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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η υπαγωγή στο Άρθρο 99 περί προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2011 ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων. Σε 

πρώτο επίπεδο και σε θεωρητική βάση µελετήθηκαν βασικές έννοιες -όπως  το 

επιχειρησιακό περιβάλλον και η παγκόσµια οικονοµική κρίση- οι οποίες θέτουν το 

υπόβαθρο της παρούσας ανάλυσης. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της εν λόγο 

κρίσης στις χρηµατοπιστωτικές σχέσεις µε καταληκτικό σκοπό να αναλυθεί το έσχατο 

παράγωγο αυτής που είναι η πτώχευση. Εν συνεχεία δόθηκε µεγάλη βαρύτητα στην 

παρουσίαση του νοµικού πλαισίου που αποτελείται από τον Ν. 3588/2007 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Αναπτύχθηκαν ενδελεχώς όλες οι βασικές πτυχές του νόµου που 

αφορούν την εφαρµογή του ενώ αναλύθηκε αντιστοίχως και η πρόσφατη 

αντικατάσταση του επίµαχου έκτου κεφαλαίου -που περιέχει το άρθρο 99- µε τον νέο 

Ν. 4013/2011.  

 

Σκοπός της ανάλυσης των παραπάνω όπως αναφέρει και ο τίτλος της εργασίας είναι να 

καταστεί σαφές εάν και κατά πόσο η συγκεκριµένη νοµοθεσία αποτελεί εργαλείο στα 

χέρια της κάθε διοίκησης ή απλώς αναπόφευκτη λύση. Τέλος προς επιβεβαίωση των 

συµπερασµάτων ακολουθεί µια σύντοµη ανασκόπηση της ελληνικής πραγµατικότητας.      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ............................................................................................. 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................................... 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ........................................................ 7 

1.1 Επιχειρησιακό Περιβάλλον................................................................................ 7 

1.2 Η έννοια της κρίσης ......................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ................................................... 14 

2.1 Ιστορική Αναδροµή ......................................................................................... 14 

2.2 Αίτια – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά .................................................................. 17 

2.3 Συγκυρίες που οδήγησαν στην Κρίση ............................................................. 21 

2.3.1 ∆ηµιουργία της Κρίσης ................................................................................ 21 

2.3.2 Επέκταση της Κρίσης................................................................................... 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ....................................................................... 24 

3.1 Εκτόξευση των Επιτοκίων ∆ανεισµού – Μείωση των Ιδιωτικών Επενδύσεων

 24 

3.2 Ανάγκη για εναλλακτικές µορφές Χρηµατοδότησης ...................................... 28 

3.3 Ζητήµατα Ρευστότητας και προβλήµατα διαχείρισης Εµπορικής πίστωσης σε  
Εταιρικούς πελάτες..................................................................................................... 32 

3.4 Επιδείνωση στους Χρηµατοοικονοµικούς ∆είκτες.......................................... 34 

3.5 Ζητήµατα Λειτουργικού και Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (Μόχλευση)... 36 

3.6 Πτώχευση......................................................................................................... 37 

3.6.1 Ορισµός της Πτώχευσης .............................................................................. 37 

3.6.2 Ιστορική Αναδροµή της Πτώχευσης ............................................................ 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ..................................................................... 41 

4.1 Νοµική ∆ιάσταση ............................................................................................ 41 

4.1.1 Ισχύον ∆ίκαιο ............................................................................................... 41 

4.1.2 Προϊσχύον ∆ίκαιο ........................................................................................ 41 

4.2 Κυριότεροι Παράγοντες Εταιρικής Αποτυχίας................................................ 42 

4.3 Πτωχεύσεις Εταιριών σε Ελλάδα και Ευρώπη ................................................ 44 

4.4 Είδη Μοντέλων Πρόβλεψης Πτώχευσης......................................................... 48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ – ΝΟΜΟΣ 3588/2007.......................... 52 

5.1 Περιγραφή του Πτωχευτικού Κώδικα ............................................................. 52 

5.2 Αρχές Πτωχευτικού Κώδικα............................................................................ 53 

5.3 Σκοπός της Πτώχευσης .................................................................................... 54 

5.4 Προϋποθέσεις Υπαγωγής................................................................................. 55 

5.5 Αρµόδιοι Φορείς (Όργανα).............................................................................. 55 

5.6 ∆ιαδικασία Πτώχευσης .................................................................................... 56 



5 
 

5.7 Απόρριψη της Αίτησης .................................................................................... 57 

5.8 Συνέπειες της Πτώχευσης ................................................................................ 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΝΟΜΟΣ 3588/2007 ............................................................................. 60 

6.1 Τι προβλέπουν τα άρθρα 99-106 του Ν. 3588/2007........................................60 

6.2 Η Συνδιαλλαγή στην πράξη ............................................................................. 61 

6.2.1 Τα βήµατα της συνδιαλλαγής....................................................................... 63 

6.3 Τροποποίηση του Κεφ.6 µε το Ν. 4013/2011 και η σχέση του µε το Άρθρο 44 
του Ν. 1892/1990........................................................................................................ 65 

6.4 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ν. 4013/2011 ........................................... 65 

6.5 Αλλαγές που επέρχονται µε το Ν. 4013/2011 ................................................. 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .............................................................................. 70 

7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ................................................................................... 73 

7.1.1 Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. ................................................................................... 73 

7.1.2 Pc Systems.................................................................................................... 77 

7.1.3 Κού-Κου Α.Ε. .............................................................................................. 79 

7.1.4 Kodak ........................................................................................................... 81 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3588/2011 ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.................................................................................................. 83 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................................ 89 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ................................ 93 

 
 
 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας 1 : Πτωχεύσεις Εταιριών στη Δυτική Ευρώπη .............................................................. 44 

Πίνακας 2 : Δείκτης Πτωχεύσεων το 2010 .................................................................................. 46 

 

 

 

 



6 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που έχει ξεσπάσει τη σηµερινή εποχή είναι ένα 

σηµαντικό γεγονός που έχει δηµιουργήσει µια ασφυκτική πίεση τόσο απέναντι στις 

χώρες, και ειδικότερα στην Ελλάδα, όσο και στις επιχειρήσεις. ∆εν υπάρχει αµφιβολία 

ότι το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον είναι άρρητα συνδεδεµένο και 

επηρεασµένο από τη χρηµατοπιστωτική κρίση των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η 

αδυναµία των χωρών και των τραπεζικών συστηµάτων να δανειστούν από τις «αγορές» 

έχει οδηγήσει σε πανικό και ο οποίος µεταφέρεται σε κατώτερα στρώµατα όπως οι 

επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές είτε να πτωχεύουν είτε να αδυνατούν να 

εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. 

Σε επίπεδο επιχειρήσεων η εν λόγω κρίση εκδηλώνεται µε µία σειρά από δυσµενείς 

συνθήκες όπως πτώση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών, πίεση για 

χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση, ενώ παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα 

είσπραξης απαιτήσεων αλλά και εξόφλησης υποχρεώσεων µε παράλληλη 

προβληµατική και ελλιπή χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. Τα προαναφερθέντα έχουν 

σαν γενικότερο επακόλουθο να δηµιουργούνται προβλήµατα στην αύξηση της 

επιχειρηµατικής απόδοσης και ενίοτε στη διατήρηση αυτής στα ελάχιστα αποδεκτά 

επίπεδα ενώ πολλές φορές οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καταφύγουν στην «έσχατη» 

λύση της πτώχευσης η οποία λύση ενδέχεται ορισµένες φορές να αποτελεί και 

στρατηγική επιλογή.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί εκτενώς ο νέος Ν. 3588/2007 

του Πτωχευτικού Κώδικα συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσφατης τροποποίησης, Ν. 

4013/2011, µε την οποία αντικαταστάθηκε το Κεφ. 6 περί της διαδικασίας της 

συνδιαλλαγής και να αποσαφηνιστεί η έννοια της πτώχευσης.  

Το πρώτο µέρος αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει µια 

εννοιολογική προσέγγιση και αποσαφήνιση όρων όπως το επιχειρησιακό περιβάλλον 

και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα αποτελέσµατα αυτής 

εκ των οποίων το ένα (πτώχευση) αποτελεί και το αντικείµενο ανάλυσης µας. 

Απώτερος στόχος της ανάλυσης είναι να αξιολογηθεί αν και κατά πόσο ο Ν 3588/2007 

αποτελεί εργαλείο στα χέρια των επιχειρηµατιών και κατ’ επέκταση επιλογή ή έσχατη 

λύση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

1.1 Επιχειρησιακό Περιβάλλον  
 
Το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον αποτελεί κατά βάση ένα µέρος του 

εξωτερικού  µακροπεριβάλλοντος των επιχειρήσεων. Για να γίνει κατανοητό το 

παραπάνω πρέπει πρώτα να γίνει λόγος για το επιχειρησιακό περιβάλλον. Το 

επιχειρησιακό περιβάλλον, δηλαδή αυτό στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, 

διαµορφώνεται από παράγοντες και δυνάµεις που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους και επηρεάζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων: 

 

• να λειτουργούν αποδοτικά στις εκάστοτε, δεδοµένες συνθήκες της αγοράς και 

της οικονοµίας γενικότερα, 

• να αναζητούν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, 

• να αναζητούν τρόπους αντιµετώπισης των επιχειρηµατικών κινδύνων και 

απειλών. 

 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον. Το περιβάλλον περιλαµβάνει τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές. Σήµερα 

περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αντιµετωπίζουν 

καταιγιστικές αλλαγές προερχόµενες από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Αν θέλαµε να 

εντοπίσουµε µερικούς από τους παράγοντες αλλαγής στον κλάδο θα µπορούσαµε να 

αναφερθούµε στους εξής (Kotler and Keller (2006)): 

 

• την παγκοσµιοποίηση των αγορών κυρίως µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου 

• την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την καθιέρωση του ευρώ 

• τον εντεινόµενο ανταγωνισµό µε την είσοδο και µη παραδοσιακών παικτών 

• τη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων στο διαδίκτυο 

• τις αυξηµένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού 

 

Το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων διαχωρίζεται περαιτέρω α) στο ευρύτερο 

µακροπεριβάλλον (γενικευµένο περιβάλλον), το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση αλλά 
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και κάθε άλλη επιχείρηση που λειτουργεί στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και β) στο 

µικροπεριβάλλον, δηλαδή το άµεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 

Το ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον έχει επίδραση στις λειτουργίες της 

επιχείρησης και µπορεί να διαχωριστεί σε έξι επιµέρους διαστάσεις (Τσακιρίδης 

(2008)): 

 

• οικονοµικό περιβάλλον 

• τεχνολογικό περιβάλλον 

• πολιτικό – νοµικό περιβάλλον 

• κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον 

• δηµογραφικό περιβάλλον 

• παγκόσµιο περιβάλλον 

 

Οικονοµική διάσταση: 

Εδώ η ανάλυση εστιάζεται στο µακροοικονοµικό περιβάλλον και στις επιδράσεις που 

ασκεί πάνω στην επιχείρηση (ακαθάριστο εθνικό προϊόν, επιτόκια, προσφορά 

χρήµατος, επίπεδο ανεργίας διαθέσιµο εισόδηµα κλπ). 

 

Τεχνολογική διάσταση: 

Αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή επιτεύγµατα που λαµβάνουν χώρα έξω από την αγορά 

και είναι δυνατόν να έχουν σηµαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη στρατηγική 

της. Οι τάσεις αυτές µπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που 

έχουν τη δυνατότητα να τις εκµεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσµατικά στις 

δραστηριότητές τους. Η εµφάνιση µιας νέας τεχνολογίας δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι 

οι επιχειρήσεις οι οποίες εµµένουν στην προηγούµενη τεχνολογία, θα αντιµετωπίσουν 

το φάσµα της εξαφάνισης. Συχνά είναι δύσκολο να εκτιµηθούν µε οποιοδήποτε 

βεβαιότητα οι µακροχρόνιες συνέπειες που µια νέα τεχνολογία θα προκαλέσει σε ένα 

κλάδο. 

 

Πολιτική – Νοµική διάσταση: 

Αναφέρεται στους νόµους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες οµάδες πίεσης 

που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισµούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η προσθήκη ή 

η αφαίρεση ενός νοµοθετικού ή ρυθµιστικού περιορισµού από την Κυβέρνηση µιας 
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χώρας είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σηµαντικές στρατηγικές απειλές όσο και 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη χώρα. 

Η µελέτη του πολιτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία χώρες και εποµένως 

λειτουργούν κάτω από εντελώς διαφορετικές πολιτικές και νοµικές συνθήκες. 

 

Κοινωνικοπολιτιστική διάσταση: 

Οι σηµαντικότεροι κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση 

είναι: η θέση της γυναίκας στην εργασία, η διανοµή του εισοδήµατος, ο 

καταναλωτισµός, το επίπεδο µόρφωσης των καταναλωτών και η στάση τους απέναντι 

στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο κλπ. 

 

∆ηµογραφική διάσταση: 

Αφορά µεταξύ άλλων, το µέγεθος του πληθυσµού, την γεωγραφική του κατανοµή, την 

ηλικιακή του δοµή και τη διανοµή του εισοδήµατος. 

 

Παγκόσµια διάσταση: 

Περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που αφορούν τις νέες αγορές διεθνώς, τις ήδη 

υπάρχουσες διεθνείς αγορές που αλλάζουν, τα διεθνή πολιτικά και πολιτισµικά 

δρώµενα όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς. 

Προκειµένου η στρατηγική µιας επιχείρησης να προσαρµοστεί επιτυχηµένα στις 

αλλαγές του µακροπεριβάλλοντος της, θα πρέπει τα στελέχη να γνωρίζουν τους 

διάφορους συνδετικούς κρίκους που ενώνουν το ευρύτερο περιβάλλον µε τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι (Τσακιρίδης 

(2008)): 

 

• Οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν τα ανταγωνιστικά πεδία µάχης 

ενός κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η απελευθέρωση των αεροπορικών 

µεταφορών σε διεθνές επίπεδο που είχε σαν αποτέλεσµα να γίνει ο κλάδος 

έντονα ανταγωνιστικός καθώς πληθώρα νέων αεροπορικών επιχειρήσεων 

χαµηλού κόστους έχουν κερδίσει σηµαντικά µερίδια αγοράς. 

