.292.240 σύνολο 23.853.831 σύνολο

1989: 1992: 9.462.689

1990: 56.442.100 κύρια 1993: 20.700.100

2.543.908 παοάλληλη 1994: 93.025.667 κύρια

58.986.008 σύνολο 5.691.374 παράλληλη

98.717.041 σύνολο

t't/V-H ΧΡΗΜ.-ΚΗΙ ΑΞΙΑΣ. ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΝ ΕΤΑ1ΡΙΟΝ

84 m as 8/ 88 «9 go 91 52 93 94 95
■βΧρημ,Αςία (αε 8t<rse δρχ.)

* Λ μι tip uorjypevtuv ctaipiwv 
' Τβ στοιχείο «pop*» γψ «jpuj»® ι η» nupc/i y>r αγορά
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