 

• Η ίδια η περιβαλλοντική τάση είναι πιθανό να έχει διαφορετικές επιδράσεις 

πάνω σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Για παράδειγµα η αυξανόµενη ανησυχία 

του σύγχρονου ανθρώπου για θέµατα υγείας, σωστής διατροφής και διατήρησης 
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καλής φυσικής κατάστασης, έδωσε σηµαντική ώθηση σε επιχειρήσεις 

κατασκευής οργάνων γυµναστικής και αθλητικών ειδών, ενώ µείωσε τους 

ρυθµούς ανάπτυξης των πωλήσεων των εστιατορίων γρήγορου φαγητού. 

 

• Η επίδραση ενός περιβαλλοντικού παράγοντα είναι δυνατό να είναι πολύ 

διαφορετική σε επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου. Η αναδιάρθρωση της 

ευρωπαϊκής και αµερικανικής οικονοµίας κατά την δεκαετία του 80, οδήγησε 

πολλές επιχειρήσεις να περικόψουν τα επαγγελµατικά ταξίδια των στελεχών και 

αυτό είχε αρνητικές οικονοµικές συνέπειες (έστω και βραχυπρόθεσµα) για τις 

επιχειρήσεις εκείνες που είχαν αναπτύξει τις υπηρεσίες τους κυρίως γύρω από 

την αγορά των επιχειρηµατικών ταξιδιών. 

 

• Πολλές εξελίξεις του µακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν µε ένα συγκεκριµένο βαθµό ακρίβειας ενώ αντίθετα άλλες, λόγω 

της φύσεως τους, είναι άµεσα προβλέψιµες. Για παράδειγµα, είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν οι διακυµάνσεις των επιτοκίων, η εξέλιξη του πληθωρισµού ή οι 

διακυµάνσεις των ισοτιµιών των νοµισµάτων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Άλλοι παράγοντες όπως η ηλικιακή σύνθεση ενός πληθυσµού είναι εύκολο να 

αναλυθούν και να εκτιµηθεί η πορεία τους στο µέλλον. 

 

• Τέλος οι διαστάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρεάζουν 

περισσότερο τις επιχειρήσεις είναι δυνατό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι 

επιχειρήσεις των υπανάπτυκτων χωρών είναι περισσότερο ευάλωτες σε 

πολιτικές και οικονοµικές επιδράσεις, σε αντίθεση µε εκείνες των ανεπτυγµένων 

χωρών. Οι στρατηγικές που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχηµένες για µια 

χώρα µπορεί να είναι εντελώς ακατάλληλες για κάποια άλλη, επειδή 

ανταποκρίνονται σε επιταγές κάποιας συγκεκριµένης διάστασης του 

περιβάλλοντος, η οποία στη δεύτερη χώρα δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία. 

 

1.2 Η έννοια της κρίσης 
 

Η έννοια της κρίσης, ως πολυδιάστατη, έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως, ακόµη και από 

απλούς ανθρώπους για να περιγράψουν µε µια λέξη ότι αντιµετωπίζουν ένα δύσκολο 

πρόβληµα, ότι διανύουν µια περίοδο ανωµαλίας και αντικανονικότητας ή βρίσκονται σε 
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κρίσιµη φάση. Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη κρίση προέρχεται από το ρήµα κρίνω 

θέλοντας να χαρακτηρίσει µια µη κανονική κατάσταση. Μια κατάσταση κρίσιµη, 

δύσκολη, επικίνδυνη. Συγκεκριµένα κρίση είναι µια εκτροπή από την κατάσταση της 

κανονικότητας και µπορεί να προσλάβει διαβαθµίσεις αντικανονικότητας από µια 

κατάσταση απλής διαταραχής µέχρι την κατάσταση µη ελεγχόµενων εκρηκτικών 

γεγονότων και την κατάσταση του χάους και του πανικού. Συνεπώς, µια κρίση 

εµπεριέχει µια απειλή σχετικά µε τους πόρους και τους ανθρώπους, την απώλεια του 

ελέγχου και ορατές ή αόρατες συνέπειες στους ανθρώπους, τους πόρους και τους 

οργανισµούς (Πανηγυράκης (2001)). 

 

Για να οριστεί η οικονοµική κρίση χρησιµοποιούνται συνήθως οι έννοιες από τη θεωρία 

των οικονοµικών διακυµάνσεων. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οικονοµικές 

διακυµάνσεις ή οικονοµικοί κύκλοι είναι το φαινόµενο των επαναλαµβανόµενων 

διακυµάνσεων της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας, που παρατηρούνται για µια 

περίοδο ετών. Μία κρίση µπορεί να αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά και διακριτά 

στάδια. Ο συνήθης κύκλος ζωής µιας κρίσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια 

(Σφακιανάκης (1998)): 

 

� Στάδιο ∆ιαµόρφωσης της κατάστασης ή Πρόδροµων συµπτωµάτων (Prodromal 

crisis stage). 

� Στάδιο εκδήλωσης-κορύφωσης της κρίσης (acute crisis stage). 

� Στάδιο των επιπτώσεων (Chronic crisis stage). 

� Στάδιο επίλυσης- οµαλοποίησης (crisis resolution stage). 

 

Πραγµατοποιώντας µια σύντοµη αναδροµή στις σηµαντικότερες κρίσεις που έχουν 

εκδηλωθεί διεθνώς, η µεγάλη κρίση του 1929 (κραχ) είναι το κυριότερο σηµείο 

αναφοράς. Οι αιτίες της ήταν: 

 

I. η ανισορροπία στην οικονοµία των ΗΠΑ, η οποία προήλθε από: 

• τη σχετική υπερπαραγωγή πρώτων υλών γεωργικών προϊόντων που είχε ως 

αποτέλεσµα την πτώση των τιµών και µείωση της αγοραστικής δύναµης των 

αγροτών και 

• τις υπεραισιόδοξες βιοµηχανικές επενδύσεις σε τοµείς όπως η παραγωγή 

αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών. 
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II.  η ευάλωτη διεθνής οικονοµία, λόγω του γεγονότος ότι: 

• η διεθνής οικονοµία ήταν ήδη εξασθενηµένη από τον Παγκόσµιο πόλεµο και 

• ο αµερικανικός προστατευτισµός και η εµµονή στη αποπληρωµή του συνόλου 

των δανείων που είχαν δοθεί στις ευρωπαϊκές χώρες επιδείνωνε ακόµη 

περισσότερο το πρόβληµα. 

 

Η αλυσιδωτή κατάρρευση επιχειρήσεων και τραπεζών έφερε την παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση. Κατά την κρισιµότερη καµπή αυτής της κρίσης οι άνεργοι έφθασαν 

τα 30.000.000 άτοµα. 

 

Μία ακόµη από τις σηµαντικότερες κρίσεις είναι αυτή του πετρελαίου τη δεκαετία του 

1970. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 έκαναν την εµφάνισή τους δύο 

πετρελαϊκές κρίσεις. Αυτές έφεραν στο προσκήνιο το φαινόµενο του 

στασιµοπληθωρισµού, δηλαδή τη συνύπαρξη πληθωρισµού και αυξηµένης ανεργίας. 

Ως επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης της πρώτης κρίσης καταγράφεται η 17η Οκτωβρίου 

του 1973, όταν τα µέλη του OAPEC (Οργανισµού Αραβικών Χωρών – Εξαγωγέων 

Πετρελαίου Οργανισµού Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών) ανακοίνωσαν ότι 

δεν θα προµήθευαν πλέον µε πετρέλαιο τις χώρες που υποστήριξαν το Ισραήλ στη 

διαµάχη του µε τη Συρία και την Αίγυπτο. Σε αυτές τις χώρες συµπεριλαµβάνονταν οι 

ΗΠΑ, οι σύµµαχοι τους στη ∆υτική Ευρώπη και η Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, οι 

στοχευόµενες χώρες ανταποκρίθηκαν βρίσκοντας νέες πρωτοβουλίες για να 

περιορίσουν την εξάρτηση τους από τις παραπάνω χώρες. 

 

Έξι χρόνια µετά, το 1979, ακολούθησε η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. Έκανε την 

εµφάνισή της στις ΗΠΑ, στον απόηχο της ιρανικής επανάστασης. Οι χώρες του OPEC 

για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση, αύξησαν την παραγωγή τους και η συνολική 

απώλεια έφτασε στο 4%. Ωστόσο, επικράτησε ένας διαδεδοµένος πανικός που ανέβασε 

την τιµή πολύ περισσότερο από όσο θα αναµενόταν. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της 

µειωµένης ζήτησης και της υπερβολικής παραγωγής, οδηγώντας τον OPEC στο να 

χάσει την ενότητα του. Εξαγωγείς πετρελαίου, όπως το Μεξικό, η Νιγηρία και η 

Βενεζουέλα επεκτάθηκαν σηµαντικά, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πήραν περισσότερο 

πετρέλαιο από το Prudhoe Bay και τη Βόρειο Θάλασσα. 

 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας τη λεγόµενη “ασιατική” κρίση του 1998-1999, βλέπουµε ότι 

άγγιξε σε µεγάλο βαθµό το τραπεζικό σύστηµα, ωθώντας πολλές ασιατικές τράπεζες 
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στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Πρόκειται εδώ για µία τοπική κρίση, γεωγραφικά 

περιορισµένη, κάτι που τη διαφοροποιεί πολύ από την κρίση του 1929, καθώς και από 

τη σηµερινή. 

 

Μία άλλη κρίση στη δεκαετία του 1990 είναι αυτή της ιαπωνικής οικονοµίας, η οποία 

είχε αντιµετωπιστεί µε µερική ή πλήρη εθνικοποίηση τραπεζών. Είχε µεγάλη διάρκεια 

και οδήγησε σε ύφεση, διότι η αντίδραση των ιαπωνικών αρχών έφτασε µε µεγάλη 

καθυστέρηση. Η καθυστέρηση των παρεµβάσεων κάνει την κρίση αυτή να έχει 

αναλογίες µε αυτήν του 1929. Εντούτοις και αυτή διαφοροποιείται τόσο από τη 

σηµερινή όσο και από αυτήν του 1929 λόγω του τοπικού χαρακτήρα της. 

 

Μία ακόµη κρίση είναι αυτή του 2000-2001 µε την έκρηξη της “φούσκας” του Internet, 

που προκάλεσε πτώσεις στις τιµές των µετοχών ανάλογες µε εκείνες της κρίσης του 

1929. Παρατηρούµε ότι η σηµερινή κρίση είναι ακόµη πιο σοβαρή και πλησιέστερη σε 

αυτήν του 1929, καθώς αγγίζει τον πυρήνα του τραπεζικού συστήµατος προκαλώντας 

πτωχεύσεις τραπεζών. 

 

Όντως η σηµερινή κρίση δείχνει να έχει οµοιότητες µε αυτήν του 1929. Σε µόλις τρεις 

εβδοµάδες τα χρηµατιστήρια έχασαν περίπου από 20% έως 25% της αξίας τους. Επίσης 

η κρίση του 1929 ήταν παγκόσµια, αγγίζοντας όλες τις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η 

σηµερινή κρίση λόγω της παγκοσµιοποίησης φαίνεται να είναι ακόµη σοβαρότερη από 

αυτήν του 1929. Η παγκοσµιοποίηση εντείνει τη δυναµικότητα µιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και επηρεάζει πολύ πιο γρήγορα την παγκόσµια οικονοµική 

δραστηριότητα. Πέραν όµως της παγκοσµιοποίησης, εάν πρέπει να αποκλείσουµε µία 

επανάληψη της κρίσης του 1929, είναι γιατί βρισκόµαστε σε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον από εκείνο της δεκαετίας του 1930. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 

 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Στις αρχές του 2007 επικρατούσε έντονη φηµολογία γύρω από τη στεγαστική αγορά 

των Η.Π.Α. που παρουσίαζε σηµάδια κόπωσης. Πολλοί αναλυτές εξέφραζαν σε στήλες 

του οικονοµικού τύπου την ανησυχία τους για µια επερχόµενη κρίση. Παράλληλα η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβαινε διαρκώς σε σταδιακές αυξήσεις του 

ευρωεπιτοκίου ώστε να αντιµετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ταλάνιζαν την 

ευρωπαϊκή οικονοµία. Έντονα πλήττονταν οι δανειολήπτες, ενώ παράγοντες στην 

τραπεζική αγορά συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να είναι πιο φειδωλά 

στη χορήγηση δανείων. Την ίδια στιγµή το δολάριο εξακολουθούσε να υποχωρεί έναντι 

του ευρώ. Επιχειρήσεις µετέφεραν τα εργοστάσια τους στην Αµερική και η ανεργία 

στην Ευρώπη αυξανόταν, ενώ πλήττονταν ταυτόχρονα και οι εξαγωγές (Μερτζάνης 

(2008)). 

 

Κατά το καλοκαίρι του 2007 κι ενώ αρκετοί επίσηµοι παράγοντες της αµερικανικής 

οικονοµίας προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, κεφάλαια της Bear 

Stearns πτώχευσαν λόγω κατοχής CDOs που βασίζονταν σε sub-prime (Blundell-

Wignal and Atkinson (2008)) στεγαστικά δάνεια τα οποία ήταν τα δάνεια υψηλού 

κινδύνου τα οποία χορηγούσαν τα πιστωτικά ιδρύµατα σε νοικοκυριά µε χαµηλά 

εισοδήµατα αλλά και της υποχρέωσης της τράπεζας να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις 

των πιστωτών της µε ρευστοποίηση των στοιχείων της. 

 

Στις 9 Αυγούστου του 2007, µεγάλη κρίση ξέσπασε στις ΗΠΑ από την αδυναµία 

µεγάλων οµάδων του πληθυσµού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για δάνεια 

sub-primes. Οι πλειστηριασµοί διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον και ολόκληρες πόλεις 

έµειναν στο δρόµο. Οι τράπεζες ξέµειναν από ρευστό και οι καταθέτες έσπευσαν στον 

γκισέ των τραπεζών για να κάνουν ανάληψη των χρηµάτων τους. Άλλοι, πάλι, 

προέβησαν σε µαζικές ηλεκτρονικές αναλήψεις των λογαριασµών τους στη Βρετανία, 

ένα φαινόµενο γνωστό ως «Πανικός µέσω Ιντερνέτ». Η αδυναµία είσπραξης των 

απαιτήσεων των αµερικανικών τραπεζών από τους δανειολήπτες των sub-primes, 

οδήγησε στην αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων σε τοκοµερίδια και αξίες 

οµολόγων και CDOs (οµόλογα β’ γενιάς) στα οποία είχαν επενδύσει πολλές 
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ευρωπαϊκές τράπεζες, την ίδια στιγµή που πλήθαιναν οι αναλήψεις πανικού. Τα 

οµόλογα που κατείχαν οι τελευταίες δεν είχαν αντίκρισµα, ενώ το πρόβληµα 

ρευστότητας προκάλεσε δυσπιστία στη δυνατότητα αποπληρωµής σε περίπτωση 

δανεισµού µιας τράπεζας από µια άλλη, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν τα επιτόκια της 

διατραπεζικής αγοράς. 

 

Το Σεπτέµβριο του 2007, δύο γερµανικές τράπεζες, η Sachsen Landesbank και η IKB 

ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ουσιαστικές απώλειες από τις συµµετοχές τους σε 

επενδυτικές εταιρίες ειδικού σκοπού και συγκεκριµένα σε Conduits. Η βρετανική 

Northern Rock βίωσε τη µεγαλύτερη ουρά, αντιµετωπίζοντας το φαινόµενο του 

«τραπεζικού πανικού», των τελευταίων δεκαετιών σε µια χώρα που φηµίζεται για τα 

µεγάλα εγγυηµένα χρηµατικά αποθέµατα. 

 

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, οι κεντρικές τράπεζες µεσολάβησαν 

συγχρονισµένα για την τόνωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς µε «ενέσεις 

ρευστότητας» και σταθεροποίησαν τις διακυµάνσεις στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. 

Ορισµένες κεντρικές τράπεζες όπως η Fed, µείωσαν ακόµη και το βασικό επιτόκιο 

χρηµατοδότησης, ενώ άλλες, όπως η ECB, παρακολουθώντας τις εξελίξεις δεν 

προέβησαν στις προγραµµατισµένες αυξήσεις. Μετά την πώληση της Bear Stearns σε 

εξευτελιστική τιµή στην J.P. Morgan το Μάρτιο του 2008, η διεθνής αγορά έδειχνε να 

έχει µπει σε µια δίνη της οικονοµικής κρίσης. Το Σεπτέµβριο του 2008, η αµερικανική 

κεντρική τράπεζα προσέφερε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 85 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων στην ασφαλιστική εταιρεία AIG, προκειµένου να αποτρέψει την κατάρρευση 

της. 

 

Σεισµικές δονήσεις πολλών ρίχτερ προκάλεσε στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα η πτώχευση της τέταρτης µεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των Ηνωµένων 

Πολιτειών, της Lehman Brothers. Ο αµερικανικός κολοσσός κήρυξε πτώχευση καθώς 

απέτυχε να βρει αγοραστή και η αµερικανική κυβέρνηση εµφανίστηκε απρόθυµη να 

την βοηθήσει σε αυτό και να δαπανήσει δηµόσιο χρήµα για τη σωτηρία της. Η 

βρετανική Barclays που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Lehman, 

αποσύρθηκε από τις διαπραγµατεύσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν µπορεί να εξασφαλίσει 

τις απαραίτητες εγγυήσεις από την αµερικανική κυβέρνηση αλλά και από άλλες 

εταιρείες της Γουόλ Στριτ. Λίγο αργότερα το ενδιαφέρον της απέσυρε και η Bank of 

America, η οποία στη συνέχεια ανακοίνωσε την εξαγορά της έναντι 50 
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δισεκατοµµυρίων ευρώ. Με χρέος που άγγιζε τα 613 δισεκατοµµύρια δολάρια και ενώ 

η µετοχή της κατρακυλούσε µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς κατά 81% προκαλούσε ντόµινο 

εξελίξεων. Παρότι υπήρχαν συνεχείς προειδοποιήσεις και πολλά σηµάδια ότι η φούσκα 

των τοξικών προϊόντων και της αγοράς κατοικίας θα σκάσει κάποια στιγµή, οι 

υπεύθυνοι της Lehman Brothers δεν πήραν κανένα µέτρο για να προστατέψουν τη 

τράπεζα τους. Η τράπεζα που ιδρύθηκε από τρεις Εβραίους µετανάστες από τη 

Γερµανία το 1850 και πρωταγωνιστούσε επί 158 χρόνια, ξεπερνώντας ακόµα και το 

κραχ του 1929 και την ύφεση που ακολούθησε, δεν κατάφερε να βγει σώα από την νέα 

αυτή κρίση. 

 

Ένα σηµείο αναφοράς για τον εντοπισµό των αιτίων της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης του 2008 είναι τα χαµηλά επιτόκια, τα οποία υπήρξαν απόρροια δυο 

παραγόντων: α) της χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής που ακολούθησαν οι 

νοµισµατικές αρχές των ΗΠΑ (και οδήγησαν σε πτώση τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια), 

και β) της µεγάλης συσσώρευσης συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Κίνας (τα οποία 

συνέβαλλαν στην διατήρηση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων σε χαµηλό επίπεδο). Από 

την µια, η πτώση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων δηµιούργησε την επιθυµία στα 

νοικοκυριά να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισµό προκειµένου να βελτιώσουν το 

βιοτικό τους επίπεδο, από την άλλη η πτώση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων αφενός 

µεν έδωσε την δυνατότητα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αντλούν φθηνή 

ρευστότητα, αφετέρου δε τα ώθησε στην εύρεση όλο και µεγαλύτερων αποδόσεων, 

υποεκτιµώντας, πολλές φορές, το συνεπαγόµενο κίνδυνο (Devis (2008)). 

 

Λόγω λοιπόν του χαµηλού επιπέδου των επιτοκίων, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια 

αυξήθηκε δραµατικά. Κατόπιν, οι τράπεζες, λόγω του έντονου ανταγωνισµού (πολλοί 

υποψήφιοι πελάτες), αποφάσισαν να ικανοποιήσουν αυτή την ζήτηση, έφτασαν δε στο 

σηµείο να δανείζουν ακόµη και πελάτες µε πολύ χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό 

είχε να κάνει µε δυο παράγοντες. Πρώτον, η άνοδος των τιµών των ακίνητων 

δηµιουργούσε θετική κατεχόµενη αξία (positive home equity), η οποία λειτουργούσε ως 

ασφάλεια σε περίπτωση αδυναµίας τήρησης, από πλευράς δανειολήπτη, των 

συµπεφωνηµένων συµβατικών υποχρεώσεων. ∆εύτερον, η δυνατότητα της 

τιτλοποίησης βοήθησε να βγάλουν οι τράπεζες από τον ισολογισµό τους αυτά τα 

δάνεια. 
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2.2 Αίτια – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά  

 
Η κρίση ήταν κυρίως το αποτέλεσµα της υποτίµησης κινδύνου στις αγορές 

τιτλοποιηµένων  χρηµατοπιστωτικών  προϊόντων. Επιθετικές πολιτικές χορήγησης 

δανείων, συµµορφούµενοι αξιολογητές πιστοληπτικής ικανότητας, και αυτάρεσκοι 

δανειολήπτες πολλαπλασιάστηκαν και συνέβαλλαν στην τροφοδότηση της αύξησης 

τιµών ακινήτων. 

 

Προκειµένου να διευρύνουν τα κέρδη τους εκµεταλλευόµενοι τα κίνητρα αγοράς 

(απορρυθµισµένες συναλλαγές, χαµηλό κόστος δανεισµού, κυνήγι  υψηλών 

αποδόσεων, υψηλές εγγυήσεις και ασφάλειες έναντι αποτυχίας) οι χορηγοί στεγαστικών 

δανείων –οι οποίοι σχεδίαζαν να πωλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια σε οργανισµούς 

τιτλοποίησης και διάθεσή τους υπό µορφή νέων επενδυτικών τίτλων σε περισσότερες 

κατηγορίες ανυποψίαστων επενδυτών, επιτυγχάνοντας τη µεταφορά των υποκείµενων 

απαιτήσεων εκτός ισολογισµού τους και συνεπώς εκτός εποπτικών κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων, µε απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής τους 

επέκτασης - σταµάτησαν να ανησυχούν για την επιστροφή των δανείων αυτών. 

Καθοδηγούµενοι από τον κερδοσκοπικό παροξυσµό και τον εντεινόµενο ανταγωνισµό, 

κατά κανόνα προέβαιναν σε επιπόλαιες µόνο προσπάθειες αξιολόγησης της ικανότητας 

των δανειοληπτών  να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Τα υποθηκευµένα δάνεια 

συσκευάστηκαν σε επενδυτικούς τίτλους και µεταπωλήθηκαν σε υπερσύγχρονους αλλά 

απόκρυφους τρόπους σε επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσµο (Μερτζάνης (2008)). 

 

Στη διαδικασία συνέβαλλε η κερδοσκοπική εµφάνιση νέων εταιριών-επενδυτών, οι 

οποίες προχώρησαν σε κερδοσκοπική αύξηση της δανειακής τους επιβάρυνσης  για την 

έκδοση βραχυχρόνιων τίτλων χαµηλού κόστους χρηµατοδότησης από τα έσοδα της 

πώλησης των οποίων επένδυαν στην αγορά µακροχρόνιων τιτλοποιηµένων προϊόντων 

υψηλότερης απόδοσης αλλά χαµηλότερης ρευστότητας και διαφάνειας. Η κρίση 

προήλθε αφενός από την συνεχιζόµενη πώληση τιτλοποιηµένων προϊόντων µειούµενης 

εξασφάλισης και αφετέρου από την αδυναµία λήψης νέων πιστώσεων για την 

αναχρηµατοδότηση της εκδοτικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα τελικά την παύση, 

λόγω της αυξηµένης αναντιστοιχίας µεταξύ του χρόνου ληκτότητας 

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της συρρικνούµενης 

ρευστότητας, του κύκλου αναχρηµατοδότησης και επανεπένδυσης και την αδυναµία 
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των εταιριών αυτών να αποπληρώσουν τις οφειλόµενες βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους 

αλλά και να διαθέσουν περαιτέρω τις τιτλοποιηµένες µακροπρόθεσµες επενδύσεις τους, 

ελλείψει αγοραστών. Η κρίση επιταχύνθηκε από τη δυνατότητα των εταιριών-

οχηµάτων να επιστρέφουν τµήµα του απώλητου πιστωτικού κινδύνου στους 

τιτλοποιούντες χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο ενεργοποίησης 

πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν συµβατικά εξασφαλίσει µε αυτούς , προκειµένου 

να επιστρέφουν µετρητά στους επενδυτές που αγόραζαν τα δοµηµένα προϊόντα τους σε 

δύσκολες περιόδους. 

 

Πριν το ξέσπασµα της κρίσης, ειδικές αναφορές αναλυτών έδιναν ήδη από το 2007 

περιοδικές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο στην αγορά στεγαστικών δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης, οι οποίες επεσήµαναν το γεγονός ότι στην ανταγωνιστική 

αυτή αγορά, οι χορηγοί πιστώσεων ασκούσαν έντονες διαφηµιστικές καµπάνιες 

χορήγησης πιστώσεων για αγορά κατοικίας µε µειούµενης εξασφαλίσεις. Εν τούτοις, 

την περίοδο εκείνη θεωρήσεις για τυχόν κατάρρευση του συστήµατος εστιαζόταν  στον 

περιορισµό του κινδύνου µόνο εντός του κλάδου ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα  

στην αγορά στεγαστικής πίστης , χωρίς επέκτασή του στη λοιπή οικονοµία. Το 

ενδεχόµενο επέκτασης της κρίσης έγινε αντιληπτό όταν, µε το ξέσπασµά της τον 

Αύγουστο 2007, διαπιστώθηκε ότι οι γεωγραφικά διασπαρµένοι και επιχειρηµατικά 

διαφοροποιηµένοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επηρεάζονταν αρνητικά από την 

έκθεσή τους στην αγορά τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης 

των ΗΠΑ (Μερτζάνης (2008)). 

 

Το πάγωµα των κεφαλαιαγορών που ακολούθησε το ξέσπασµα της κρίσης οδήγησε τα 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα διεθνώς σε αναστάτωση. Τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα που είχαν επιλέξει επιχειρηµατικές πολιτικές δηµιουργίας και διάθεσης 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων δανείων διαπίστωσαν την αδυναµία πώλησής τους. Οι 

εταιρίες-οχήµατα δοµηµένων επενδύσεων βρέθηκαν αντιµέτωπες µε εκτεταµένη αποχή 

επενδυτών και συνάντησαν υψηλή δυσκολία σύναψης δανείων αναχρηµατοδότησης της 

δραστηριότητάς τους. Το µέγεθος του προβλήµατος ήταν ανάλογο του επενδυτικού 

ανοίγµατος σε σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα υψηλού κινδύνου. Η πλέον ενδεικτική 

περίπτωση στην Ευρώπη ήταν η τράπεζα Northen Rock, η οποία ως συνέπεια της 

έκθεσής της σε υψηλό κίνδυνο αντιµετώπισε αυξανόµενη αδυναµία µεσο-

µακροχρόνιου δανεισµού, που την οδήγησε σε αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων και 

τελικά σε κρατική παρέµβαση διάσωσής της. 
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Αντιµέτωπα µε την αναγκαιότητα ίδιας αναχρηµατοδότησης των εταιριών-οχηµάτων 

ειδικού σκοπού, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα οδηγήθηκαν σε διακράτηση 

ρευστότητας έναντι κινδύνου µελλοντικών οχλήσεων κάλυψης µη εξυπηρετούµενων 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και διογκούµενου φόβου απόσυρσης καταθέσεων. 

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απροθυµία χορήγησης ρευστότητας σε άλλα ιδρύµατα 

πέραν ενός πολύ βραχυχρόνιου ορίζοντα προκαλώντας ασφυξία στην διατραπεζική 

αγορά χρήµατος και εποµένως στη δυνατότητα αναχρηµατοδότησης αµέσων 

υποχρεώσεων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

απόκλισης (spread) µεταξύ των επιτοκίων δανεισµού της διατραπεζικής αγοράς στην 

ευρωζώνη και τις ΗΠΑ  και τελικά τον εξαναγκασµό των κεντρικών τραπεζών σε 

άµεση παρέµβαση ενίσχυσης της ρευστότητας στις αγορές. Η παρέµβαση περιέλαβε τα 

παραδοσιακά µέτρα άσκησης πολιτικής αλλά και νέα µέτρα , όπως η άµεση αγορά 

«τοξικών» προϊόντων, η επέκταση του εύρους των αποδεκτών ως εγγύηση 

χρηµατοπιστωτικών µέσων και  η επέκταση των συµβάσεων ανταλλαγής (swaps) 

κεφαλαίων µεταξύ κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, παρά την παρέµβαση αυτή, η 

αυξηµένη ζήτηση ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά οδήγησε  σε µεγάλη αύξηση 

κόστους χρήµατος(πάνω από τους στόχους της νοµισµατικής πολιτικής). 

 

Η εξέλιξη της κρίσης οδήγησε σε αναθεώρηση αποτιµήσεων µε εκτιµήσεις συνολικής 

κεφαλαιακής ζηµίας άνω του  1 τρις δολαρίων ΗΠΑ, ίσως και περισσότερο. Αν και 

εκτιµώµενες ζηµίες φαίνονται σχετικά διαχειρίσιµες αναλογικά προς το συνολικό 

µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην παγκόσµια οικονοµία, ο ειδικός ρόλος των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και η συγκέντρωση ζηµιών σε αυτά κα8ιστούν την 

κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ιδιαίτερα κρίσιµη. 

 

Η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των προβληµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

ικανοποιήθηκε αρχικά σε κάποιον βαθµό από τιε επενδύσεις των κρατικών επενδυτικών 

κεφαλαίων αναδυοµένων αγορών (SWFs), τα οποία προχώρησαν υπό τις µη ευνοϊκές 

αυτές συνθήκες σε αγορά σηµαντικού αριθµού προβληµατικών ιδρυµάτων, ειδικά στις 

ΗΠΑ. Βεβαίως αν και οι τοποθετήσεις αυτές εκτιµώνται ως µακροπρόθεσµες 

στρατηγικές επενδύσεις µε στόχο την πραγµατοποίηση υψηλών αποδόσεων όταν οι 

συνθήκες των αγορών βελτιωθούν, ο κίνδυνος ρευστοποίησης των επενδύσεων αυτών 

παραµένει, εξαρτώµενος από την έκταση της απαιτούµενης προσαρµογής του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα στις ΗΠΑ και την πορεία των εσόδων από την πώληση 
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ενέργειας που κυρίως τροφοδοτούν τα κεφάλαια αυτά, τροφοδοτώντας νέο κύκλο 

αβεβαιότητας. 

 

Ο ρόλος των συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge funds) στην 

πρόσκληση της τρέχουσας κρίσης δεν είναι επαρκώς σαφής. Είναι γεγονός ότι η 

αύξηση ρευστοποιήσεων επιτάχυνε την κρίση και οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην 

υιοθέτηση στρατηγικών αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων των hedge funds, ορισµένα 

όµως εκ των οποίων συνέβαλλαν αργότερα στη διάσωση προβληµατικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Είναι επίσης γεγονός ότι οι αποδόσεις των hedge funds 

το 2007 ήταν συγκριτικά µέτριες, ενώ το 2008 ήταν αρνητικές. Συνεπώς ορισµένα 

hedge funds που ειδικεύονται σε επενδύσεις επί πιστωτικών τίτλων αντιµετωπίζουν 

καθαυτά σηµαντική κρίση και ίσως κίνδυνο χρεοκοπίας. Εάν επιπλέον ληφθεί υπόψη 

ότι κατά τα  τελευταία χρόνια τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία  

έχουν αποτελέσει σηµαντικούς επενδυτές-µετόχους των hedge-funds, ενδεχόµενη 

αντίδραση των παραδοσιακών αυτών µετόχων στην κρίση θα επηρεάσει την επενδυτική 

συµπεριφορά των hedge funds και συνεπώς την περαιτέρω εξέλιξη της κρίσης 

(Μερτζάνης (2008)). 

 

Η φύση της τρέχουσας χρηµατοοικονοµικής κρίσης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. 

Εµφανίζεται σε ένα διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον χαρακτηριζόµενο από έξι 

έτη σηµαντικής  οικονοµικής ανάπτυξης και µία δεκαετία αξιοσηµείωτης 

χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. ∆εν είναι ακόµη σαφές εάν οι αναταραχές 

συνιστούν βαθµιαία απελευθέρωση µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αποτίµηση των 

ασφαλίστρων κινδύνου που είχαν υπερβολικά συµπιεστεί ή σηµαίνουν την έλευση µιας 

περισσότερο αποδιοργανωτικής µακροπρόθεσµης τάσης. 

 

Κατά το παρελθόν οι περισσότερες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις συνδέθηκαν µε 

αδυναµία εκπλήρωσης χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, πανικό απόσυρσης καταθέσεων και σηµαντικές κεφαλαιακές απώλειες 

στους λογαριασµούς χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων από χορηγηθείσες πιστώσεις. 

Στην τρέχουσα κρίση το ποσοστό και µέγεθος των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο 

σύνολο των χορηγηθέντων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πιστώσεων είναι 

σχετικά µικρό. ∆ηλαδή η τρέχουσα κρίση δεν είναι το αποτέλεσµα αφερέγγυων 

τραπεζικών δανείων χαρακτηρίζοντας την αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων 

περισσότερο σύµπτωµα και όχι αιτία της. Αντιθέτως η κρίση έχει προκύψει από τον 
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τρόπο που τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν διαχειριστεί τα επενδυτικά τους 

χαρτοφυλάκια συνεπεία των κινήτρων ελεύθερης αγοράς , µε σηµαντικές συνέπειες στη 

σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

 

Η αιτιολόγηση της παρέµβασης των κεντρικών τραπεζών αλλά  και γενικότερα ο 

προσδιορισµός κατευθύνσεων µελλοντικής πολιτικής για την πρόληψη κρίσεων 

αποτέλεσαν αντικείµενο έντονης συζήτησης , εκφράζοντας σηµαντική διαφορά 

απόψεων. Οι υπέρµαχοι της διακριτική παρέµβασης του κράτους (κεντρικής τράπεζας)  

υποστήριξαν ότι η παροχή υψηλότερων επιπέδων βραχυπρόθεσµης ρευστότητας στις 

αγορές µεσούσης της κρίσης, θα υπέσκαπτε  την αποτελεσµατική αποτίµηση των 

αναληφθέντων κινδύνων παρέχοντας ex post διασφάλιση της επενδυτικής 

συµπεριφοράς υψηλού κινδύνου, τιµωρώντας άδικα εκείνα τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα που σοφά επέλεξαν να µείνουν εκτός του χώρου επενδύσεων σε 

τιτλοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης 

ενθαρρύνοντας συµπεριφοράς «αγέλης» στις αγορές υπέρ της ανάληψης κινδύνων 

(moral hazard) και ενισχύοντας την πιθανότητα µελλοντικής κρίσης. Βεβαίως η ανάγκη 

αποτροπής της µακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής αστάθειας οδήγησε τελικά τις 

κεντρικές τράπεζες σε ενεργή παρέµβαση στις αγορές. Οι υπέρµαχοι της άµεσης και 

καθοριστικής παρέµβασης της κεντρικής τράπεζας υποστήριξαν ότι οι οικονοµικές 

συνέπειες της κρίσης για το κοινωνικό σύνολο είναι τόσο µεγάλες που επιβάλλουν την 

άµεση παρέµβαση ρευστότητας για την αποτροπή του συστηµατικού κινδύνου. 

 

2.3 Συγκυρίες που οδήγησαν στην Κρίση 

2.3.1 Δημιουργία της Κρίσης 

 
Η σηµερινή κρίση ξεκίνησε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων τριών 

παραγόντων (Χαρδουβέλης (2008)): 

 

I. Η φούσκα στις τιµές των ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, η οποία 

διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση (µέσω δανεισµού βασισµένου στην υπεραξία 

των ακινήτων, το αποκαλούµενο mortgage equity withdrawal), µε αποτέλεσµα 

την υπέρ-θέρµανση της οικονοµίας και την αύξηση του ελλείµµατος τρεχουσών 

συναλλαγών, όπως πολλές φορές συµβαίνει σε παρόµοιες κρίσεις. Στη χρονική 

περίοδο 2000-2006, οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 100%, αλλά 
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έκτοτε έχουν σταθεροποιηθεί και από το 2007 µειωθεί κατά περίπου 13%, ενώ η 

πτώση συνεχίζεται. 

 

II.  Η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime), από 

9% των συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή µια 

αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση σε κατηγορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές 

συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες παρείχαν δάνεια 

µε µόνη εγγύηση την αναµενόµενη αύξηση στην τιµή της κατοικίας, ενώ 

διευκόλυναν τα νοικοκυριά µε ελκυστικά χαµηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, 

τα οποία όµως θα αναπροσαρµόζονταν στη συνέχεια. Πολλές φορές οι τράπεζες 

αναλάµβαναν να πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, 

επειδή το νοικοκυριό είχε πρόβληµα αποπληρωµής! Και είχε πρόβληµα 

αποπληρωµής, καθώς µε την άνοδο των επιτοκίων της περιόδου 5/2004 - 

6/2006, οι µηνιαίες δόσεις αυξάνονταν. Η έντονη αναζήτηση νέων πελατών από 

τις τράπεζες φαίνεται και από το γεγονός ότι τα περιθώρια επιτοκίων για τα µη 

φερέγγυα νοικοκυριά διαρκώς µειώνονταν. 

 

III.  Η µεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισµούς των τραπεζών στο κοινό και 

τους επενδυτές µέσω τιτλοποιήσεων, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν το 

ύψος του κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις τότε υψηλές αποδόσεις. Η 

µεταφορά αυτή του ρίσκου επέτρεπε στις τράπεζες να δανείζουν άφοβα σε µη 

φερέγγυους δανειολήπτες και στη συνέχεια να αποκτούν ρευστότητα για 

επιπλέον δανειοδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να βρουν νέους καταθέτες. Οι 

τιτλοποιήσεις έγιναν µηχανές παραγωγής χρήµατος! Μάλιστα, όλο και 

µεγαλύτερα ποσοστά των στεγαστικών δανείων άρχισαν να διεκπεραιώνονται 

µέσω τιτλοποιήσεων από µη παραδοσιακούς οργανισµούς, οι οποίοι δεν είχαν 

την εγγύηση του αµερικανικού δηµοσίου (30% το 2002, 54% το 2006). 

 

2.3.2 Επέκταση της Κρίσης 

 
Οι κυριότεροι λόγοι επέκτασης της κρίσης από τις Η.Π.Α. στην Ευρώπη και γενικότερα 

στην παγκόσµια οικονοµία µπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Χαρδουβέλης (2008)): 

 



23 
 

I. Τα σύνθετα αυτά οµόλογα ήταν διασκορπισµένα σε όλο το χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα, στα hedge funds, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις επενδυτικές 

τράπεζες εντός και εκτός των ΗΠΑ. Μάλιστα φαίνεται ότι οι φορείς αυτοί 

διακρατούσαν και το τµήµα του τίτλου µε το µεγαλύτερο ρίσκο, το 

αποκαλούµενο equity portion, προφανώς για να απολαµβάνουν τις υψηλότερες 

αποδόσεις. 

 

II.  Τα σύνθετα ή δοµηµένα οµόλογα ήταν τόσο πολύπλοκα ώστε στην περίπτωση 

χρεοκοπίας κανείς δεν γνώριζε µε σαφήνεια την ακριβή κατανοµή των 

απωλειών. Κατά συνέπεια υπήρχε δισταγµός στο δανεισµό αντισυµβαλλοµένων 

τραπεζών, ιδιαίτερα για µακρά χρονικά διαστήµατα, επειδή υπήρχε έλλειµµα 

πληροφορίας για την έκθεσή του στα οµόλογα αυτά. Η ρευστότητα στη 

διατραπεζική αγορά πέραν της ηµέρας περιορίστηκε και σχεδόν µηδενίστηκε. Η 

έλλειψη ρευστότητας οδήγησε τις κεντρικές τράπεζες σε παρεµβάσεις παροχής 

ρευστότητας. 

 

III.  Οι τίτλοι αυτοί χρησιµοποιούνταν και ως ενέχυρο για περαιτέρω δανεισµό. 

Όταν η αξία του ενέχυρου µειώνεται, ο δανειζόµενος καλείται να αναπληρώσει 

την απώλεια (margin call) µε την καταβολή µετρητών. Εµφανίστηκε έντονη η 

ανάγκη µετρητών, ιδιαίτερα επειδή οι παραπάνω χρηµατοοικονοµικοί 

ενδιάµεσοι είχαν υψηλούς συντελεστές µόχλευσης. Η έλλειψη µετρητού οδηγεί 

στην αναγκαστική πώληση των θέσεων των επενδυτών, γεγονός που πιέζει τις 

τιµές προς τα κάτω. Ορισµένοι οργανισµοί εµφάνισαν και θέµατα όχι απλώς 

ρευστότητας, αλλά και φερεγγυότητας, π.χ. Bear-Stearns. 

 

IV.  Στη συνέχεια, οι αξιολογικοί οίκοι αισθάνθηκαν την πίεση για την αστοχία τους 

στις προηγούµενες αξιολογήσεις, και έγιναν ελαφρώς αυστηρότεροι, 

υποβαθµίζοντας ορισµένα προϊόντα και επιτείνοντας την πτώση των τιµών. 

 

V. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιβάλλουν στις τράπεζες την αποτίµηση του 

ισολογισµού τους µε τιµές αγοράς, γεγονός που επιδεινώνει την εικόνα τους 

προς τους επενδυτές και οδηγεί σε περαιτέρω πωλήσεις των µετοχών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

3.1 Εκτόξευση των Επιτοκίων Δανεισμού – Μείωση των Ιδιωτικών 

Επενδύσεων 

 
Για να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µια ενδεχόµενη µετατόπιση της 

κρίσης από τις Η.Π.Α. στην Ευρώπη, προέβαινε τα τελευταία δυο έτη σε σταδιακές 

αυξήσεις του ευρωεπιτοκίου. Ως αποτέλεσµα πλήττονταν έντονα οι δανειολήπτες, ενώ 

παράγοντες στην τραπεζική αγορά συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να 

είναι πιο φειδωλά στη χορήγηση δανείων. 

 

Η µεγαλύτερη ανησυχία της Ε.Κ.Τ., ωστόσο, ήταν και θα παραµείνουν οι ενδεχόµενες 

διαδοχικές αυξήσεις στα επίπεδα τιµών της Ευρωζώνης. Η άνοδος στην τιµή του 

πετρελαίου και η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ ενέτειναν τις πληθωριστικές 

πιέσεις και ως αποτέλεσµα οι εκθέσεις της EUROSTAT το Φεβρουάριο 2010 

παρουσιάζουν πληθωρισµό ύψους 3.3% στην Ευρωζώνη, µια πολύ σηµαντική 

απόκλιση από τον αέναο στόχο της Ε.Κ.Τ. για διατήρησή του στο 2%. Ένα χρόνο 

προηγουµένως ο ρυθµός αύξησης των τιµών στην Ευρωζώνη ήταν µόλις 1.8% και το 

3.3% αποτελεί την ψηλότερη παρατήρηση από την εισαγωγή του ευρώ ως λογιστική 

µονάδα το 1999. Ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης του πληθωρισµού αποτελεί και τον 

κύριο λόγο που η Ε.Κ.Τ. αποφεύγει να ακολουθήσει το παράδειγµα της Fed και να 

προβεί σε µειώσεις των επιτοκίων, υιοθετώντας άλλους τρόπους ενθάρρυνσης των 

εµπορικών τραπεζών να παρέχουν επενδυτικά δάνεια και να αυξήσουν την ρευστότητα 

και οικονοµική δραστηριότητα. 

 

Σε εγχώριο επίπεδο, οι τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία φαίνεται να 

φέρνουν ένα κύµα αυξήσεων στα επιτόκια των δανείων αλλά και πρωτοφανή ασφυξία 

στην αγορά φέρνει η εκτίναξη σε επίπεδα ρεκόρ των επιτοκίων δανεισµού του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου που ωθούν προς τα πάνω και το κόστος δανεισµού των ελληνικών 

τραπεζών. Κορυφαίοι τραπεζίτες διαµηνύουν πλέον ευθέως ότι θα ανεβάσουν έως και 

πάνω από 1% τα επιτόκια σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, ενώ ακόµα πιο 

δύσκολη θα γίνει τους επόµενους µήνες η πρόσβαση στον δανεισµό για νοικοκυριά, 

µικροµεσαίες αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις. 
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Τα συνεχόµενα αρνητικά ρεκόρ που καταγράφει το σπρεντ των οµολόγων (η διαφορά 

των επιτοκίων µεταξύ των ελληνικών δεκαετών οµολόγων και των γερµανικών), 

ξεπερνώντας ακόµα και τις 400 µονάδες εξαιτίας των πρωτόγνωρων κερδοσκοπικών 

πιέσεων εις βάρος της ελληνικής οικονοµίας, έχουν άµεσο αντίκτυπο και στο κόστος 

δανεισµού για τις τράπεζες αλλά και τους πελάτες τους. Το κόστος µε το οποίο 

δανείζεται το ∆ηµόσιο στις ξένες αγορές αλλά και στην εγχώρια αποτελεί τη βάση 

πάνω από την οποία ξεκινούν να δανείζονται οι τράπεζες το χρήµα που έχουν ανάγκη 

για να δανείζουν τα νοικοκυρά και τις επιχειρήσεις. 

 

Σε δεινή θέση βρίσκονται όµως και οι επιχειρήσεις που αναζητούν µια ανάσα από τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση προσφεύγοντας στον τραπεζικό δανεισµό. Πλέον, σε πολλές 

περιπτώσεις, το κόστος χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης φτάνει ακόµα και το 9% - 

10% για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, έναντι περίπου 6% πριν από το ξέσπασµα της 

κρίσης. Ακόµα και οι µεγαλύτερες, εισηγµένες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πρόβληµα, 

καθώς το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες είναι υψηλό, ενώ και οι 

εκδόσεις οµολόγων είναι ουσιαστικά απαγορευµένες.  

 

Η εκτίναξη των επιτοκίων είναι µόνο η µία όψη του νοµίσµατος στη δεινή κατάσταση 

όπου έχουν περιέλθει οι τραπεζίτες αλλά και οι δανειολήπτες. Το δεύτερο χτύπηµα 

στην αγορά είναι η πρωτοφανής ασφυξία. Κορυφαία τραπεζικά στελέχη εκτιµούν ότι το 

2010 η πιστωτική επέκταση θα είναι σχεδόν µηδενική, γεγονός που σηµαίνει ότι στην 

αγορά θα µπουν περίπου 15 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το 2009. Ειδικά στα 

στεγαστικά δάνεια η ζήτηση παρουσιάζει πρωτοφανή πτώση, καθώς τον Ιανουάριο οι 

αιτήσεις είναι κατά 50% µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι, ενώ όσο η εικόνα της 

οικονοµίας δεν βελτιώνεται τόσο οι υποψήφιοι αγοραστές παραµένουν µαγκωµένοι. 

Ακόµα όµως και στις περιπτώσεις που προκύπτει ενδιαφέρον για τραπεζικό δανεισµό, 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πλέον δυσκολεύονται να δώσουν το πράσινο φως για 

την εκταµίευση. 

 

Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες θεωρίες που εξηγούν τη συµπεριφορά των 

επενδύσεων (ιδιωτικών και µη). Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, έτσι και 

στην περίπτωση των επενδύσεων, οι ερευνητές χρησιµοποιούν διαφορετικές 

συναρτήσεις επενδύσεων ανάλογα µε την ανάλυση που προτίθενται να κάνουν και τα 

δεδοµένα που πρέπει να αναλύσουν. Η επένδυση αποτελεί προσθήκη στο απόθεµα 
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κεφαλαίου µιας οικονοµίας. Οι επενδύσεις µπορεί να είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες. Οι 

ακαθάριστες επενδύσεις περιλαµβάνουν και τις αποσβέσεις, ενώ οι καθαρές 

αντιπροσωπεύουν την καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και τα αποθέµατα προϊόντων 

στην οικονοµία. 

 

Το ύψος των επενδύσεων προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως το εισόδηµα, 

επιτόκιο, δαπάνη επενδύσεων, τεχνολογία, προσδοκίες κ.α. και εποµένως αποτελεί ένα 

πολύ ευµετάβλητο µακροοικονοµικό µέγεθος. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, αναπτύσσεται το υπόδειγµα των επενδύσεων σύµφωνα µε τον 

Keynes πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν και άλλοι ερευνητές για να αναπτύξουν την 

θεωρία των επενδύσεων. Στην δεύτερη περίπτωση, αναπτύσσεται το υπόδειγµα των 

κατά προώθηση επενδύσεων, στην τρίτη περίπτωση το υπόδειγµα του επιταχυντή των 

επενδύσεων ή αλλιώς της µερικής προσαρµογής του Nerlove ενώ στο τέλος, υπάρχει 

και ένας συνδυασµός των τριών περιπτώσεων µε την παρουσίαση της συνάρτησης των 

ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων σε σταθερές τιµές αγοράς ενός έτους. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

I. Το υπόδειγµα των επενδύσεων κατά Keynes 

 

Σύµφωνα µε τον Keynes, οι επενδύσεις αποτελούν φθίνουσα συνάρτηση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Ο Keynes θεωρούσε το επιτόκιο ως χρηµατικό µέγεθος και 

κατά συνέπεια, δεν δεχόταν ότι µπορεί να ασκήσει ουσιαστική επίδραση επί των 

πραγµατικών οικονοµικών µεγεθών. Επιπλέον, θεωρούσε ότι το επιτόκιο είναι µέγεθος 

το οποίο δεν υφίσταται σηµαντικές διακυµάνσεις και εποµένως, δεν ασκεί ουσιώδη 

επίδραση πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα. Η συνάρτηση είναι της µορφής 

(Νούλας (2000)):   

  

 

 

και η αντίστοιχη συνάρτηση που χρησιµοποιούµε είναι η γραµµική συνάρτηση: 

 

   (1) 
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Η πρώτη εξίσωση εκφράζει, όπως έχει λεχθεί, τις πραγµατικές επενδύσεις ως 

συνάρτηση του επιτοκίου, το οποίο προσδιορίζεται εξωγενώς στην αγορά του 

χρήµατος. Εποµένως, το επιτόκιο (r) αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των αγορών 

προϊόντος και χρήµατος. Ένα χαµηλότερο επιτόκιο, προκαλεί αύξηση των επενδυτικών 

δαπανών, αύξηση της συνολικής δαπάνης και αύξηση του εθνικού εισοδήµατος. Η 

αύξηση του εισοδήµατος, οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης η οποία µε τη σειρά της, 

προκαλεί αύξηση της προσφοράς καταναλωτικών αγαθών και περεταίρω αύξηση του 

εισοδήµατος. Έχουµε δηλαδή, µία πολλαπλασιαστική διαδικασία. 

 

II.  Το υπόδειγµα των «κατά προώθηση» επενδύσεων 

 

Μία πιο ρεαλιστική υπόθεση είναι ότι το ύψος των επενδύσεων εξαρτάται από το 

επίπεδο του εισοδήµατος και µάλιστα ότι υπάρχει µία αύξουσα συναρτησιακή σχέση 

µεταξύ των δύο. Η σχέση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του επιπέδου του 

εθνικού εισοδήµατος και της οικονοµικής δραστηριότητας γενικότερα, δηµιουργεί 

ευνοϊκότερες συνθήκες επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δυνατότητες επιτεύξεως 

υψηλότερων επιχειρηµατικών κερδών και εποµένως, ενθαρρύνει την ανάληψη 

µεγαλύτερου ύψους επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, η γραµµική µορφή της 

συναρτήσεως των επενδύσεων είναι: 

 

 

Όπου 

 

Iο: το ύψος των αυτόνοµων επενδύσεων 

α>0: η κλίση της συνάρτησης επενδύσεων 

 

Σε κάθε επίπεδο εισοδήµατος Io αντιστοιχεί επίπεδο αυτόνοµων επενδύσεων και αY 

επίπεδο κατά προώθηση επενδύσεων. 

 

III.  Το υπόδειγµα των ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων 

 

Μια διάκριση που γίνεται στις συνολικές επενδύσεις της οικονοµίας είναι µεταξύ 

ακαθάριστων (gross) και καθαρών επενδύσεων (net investment). Το σύνολο των 

ακαθάριστων επενδύσεων της οικονοµίας, προκύπτει από το άθροισµα των επενδύσεων 

για αποσβέσεις και των καθαρών επενδύσεων. Το σύνολο των ιδιωτικών ακαθάριστων 
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επενδύσεων (It) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: το µακροχρόνιο επιτόκιο, 

το σύνολο των διαθέσιµων πόρων (Yt) σε σταθερές τιµές αγοράς καθώς και τις 

επενδύσεις του προηγούµενου έτους. Η συνάρτηση των ιδιωτικών ακαθάριστων 

επενδύσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

µε b0 >0 , b1<0 , 0< b3<1  

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, θα λέγαµε ότι το σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό 

περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηµατική απόδοση, καθώς µέσα από την 

αύξηση των επιτοκίων δανεισµού µειώνει την επιθυµία των επιχειρήσεων για 

επενδύσεις.  

 

3.2 Ανάγκη για εναλλακτικές μορφές Χρηματοδότησης 

 
Φυσικό επακόλουθο όλων όσων έχουν προαναφερθεί, είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις να 

γίνονται λιγότερο ελκυστικές, όταν τα επιτόκια δανεισµού κυµαίνονται σε 

απαγορευτικά επίπεδα. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις είτε εγκαταλείπουν τα 

εκάστοτε επενδυτικά σχέδια, είτε αναγκάζονται να προσφύγουν σε εναλλακτικές 

µορφές χρηµατοδότησης. Στη συνέχεια της ενότητας παρατίθενται αυτές οι µορφές 

χρηµατοδότησης. 

 

� Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital)  

 

Ένας εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης που πρόσφατα ξεκίνησε και στην Ελλάδα, 

είναι µέσω των Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών που είναι ευρύτερα γνωστά 

µε την διεθνή τους ονοµασία, δηλαδή Venture Capital.  Σήµερα στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του Venture Capital 20 περίπου εταιρείες. Το Venture 

Capital αποτελεί κατά κανόνα µορφή χρηµατοδότησης που απευθύνεται σε νέες, 

φιλόδοξες και ταχέως αναπτυσσόµενες εταιρείες που συνήθως εκµεταλλεύονται 

επιχειρηµατικά καινοτόµες ιδέες.  
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Οι εταιρείες Venture Capital χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις – πελάτες τους µε 

αντάλλαγµα την απόκτηση ενός ποσοστού των µετοχών τους. Το ποσοστό αυτό 

ποικίλει ανάλογα µε το ύψος της χρηµατοδότησης και το µέγεθος της 

χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης, αλλά κατά κανόνα κυµαίνεται στα επίπεδα του 30%. 

Η χρονική διάρκεια της επένδυσης κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 3 και 7 ετών. Οι 

επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούνται είναι συνήθως δυναµικές µε καινοτόµες 

επιχειρηµατικές ιδέες και επιχειρηµατικά σχέδια που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, 

ικανές να ανταµείψουν τις εταιρείες Venture Capital για το ρίσκο που αναλαµβάνουν 

(Λαζαρίδης (2001)).  

 

Η συνεργασία των εταιρειών Venture Capital δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή 

κεφαλαίων αλλά παρέχεται επίσης βοήθεια και σε ότι αφορά την διοίκηση, το 

marketing, την στελέχωση και το στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Σηµαντικές 

επίσης για την χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση είναι οι σχέσεις της εταιρίας Venture 

Capital µε άλλες επιχειρήσεις της αγοράς που µπορεί να χρησιµεύσουν στην σύναψη 

συνεργασιών.  Το µεγάλο πλεονέκτηµα της χρηµατοδότησης µέσω Venture Capital 

είναι η επιχείρηση δεν υποχρεούται στην παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της 

παρέχεται. Έτσι ακόµα και σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, η εταιρεία 

Venture Capital δεν διεκδικεί επιστροφή των χρηµάτων που επένδυσε στην επιχείρηση, 

εφόσον φυσικά τηρήθηκαν οι όροι της συµφωνίας µεταξύ των δύο πλευρών. 

 

� Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)  

 

Η πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων εφαρµόζεται από τις τράπεζες και τις 

ανώνυµες εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό αυτή τη δραστηριότητα.  Η 

πρακτόρευση απαιτήσεων αφορά τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του προµηθευτή και του 

πράκτορα (τράπεζα ή εταιρεία factoring) βάση της οποίας ο προµηθευτής εκχωρεί στον 

πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι πελατών – οφειλετών του.  

 

Ο πράκτορας αναλαµβάνει τη διαχείριση, είσπραξη, προεξόφληση, πιστωτικό έλεγχο 

και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων του προµηθευτή. Το 

χρηµατοδοτικό ίδρυµα συνήθως αποδίδει άµεσα στην επιχείρηση το 80% περίπου των 

οφειλών. Χρεώνει επίσης την εταιρεία 0,5 έως 2% του ποσού που αντιστοιχεί στις 

απαιτήσεις προς πελάτες για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (Λαζαρίδης (2001)). 
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Η Πρακτόρευση Απαιτήσεων ως τρόπος χρηµατοδότησης είναι ένας αποτελεσµατικός 

τρόπος χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης και αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο 

τρόπο βελτίωσης της ρευστότητας µιας επιχείρησης ενώ παράλληλα µειώνεται το 

λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων καθώς οι 

διαδικασίες διαχείρισης, λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων 

µιας επιχείρησης ανατίθενται στο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί ως πράκτορας. 

 

Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο της χρηµατοδότησης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν άµεσα για τις τρέχουσες ανάγκες τους, όταν 

δεν έχουν εµπράγµατες εγγυήσεις. 

• Όταν έχουν µια αυξηµένη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν µπορούν να 

ανταποκριθούν παρά µόνο µε ασύµφορους όρους προς τους προµηθευτές τους. 

• Όταν οι διαδικασίες είσπραξης των απαιτήσεών τους είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές. 

 

� Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels)  

 

Με τον όρο αυτό εννοούνται ιδιώτες επενδυτές που οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια και 

επαγγελµατική εµπειρία σε ένα συγκεκριµένο χώρο τα οποία και διαθέτουν σε νέους 

επιχειρηµατίες µε τη µορφή µακροπρόθεσµης επένδυσης. 

 

Στην Ελλάδα η χρηµατοδότηση µε τον τρόπο αυτόν δεν είναι ούτε θεσµοθετηµένη ούτε 

ιδιαίτερα διαδεδοµένη όπως είναι διεθνώς και περιορίζεται συνήθως στην 

χρηµατοδότηση από συγγενικά πρόσωπα. Ωστόσο τα επόµενα χρόνια αναµένεται να 

επεκταθεί και στην Ελλάδα η χρηµατοδότηση από ιδιώτες επενδυτές (Τακόπουλος 

(2009)). 

 

� Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) & Τεχνολογικά Πάρκα 

(Technology Parks) 

 

Παγκοσµίως µε τον όρο Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Business Incubator ή απλά 

Incubator) εννοείται µία εταιρεία η οποία παρέχει σε νέο-ιδρυόµενες και µε προοπτικές 

γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες χρηµατοδότηση (σε µικρότερη έκταση από την 

αντίστοιχη που προσφέρουν τα VCs), χώρους και εξοπλισµό (όπως κτιριακές 
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εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση 

στο internet, κ.λ.π), υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης, συµβουλευτικές υπηρεσίες 

και υποστήριξη (όπως σε θέµατα φοροτεχνικά, λογιστικά, νοµικά, πληροφορικής, 

εξεύρεσης προσωπικού, κ.λ.π), αλλά και ένα δίκτυο επαφών µε πελάτες και 

προµηθευτές και σε αντάλλαγµα παίρνει ένα ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου και / ή 

πληρωµές από την νέο ιδρυόµενη εταιρεία. 

 

Γενικά, η αποστολή του Incubator  είναι να ιδρύσει και να µεγαλώσει την νέα εταιρεία 

τόσο ώστε αυτή να φτάσει µε επιτυχία ως την πόρτα του VC για να ζητήσει πλέον, µε 

σωστή υποδοµή και επαγγελµατική προετοιµασία, την πρώτη ευµεγέθη επένδυση που 

θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά. 

 

Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του Incubator  κυµαίνεται συνήθως µεταξύ των 6 

και 18 µηνών. Στον ελληνικό χώρο, και µέσω της κρατικής - ευρωπαϊκής 

χρηµατοδότησης του προγράµµατος «Ελευθώ», έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 

κανονικά πλέον οι πρώτες ελληνικές «θερµοκοιτίδες» µε την διεθνή έννοια του όρου. 

 

� Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing)  

 

Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση είναι ένας ολοκληρωµένος χρηµατοδοτικός µηχανισµός 

που δίνει τη δυνατότητα σε µια επιχείρηση να δηµιουργήσει ή να επεκτείνει τον 

παραγωγικό εξοπλισµό της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια. 

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια διατίθενται από την εταιρεία Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης η 

οποία αγοράζει τον εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιχείρησης. Στην συνέχεια 

εκµισθώνει τον εξοπλισµό αυτόν στην επιχείρηση για προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα και για συγκεκριµένο µίσθωµα. Με την λήξη της σύµβασης η επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να αγοράσει τον εξοπλισµό καταβάλλοντας ένα µικρό ποσό το οποίο δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 5% της αξίας του εξοπλισµού. Μπορεί εναλλακτικά να 

επιστρέψει τον εξοπλισµό στην εταιρεία Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης ή να συνεχίσει τη 

µίσθωση. 

 

Οι δόσεις της µίσθωσης καταβάλλονται µηνιαία, ανά τρίµηνο ή ανά εξάµηνο. Το 

επιτόκιο για τον υπολογισµό των δόσεων είναι λίγο πιο υψηλό από το αντίστοιχο 

επιτόκιο δανεισµού. Η επιχείρηση θα κληθεί επίσης να καταβάλλει εφάπαξ και ένα 
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ποσό 0,1% έως 1% επί της αξίας της επένδυσης για το διαχειριστικό κόστος. Η 

περίοδος αποπληρωµής είναι από 3 έως 5 χρόνια, ή δε χρηµατοδότηση µπορεί να 

φτάσει µέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισµού. Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση ως 

µορφή χρηµατοδότησης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα ιδιαίτερα για τις νέες 

επιχειρήσεις.  

 

3.3 Ζητήματα Ρευστότητας και προβλήματα διαχείρισης 

Εμπορικής πίστωσης σε  Εταιρικούς πελάτες 

 

Οι κυριότεροι συντελεστές της αλυσίδας αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών (value 

chain) είναι οι προµηθευτές, παραγωγοί, χονδρέµποροι, λιανικοί έµποροι και 

καταναλωτές. Λόγω της οικονοµικής κρίσης ο ένας παράγοντας της αγοράς πιέζει τον 

άλλον για µεγαλύτερη πίστωση σύµφωνα µε τη διαπραγµάτευση δύναµη που διαθέτει 

στην εκάστοτε αγορά (π.χ. κυκλοφορούν µεταχρονολογηµένες επιταγές που φτάνουν 

και τους δεκαοκτώ µήνες). Γενικά µιλώντας, οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να 

µεταφέρουν στους προµηθευτές την πίστωση ή και την έκπτωση που προσφέρουν 

στους (εταιρικούς) πελάτες τους τότε δεν µπορούν να διατηρήσουν την αναγκαία 

ισορροπία µεταξύ των ταµειακών εισροών και εκροών (Ζάρκος (2009)). 

 

Με απλά λόγια, όταν οι επιχειρήσεις πληρώνουν µε µετρητά και πουλάνε µε πίστωση 

τότε διατρέχουν τον κίνδυνο ταµειακού ελλείµµατος µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η 

κατάσταση επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο εάν προσθέσουµε στα παραπάνω και την 

άρνηση δανειοδότησης από τις τράπεζες τόσο προς τους ιδιώτες όσο και τις 

επιχειρήσεις. Το αποτέλεσµα, σε αυτή την περίπτωση είναι διπλά αρνητικό: υποτονική 

κίνηση της αγοράς µε ταυτόχρονη αδυναµία χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Η πρόκληση για τον οικονοµικό διευθυντή είναι να βοηθήσει την επιχείρηση του να 

επιβιώσει από την παραπάνω κρίση και να διαχειριστεί τα όποια περιθώρια ευελιξίας 

εµπορικής πίστωσης διαθέτει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να διαλέξει 

ποιοι εταιρικοί πελάτες αξίζουν να πάρουν πίστωση και ποιοι είναι επικίνδυνοι όσο 

αφορά την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική τους ικανότητα ώστε να προστατεύσει 

την επιχείρηση από πιθανές µελλοντικές ζηµιές. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των πελατών 
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µιας επιχείρησης υπάρχουν λογιστικά «συµπτώµατα» που υποδηλώνουν πιθανό 

οικονοµικό πρόβληµα του εταιρικού πελάτη. 

Ένα προφανές σύµπτωµα είναι η συρρίκνωση του λογαριασµού των ταµειακών 

διαθεσίµων του ή η υπερβολική αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του, 

ιδιαίτερα προς ασφαλιστικά ταµεία (π.χ. Ι.Κ.Α.) ή εφορία. Επίσης πρόβληµα µπορεί να 

υπάρξει όταν ο πελάτης δεν είναι σε θέση να εισπράξει τις δικές του απαιτήσεις έγκαιρα 

µε αποτέλεσµα αυτές να παρουσιάζονται συνεχώς αυξηµένες στους ισολογισµούς του. 

Όµως τα λογιστικά «συµπτώµατα» δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν αφού είναι 

πολύ πιθανό ο εταιρικός πελάτης να µην υποχρεώνεται να εκδώσει οικονοµικές 

καταστάσεις (π.χ. Εταιρίες µε σύσταση Ο.Ε., Ε.Π.Ε, κτλ) ή ακόµα και όταν υπάρχουν 

δηµοσιευµένες καταστάσεις, αυτές παρουσιάζονται τις περισσότερες φορές «κατόπιν 

εορτής» και δεν µπορούν να αξιοποιηθούν έγκαιρα από την επιχείρηση που 

συναλλάσσεται µαζί τους. 

 

Έτσι πέρα από τα λογιστικά συµπτώµατα υπάρχουν και συµπτώµατα συµπεριφοράς 

κάποιων πελατών που θα πρέπει να προβληµατίσει την οικονοµικό υπεύθυνο της 

επιχείρησης. Για παράδειγµα πελάτης που για πολλά χρόνια είχατε µαζί του άψογη 

συνεργασία αρχίζει και παρουσιάζει δυστροπίες όσο αφορά την ποιότητα των 

προϊόντων ή καθυστερεί την εξόφληση τιµολογίων µε διάφορες δικαιολογίες (το 

σύστηµα είναι κάτω, ο λογιστής λείπει, χάθηκε το παραστατικό), ή ο υπεύθυνος δεν 

απαντά στο τηλέφωνο. Άλλο ανησυχητικό παράδειγµα είναι η προσπάθεια 

αναδιαπραγµάτευσης της πίστωσης σε πολύ σύντοµο διάστηµα από την προηγούµενη 

φορά που συµφωνήσατε τους όρους. Επίσης οι φήµες στην αγορά, η συχνή αλλαγή 

προσώπων στην διοίκηση της εταιρίας-πελάτη, και η άρνηση τους να δώσουν τα 

οικονοµικά τους στοιχεία παρόλο που δεν είχαν αντίρρηση στο παρελθόν είναι σηµάδια 

έντονων προβληµάτων στον πελάτη τόσο στο οργανωτικό όσο και στο οικονοµικό 

τοµέα. 

 

Όµως δεν είναι µόνο τα αρνητικά συµπτώµατα που θα πρέπει να εγείρουν την υποψία 

του οικονοµικού στελέχους της επιχείρησης. Απρόσµενα µεγάλες παραγγελίες από 

πελάτες που συνήθως αγόραζαν πολύ µικρότερες ποσότητες ίσως κρύβουν απάτη. 

Επίσης πολλά «κανόνια» στη αγορά στήνονται µε «νεοφερµένους» επιχειρηµατίες που 

στην προσπάθεια τους να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των προµηθευτών αρχικά 

αγοράζουν µε µετρητά σηµαντικές ποσότητες σε σχετικά υψηλές τιµές. Ύστερα 

συνεχίζουν να αγοράζουν ακόµα µεγαλύτερες ποσότητες ζητώντας διευκολύνσεις στην 
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εξόφληση τους ενώ παράλληλα εισπράττουν προκαταβολές από ανυποψίαστους 

πελάτες που προσπαθούν να επωφεληθούν από τις ιδιαίτερα χαµηλές τιµές και τις 

«απίστευτες» προσφορές που είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές. 

 

3.4 Επιδείνωση στους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες 

 
Η έλλειψη ρευστότητας έχει άµεση επίδραση στις ταµειακές ροές της επιχείρησης. Στη 

χρηµατοοικονοµική θεωρία οι ταµειακές ροές έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού 

θεωρούνται το µέσο µε το οποίο η εταιρία προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την αξία της 

επένδυσης των µετόχων της. Ο σκοπός της επιχείρησης είναι να παράγει όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο πλεόνασµα στις ταµειακές της ροές (free cash flow) οι οποίες 

ισούται µε τα λειτουργικά κέρδη µετά φόρων µείον την απαιτούµενη επένδυση που 

χρειάστηκε να προβεί η επιχείρηση στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για να επιτύχει 

αυτή την κερδοφορία. 

 

Παρόλο που το συγκεκριµένο άρθρο δεν επιδιώκει µια λεπτοµερή τεχνική ανάλυση των 

ταµειακών ροών, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι αρκετό για µια 

επιχείρηση απλά να παράγει κέρδη σε µια συγκεκριµένη περίοδο αλλά αυτά τα κέρδη 

θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από την επένδυση που πραγµατοποίησε η επιχείρηση 

την ίδια περίοδο. 

 

Όταν αναφερόµαστε στο όρο επένδυση δεν εννοούµε µόνο εκείνες τις επενδύσεις σε 

πάγια στοιχεία ενεργητικού που τις θεωρούµε αυτονόητες όπως την εγκατάσταση µιας 

παραγωγικής µονάδας, ή την αγορά ενός µηχανήµατος αλλά και τις επενδύσεις στο 

κεφάλαιο κίνησης όπως αύξηση του αποθέµατος εµπορευµάτων και πρώτων υλών ή 

αύξηση στην πίστωση που δίνεται στους πελάτες της επιχείρησης. Το τελευταίο είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό αφού πολλές φορές η επιχείρηση για να πραγµατοποιήσει 

πωλήσεις προσφέρει πίστωση στους πελάτες της. Αυτό το ποσό που προσφέρει ως 

πίστωση είναι στην ουσία η χρηµατοδότηση που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες 

της και αποτελεί φυσικά µια ταµειακή εκροή αφού όσο µεγαλύτερη πίστωση προσφέρει 

σε µια συγκεκριµένη περίοδο τόσο λιγότερα εισπράττει στο ταµείο της. 

 

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το µη κερδοσκοπικό ίδρυµα 

πιστωτικής έρευνας των ΗΠΑ (Credit Research Foundation) σε δείγµα 1,085 µη- 
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τραπεζικών επιχειρήσεων, το 94% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πελάτες τους 

χρησιµοποιούν την πίστωση που τους προσφέρουν ως µέσο χρηµατοδότησης του δικού 

τους κεφαλαίου κίνησης ενώ το 79% έχει αντιµετωπίσει καθυστερήσεις στην είσπραξη 

οφειλών από τους πελάτες τους και σχεδόν το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι οι τράπεζες 

έχουν µειώσει την χρηµατοδότηση των πελατών τους (βλέπε CFO.com “Customers 

Banking on Your Working Capital” By Sarah Johnson, March 4, 2009). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εταιρίες αναγκάζονται εν µέρει να 

αναλάβουν το ρόλο των τραπεζών και να αναπληρώσουν την ελλιπή πίστωση που 

προσφέρεται στους εταιρικούς πελάτες, πραγµατοποιώντας µε αυτό τον τρόπο µια 

ιδιότυπη, ανεπιθύµητη, αλλά συγχρόνως και αναγκαστική, επένδυση. 

 

Η πρόχειρη ερµηνεία των ταµειακών ροών που παράγουν οι διάφορες επιχειρήσεις 

µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Για παράδειγµα, δύο ξεχωριστές 

επιχειρήσεις µπορεί να έχουν το ίδιο λειτουργικό κέρδος ή ακόµα τις ίδιες καθαρές 

ταµειακές ροές αλλά να διαφέρουν στο είδος της επένδυσης που έχουν κάνει. Η µία 

επιχείρηση µπορεί να έχει επενδύσει σε νέα προϊόντα που θα φέρουν πωλήσεις και 

µεγαλύτερα κέρδη στο µέλλον ενώ η άλλη επιχείρηση µπορεί να έχει επενδύσει κυρίως 

στην πίστωση που προσέφερε στους πελάτες της σε µια προσπάθεια να προστατέψει 

την κερδοφορία της. Μια πρόχειρη σύγκριση των ταµειακών ροών θα οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι οι δύο εταιρίες είναι το ίδιο αποτελεσµατικές στην δηµιουργία 

χρηµατικού πλεονάσµατος (αφού παράγουν ίσες ταµειακές ροές). Όµως, αυτό θα 

οδηγούσε σε λάθος συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των δυο επιχειρήσεων. 

Παρόλο ότι έχουν τις ίδιες ταµειακές ροές, οι προσδοκίες για το µέλλον της κάθε 

επιχείρησης διαφέρουν σηµαντικά λόγω της ποιοτικής διαφοράς των επενδύσεων που 

πραγµατοποίησαν. 

 

Αυτή η ποιοτική υποβάθµιση των ταµειακών ροών που συχνά παραβλέπεται από τη 

βιβλιογραφία της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης εντοπίζεται κυρίως σε περιόδους 

κρίσης. Σε αυτές τις περιόδους, η πτώση των πωλήσεων αναγκάζει τις επιχειρήσεις να 

προσφέρουν κίνητρα όπως εκπτώσεις και ευκολίες πληρωµής, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται πτώση στις ταµειακές ροές τόσο σε απόλυτο µέγεθος όσο και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους µιας και οι παραγωγικές επενδύσεις σε περίοδο κρίσης 

λιγοστεύουν σηµαντικά ενώ οι όποιες επενδύσεις γίνονται περιορίζονται σε επίπεδο 

κεφαλαίου κίνησης κυρίως υπό τη µορφή πιστώσεων. 
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Ακόµα µια ευρεία γνωστή µέθοδος αξιολόγησης της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης 

των επιχειρήσεων είναι η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία (ΟΠΑ) (Economic Value 

Added) η οποία ισούται µε τα λειτουργικά κέρδη µετά φόρων µείον το κόστος 

κεφαλαίου, πόσο δηλαδή η επιχείρηση πρέπει να αποδώσει στους επενδυτές της, 

µετόχους και τράπεζες). Σηµειώνεται ότι το κόστος κεφαλαίου αποτελεί την απόδοση 

της επένδυσης που απαιτούν οι επενδύτες σύµφωνα µε το ρίσκο που έχουν αναλάβει 

µέσω τις επένδυσης τους. ∆ηλαδή όσο πιο υψηλό ρίσκο έχει µία επένδυση τόσο 

µεγαλύτερο θα είναι το κόστος κεφαλαίου που θα επιβαρύνει την επιχείρηση και τόσο 

χαµηλότερη θα είναι η ΟΠΑ. 

 

Σε περιόδους κρίσης η επιχείρηση προσφέρει πίστωση στους πελάτες της και αυτό το 

κάνει µε τα λεφτά που έχουν επενδύσει οι επενδυτές. Εφόσον λοιπόν οι επενδυτές είναι 

οι τελικοί αποδέκτες του ρίσκου που απορρέει από τις πιστώσεις που προσφέρει η 

επιχείρηση τότε το κόστος κεφαλαίου θα αυξάνεται όσο η επιχείρηση αναλαµβάνει 

µεγαλύτερο ρίσκο µε το να πιστώνει επισφαλείς πελάτες. Αυτό εξηγεί και την δισταγµό 

των τραπεζών να προσφέρουν κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις αφού µε αυτό τον 

τρόπο εκτίθενται στο ρίσκο της επιχείρησης που δανείζουν αλλά και σε εκείνους που 

χρωστούν στην επιχείρηση 

 

3.5 Ζητήματα Λειτουργικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

(Μόχλευση) 

 

Η πτώση των πωλήσεων και η πίεση για χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση 

αυξάνουν την ανάγκη για δανεισµό από τις τράπεζες. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω 

το τραπεζικό σύστηµα δεν έχει ανταποκριθεί όσο θα επιθυµούσαν οι παράγοντες της 

αγοράς και δεν είναι ο σκοπός του άρθρου να αναλύσει τους λόγους αυτής της 

ολιγωρίας. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι ότι ο δανεισµός δεν 

αποτελεί πανάκεια στη κρίση που αντιµετωπίζουν εάν δεν συνοδευτεί και µε αντίστοιχη 

ένεση ρευστότητας στους ιδιώτες ώστε να τονωθεί η ζήτηση στην αγορά. 

 

Από χρηµατοοικονοµική άποψη ο επιπλέον δανεισµός όταν γίνεται απλά για να 

καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και να δοθεί µεγαλύτερη πίστωση στους πελάτες 

αυξάνει το χρηµατοοικονοµικό ρίσκο της επιχείρησης και την συνολική µόχλευση αφού 

τα έξοδα τόκων θα προστεθούν µε τα υπόλοιπα σταθερά έξοδα αυξάνοντας το ελάχιστο 
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απαιτούµενο επίπεδο πωλήσεων νεκρού σηµείου (break-even) κάτω από το οποίο η 

επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει ζηµιά. Εάν ο δανεισµός απλά χρηµατοδοτεί την 

ζηµιογόνα κατά τα άλλα λειτουργία της επιχείρησης τότε το πρόβληµα της έλλειψης 

κερδοφορίας δεν επιλύεται αλλά απλά καλύπτεται και µετατίθεται στο µέλλον µε ποιο 

επώδυνες συνέπειες ειδικά όταν η ζήτηση αναµένεται να παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Προτεραιότητα της επιχείρησης πρέπει να είναι η ευελιξία και η ικανότητα να 

λειτουργεί κερδοφόρα σε χαµηλά επίπεδα πωλήσεων. Με άλλα λόγια η επιχείρηση θα 

πρέπει να χαµηλώσει το νεκρό σηµείο πωλήσεων ώστε να επιβιώσει σε περιόδους 

κρίσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µετατροπή µερικών σταθερών εξόδων σε µεταβλητά 

έξοδα. Τέτοια παραδείγµατα βρίσκουµε στην χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) , 

outsourcing, και την ευέλικτη απασχόληση. Η χρηµατοδοτική µίσθωση ενδείκνυται 

όταν το κόστος απόκτησης ή συντήρησης του πάγιου στοιχείου είναι ιδιαίτερα υψηλό 

και η επιχείρηση δεν είναι σίγουρη ότι θα το χρησιµοποιήσει στο µέλλον. Το 

outsourcing προτιµείται στην περίπτωση που το κόστος και η ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι καλύτερα όταν προσφέρονται από µία εταιρία εξειδικευµένη στο συγκεκριµένο 

τοµέα (π.χ. υπηρεσίες logistics). H χρήση της ευέλικτης απασχόλησης µπορεί να 

µειώσει σηµαντικά τα έξοδα της επιχείρησης. Όµως επιφέρει µια σειρά από 

προβλήµατα µερικά από τα οποία σχετίζονται µε θέµατα ποιότητας και αξιοπιστίας της 

παραγωγικής διαδικασίας ενώ άλλα σχετίζονται µε τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή 

και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

 

3.6 Πτώχευση 

3.6.1 Ορισμός της Πτώχευσης 

 
Με τον όρο πτώχευση νοείται η νοµική κατάσταση κατά την οποία ένα φυσικό 

(έµπορος) ή νοµικό πρόσωπο (εµπορική εταιρία) αδυνατεί να ικανοποιήσει «µόνιµα και 

ολοσχερώς» τους δανειστές ή και άλλους οφειλέτες του ή όταν σταµατήσει τις 

πληρωµές των ληξιπρόθεσµων χρεών του. Η παύση των πληρωµών αποτελεί βασική 

προϋπόθεση κήρυξης σε πτώχευση και τα βασικά στοιχεία της είναι α) η γενικότητα 

και β) η µονιµότητα. Το στοιχείο της γενικότητας αφορά στην αµερόληπτη επιλογή 

όλων των συναλλασσοµένων χωρίς εξαιρέσεις ενώ το στοιχείο της µονιµότητας 

εκφράζει το γεγονός ότι η παύση των πληρωµών δεν πρέπει να οφείλεται σε πρόσκαιρη 
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ή παροδική αδυναµία του οφειλέτη να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Η πτώχευση 

διακρίνεται σε α) αναγκαστική και β) εθελοντική. 

Γενικά, στη βιβλιογραφία υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τις έννοιες πτώχευση 

(bankruptcy), αποτυχία (failure), χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια (financial distress), 

αφερεγγυότητα (insolvency) και αθέτηση υποχρεώσεων προς τους πιστωτές (default). 

Μερικοί ερευνητές χρησιµοποιούν τους παραπάνω όρους αναφερόµενοι ακριβώς στο 

ίδιο πράγµα ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα τους. 

Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισµός της έννοιας της χρηµατοοικονοµικής 

αποτυχίας ή πτώχευσης. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας 

αλλά και στο γεγονός ότι ο κάθε ερευνητής θα αποδώσει αυτή την έννοια µε 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε το ποιους παράγοντες θεωρεί ότι επιδρούν στη 

διαµόρφωση της. Συνοπτικά, µπορούµε να διακρίνουµε ότι η αθέτηση υποχρεώσεων 

προς τους πιστωτές (default) στα χρηµατοοικονοµικά, ουσιαστικά, εµφανίζεται όταν 

ένας οφειλέτης δεν έχει εκπληρώσει το χρέος για το οποίο ήταν υποχρεωµένος. Ως 

αφερεγγυότητα (insolvency) µπορούµε να ορίσουµε την κατάσταση κατά την οποία 

ένας οφειλέτης είναι ανίκανος (unable) να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές 

υποχρεώσεις του µε τα άµεσα διαθέσιµα χρηµατικά µέσα. Συνεπώς, ο όρος 

αφερεγγυότητα υποδηλώνει έλλειψη ρευστότητας και υψηλό δανεισµό που µπορεί να 

προέρχεται από τη κακή διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µιας 

επιχείρησης. Ο όρος πτώχευση (bankruptcy) υποδηλώνει την νοµική διαπίστωση που 

επιβάλλει την δικαστική εποπτεία σε εκείνες τις οικονοµικές υποθέσεις που είναι 

αφερέγγυες (insolvent) ή σε αθέτηση (default). Ακόµη, η χρηµατοοικονοµική 

δυσχέρεια (financial distress) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να δείξει την 

κατάσταση στην οποία οι υποσχέσεις προς τους πιστωτές µιας επιχείρησης έχουν 

αθετηθεί ή θα εκπληρωθούν µε δυσκολία και αποδίδεται σε µια επιχείρηση όταν το 

κόστος κεφαλαίου της από ένα επενδυτικό σχέδιο είναι µεγαλύτερο από την απόδοση 

που επιτυγχάνεται. 

 

Η χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια, πολλές φορές, µπορεί να οδηγήσει σε πτώχευση. Η 

αποτυχία, κατά κανόνα, δεν επέρχεται αµέσως µετά την εµφάνιση των πρώτων 

δυσχερειών αλλά αποτελεί το αποτέλεσµα κατάληξης µιας σταδιακής χειροτέρευσης 

της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης. Και αυτό διότι η επιχείρηση που πτωχεύει 

αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα αρκετό χρόνο πριν την πτώχευση, τα 

οποία δεν µπορούν να επιλυθούν, ενώ η πτώχευση επέρχεται κατά το τελευταίο στάδιο, 

όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες επιβίωσης για την επιχείρηση. Ακόµη, εάν µια 
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επιχείρηση δεν διαγνώσει έγκαιρα τα παρουσιαζόµενα προβλήµατα στα οικονοµικά της 

στοιχεία και δεν λάβει άµεσα τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα τότε θα οδηγηθεί σε 

καθεστώς νοµικής πτώχευσης. Για το λόγο αυτό, αρκετοί ερευνητές θεωρούν το 

πρόβληµα της πτώχευσης και του πιστωτικού κινδύνου ως αλληλένδετα.  

 

Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν ορίσει την αποτυχία µε την νοµική της έννοια, 

δηλαδή την «κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, η οποία επέρχεται ύστερα από 

απόφαση των δικαστικών αρχών, σύµφωνα πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε 

χώρας» (Altman (1968)) . Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός 

µελετών που προσπαθούν να συµπεριλάβουν στην ευρύτερη έννοια της πτώχευσης 

τόσο την οικονοµική όσο και την νοµική διάσταση της χρηµατοοικονοµικής αποτυχίας. 

Στην πραγµατικότητα, όµως, η «οικονοµική» αποτυχία συµβαίνει πολύ πριν την 

«νοµική» αποτυχία.  

 

3.6.2 Ιστορική Αναδρομή της Πτώχευσης 

 
Κλασική κατεύθυνση της πτώχευσης ήταν αφενός µεν η ικανοποίηση των πιστωτών 

στο µεγαλύτερο δυνατόν βαθµό, αλλά και η επιβολή κυρώσεων εναντίον του οφειλέτη. 

Η παύση των πληρωµών και γενικά η αφερεγγυότητα εθεωρείτο αποτέλεσµα κακής και 

ασύνετης διαχείρισης, ενδεχοµένως δε δολιότητας ή και απάτης σε βάρος των 

πιστωτών. Η ατίµωση του οφειλέτη ("stigma of bankruptcy"), η προσωποκράτησή του, 

η επιβολή δυσµενών οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελµατικών µειώσεων και 

ανικανοτήτων ήταν κυρώσεις προβλεπόµενες από τις παλαιότερες πτωχευτικές 

νοµοθεσίες. Οι σύγχρονες εξελίξεις µετέβαλαν τη λειτουργία της πτώχευσης. 

 

Πρώτον, οι οικονοµικές διακυµάνσεις και οι κρίσεις ολόκληρων επιχειρηµατικών 

κλάδων καθιστούν συχνότατα την επιχειρηµατική αποτυχία αποτέλεσµα ατυχίας, που 

δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε στιγµατισµό. ∆εύτερον και κυριότερο, από τις αρχές της 

δεκαετίας του '60 συνειδητοποιήθηκε διεθνώς ότι η πτωχευτική διαδικασία δεν πρέπει 

να αποβλέπει µόνο στην ικανοποίηση των πιστωτών, αλλά παράλληλα και στη 

διατήρηση ή και τη διάσωση της επιχείρησης του οφειλέτη µέσω κατάλληλης 

"εξυγιαντικής" χρηµατοδότησης, κατάλληλης αναδιάρθρωσης των εταιρικών δοµών, 

επιβολής θυσιών στους πιστωτές και διαφύλαξης των θέσεων εργασίας. Τούτο δε διότι 

η πτώχευση της επιχείρησης επιφέρει τη διάλυσή της και συνεπώς ένα βαρύ κοινωνικό 
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και οικονοµικό κόστος, που συνεπάγεται "απώλεια αξιών" (θέσεων εργασίας, 

παραγωγικών µέσων, κανονικού εφοδιασµού της αγοράς κλπ.). 

 

Στο "εξυγιαντικό" οπλοστάσιο ανήκει και η µεταβίβαση της επιχείρησης ως συνόλου σε 

νέο φορέα ή η εκµίσθωσή της. Με τη λογική αυτή εθνικές νοµοθεσίες, όπως η γαλλική, 

η ιταλική, η αγγλική, αλλά και η ελληνική (πχ ο νόµος περί προβληµατικών 

επιχειρήσεων του 1983) θέσπισαν ένα πλαίσιο για τη διάσωση των αφερέγγυων 

επιχειρήσεων.  Ωστόσο, η προσπάθεια δεν απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς. 

 

Η διάσωση της επιχείρησης απαιτεί κεφάλαια, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δεν µπορούν να αντληθούν από το τραπεζικό σύστηµα, οπότε καταβάλλονται από το 

κράτος µε µορφή δανείων ή αυξήσεων κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση η 

πτώχευση καταλήγει σε µερική τουλάχιστον εθνικοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση 

ανακύπτει ζήτηµα κρατικών ενισχύσεων, διατάραξης του ανταγωνισµού και µετάδοσης 

της προβληµατικότητας σε υγιείς επιχειρήσεις, οπωσδήποτε δε και αλλοτρίωσης των 

πιστωτών. 

 

Έτσι την "εξυγιαντική ευφορία" των δεκαετιών '70 και '80 διαδέχθηκε σκεπτικισµός και 

τάση επιστροφής στην παραδοσιακή αποστολή του πτωχευτικού δικαίου (την 

ικανοποίηση των πιστωτών), χωρίς όµως τον κυρωτικό χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά έχουν οι νεότερες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες της δεκαετίας του '90 και µετά. 

Πρόσφατα έχει σηµειωθεί µια ανακαίνιση των νοµοθεσιών αυτών (Γαλλία, Γερµανία, 

Αγγλία, και σε πολλές άλλες χώρες), µε σαφή στόχο την προστασία των πιστωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

4.1 Νομική Διάσταση 

 
«Η πτώχευση αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κανόνων δικαίου µε σκοπό τη 

σύµµετρη ικανοποίηση των δανειστών του οφειλέτη σύµφωνα µε την αρχή της 

ισότητας». Αναλυτικότερα η πτώχευση αποτελεί µια νοµική πράξη, η οποία 

κατοχυρώνεται µε την έκδοση δικαστικής απόφασης και αφορά στην περίπτωση 

εταιρείας, η οποία σταµατά τις πληρωµές της για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων 

υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. ∆ιακρίνεται σε αναγκαστική και 

εθελοντική. 

 

4.1.1 Ισχύον Δίκαιο 

 
O Ν. 3588/2007 µε τον οποίο κυρώθηκε ο Πτωχευτικός κώδικας, ισχύει για τις 

πτωχεύσεις που κηρύσσονται µετά την 16η Σεπτεµβρίου 2007. Περιγράφει και 

καθορίζει µε λεπτοµέρεια τα στάδια της διαδικασίας της πτώχευσης τόσο των νοµικών 

όσο και των φυσικών προσώπων. Η ανάγκη εκσυγχρονισµού των διαδικασιών που 

διέπουν την πτώχευση οδήγησε στην κατάρτιση του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται ειδική αναφορά στην επιδίωξη της «διάσωσης της 

επιχείρησης και την αποφυγή της πτώχευσης» µέσω του σχεδίου αναδιοργάνωσης. 

Βασικοί άξονες του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούν 

  

� Η αναβάθµιση του ρόλου των πτωχευτικών πιστωτών 

� Η «Σύµµετρη ικανοποίηση πιστωτών µέσω είτε του σχεδίου αναδιοργάνωσης 

είτε της πτωχευτικής περιουσίας» 

� Η επιτάχυνση των διαδικασιών ρευστοποίησης και διανοµής της πτωχευτικής 

περιουσίας µε την άµεση έναρξη της εκκαθάρισης µόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος 

των πιστώσεων.  

 

4.1.2 Προϊσχύον Δίκαιο 

 
� Ν. ΨΛΣΤ΄ της 13/12/1878 « Περί πτωχεύσεως και Χρεοκοπίας» άρθρα 525-ΕΝ  
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� Ν.Γ.Φ.Ο∆ της 22/24 /02/1910  

� Α.Ν. 635/1937 και Ν.2479/1997 για την επιτάχυνση της πτωχευτικής 

διαδικασίας.  

� Ν. 1386 /1983 για τις προβληµατικές επιχειρήσεις, Ν.1892 /1990, άρθρα 44-

46α-49 για την εξυγίανση κα ειδική εκκαθάριση των προβληµατικών 

επιχειρήσεων.  

 

4.2 Κυριότεροι Παράγοντες Εταιρικής Αποτυχίας 

 

Η επιχειρηµατική αποτυχία (business failure) και γενικότερα η πτώχευση (bankruptcy) 

αποτελεί το αποτέλεσµα ενός περίπλοκου συνδυασµού αναποτελεσµατικής διοίκησης η 

οποία δεν έλαβε τις σωστές αποφάσεις, µιας γενικότερης αρνητικής οικονοµικής 

συγκυρίας όπως η ύφεση αλλά και γεγονότων που µπορούν να επηρεάσουν την πορεία 

ενός κλάδου. Προκειµένου να εντοπιστούν οι πιθανές παράµετροι που οδηγούν µια 

εταιρία στην Πτώχευση θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά και συνδυαστικά µια σειρά 

µικροοικονοµικών µεταβλητών όπως χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες, λογιστικά 

µεγέθη, τιµές µετοχών για εισηγµένες εταιρίες. 

 

� Αδυναµία Κάλυψης Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

 

Τα πρώτα συµπτώµατα (red flags) επιδείνωσης της οικονοµικής θέσεως µιας εταιρίας 

είναι η σταδιακή αποδυνάµωση της ταµειακής της θέσης και ειδικότερα η επιδείνωση 

τις σχέσεως ανάµεσα στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και τις 

εκροές κεφαλαίων. Για την κάλυψη της διαφοράς ανάµεσα στις εισροές και στις εκροές 

(Cash flow – Inflow) η επιχείρηση καλείται να καταφύγει στο βραχυπρόθεσµο 

δανεισµό, µε όλο και πιο επαχθής, µε βάση και την γενικότερη επιδείνωση της 

κατάστασής της, όρους. Η κάλυψη του ανωτέρω «κενού» ταµειακών ροών µε 

βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια τα οποία απαιτούν όλο και µεγαλύτερα ποσά για 

την κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών εξόδων αποτελεί και την κυριότερη κατά την 

γνώµη µας αιτία πτώχευσης των επιχειρήσεων. Αν και η εταιρία µπορεί να παρουσιάζει 

αυξηµένους κύκλους εργασιών για µια περίοδο, ακριβώς αυτή η ανεπάρκεια του 

Κυκλοφορούντος ενεργητικού να παράγει τα απαραίτητα µετρητά («οξυγόνο») 

προκειµένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και να δώσει επαρκή 

κεφάλαια κίνησης µπορεί όχι µόνο να εξανεµίσει αλλά και να «δηλητηριάσει» την 
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περαιτέρω πορεία οδηγώντας ακόµη και στην πτώχευση. Η εκτεταµένη χρήση 

µεταχρονολογηµένων επιταγών και συναλλαγµατικών είναι σύνηθες φαινόµενο στην 

ελληνική αγορά όπως σύνηθες είναι πλέον και η κατάπτωση αυτών µε αλυσιδωτές 

αντιδράσεις για την ρευστότητα του συνόλου της αγοράς (φαινόµενο του Ντόµινο – 

«Domino Effect»).  

 

� Αναποτελεσµατική ∆ιοίκηση 

 
Προκειµένου µια εταιρία να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ρευστότητας θα πρέπει να 

λάβει µια σειρά µέτρων όπως : 

I. εκποίηση στοιχείων του πάγιου  

ενεργητικού που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της 

II.  Πώληση και επανεµίσθωση παγίων (sale and lease back), 

III.  Προσπάθεια τιθάσευσης των λειτουργικών δαπανών\ 

IV.  Προσπάθεια αντικατάστασης βραχυπρόθεσµου µε µακροπρόθεσµο χρέος,  

V. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

VI.  Από κοινού συνεννόηση µε τους πιστωτές για παράταση λήξης των χρεών 

καθώς η προσωρινή επιβάρυνση των πιστωτών είναι προσωρινά 

προτιµότερη(αποφυγή δικαστικών εξόδων) από την πτώχευση και 

ρευστοποίηση της εταιρίας.  

 

Η αδυναµία έγκαιρου εντοπισµού και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των 

προβληµάτων µε την µη λήψη µέτρων όπως αναλύσαµε προηγουµένως οδηγεί µε 

µαθηµατική ακρίβεια στην χρηµατοοικονοµική ασφυξία και τελικά στην Πτώχευση. 

Παράλληλα η διάπραξη αδικηµάτων από την πλευρά της διοίκησης όπως η εσκεµµένη 

παύση πληρωµών ( ή « µε δόλια µέσα παύση πληρωµών) προκειµένου να τερµατιστούν 

οι εµπορικές δραστηριότητες αυτής χωρίς να υπάρχει σοβαρό χρηµατοοικονοµικό 

πρόβληµα και εσκεµµένη µεταφορά δραστηριοτήτων για παράδειγµα στο εξωτερικό, 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία µιας εταιρίας. Αξίζει να αναφερθεί και ότι η δόλια 

πρακτική της άντλησης κεφαλαίων µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από την 

χρηµατιστηριακή αγορά και η χρησιµοποίηση των σε δραστηριότητες διαφορετικές των 

δηλωθέντων οδηγεί µια µετοχή στην επιτήρηση, στον κλονισµό της εµπιστοσύνης του 

επενδυτικού κοινού και τελικά στην πτώχευση. 
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4.3 Πτωχεύσεις Εταιριών σε Ελλάδα και Ευρώπη 

 
Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης του 2008/2009 συνέχισαν να 

γίνονται αισθητές και το 2010 και ακόµη και σήµερα εξακολουθούν να επηρεάζουν την 

αφερεγγυότητα πολλών χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. Παρόλο που πολλές χώρες 

άρχισαν σιγά-σιγά να ανακάµπτουν µετά το πλήγµα της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης και ορισµένες από αυτές άρχισαν να εµφανίζουν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(Α.Ε.Π.) στα επίπεδα προ κρίσης, ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να 

αποφύγουν την πτώχευση. Ένας λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι διότι το 

προηγούµενο χρόνο η χρηµατοδότηση των εµπορικών επιχειρήσεων ήταν αρκετά 

δύσκολη καθώς οι τράπεζες δεν χορηγούσαν δάνεια αλλά ήταν και αδύνατο να 

επιτευχθεί χρηµατοδότηση από τρίτους. Ως αποτέλεσµα, το 2010 από τη µία πλευρά 

ήταν ένα έτος οικονοµικής ανάκαµψης µε µια µείωση του αριθµού των πτωχευµένων 

επιχειρήσεων αλλά από την άλλη πλευρά ένα έτος όπου η αφερεγγυότητα παρέµεινε σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

 

Πίνακας 1 : Πτωχεύσεις Εταιριών στη ∆υτική Ευρώπη 

 
(Πηγή: Insolvencies in Europe 2010/11, A Survey by the Creditreform Economic Research Unit) 
 
Παραπάνω, παρουσιάζεται ο αριθµός των εταιρικών πτωχεύσεων σε 17 Ευρωπαϊκές 
χώρες. 
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Τα στοιχεία του Πίνακα αφορούν το σύνολο των εταιρικών πτωχεύσεων για τα έτη 

2006-2010. Από τον πίνακα αυτό συµπεραίνουµε ότι, παρόλο που ο συνολικός αριθµός 

των εταιρικών πτωχεύσεων στη ∆υτική Ευρώπη µειώθηκε το περασµένο έτος (2010), 

το συνολικό ποσό (175.677) εξακολουθεί να είναι το δεύτερο υψηλότερο τα τελευταία 

δέκα χρόνια. Ουσιαστικά είναι µικρότερο µόλις 1,4% από τον συνολικό αριθµό των 

πτωχεύσεων το 2009 (178.235). Έτσι, όπως φαίνεται και στον πίνακα, σε εννιά χώρες 

µειώθηκε ο αριθµός των πτωχεύσεων, σε επτά χώρες είχαµε αύξηση των πτωχευµένων 

επιχειρήσεων ενώ στην Ελλάδα ο αριθµός αυτός παρέµεινε στα ίδια επίπεδα. Η 

µεγαλύτερη µείωση παρουσιάστηκε στη Φιλανδία (-12,4%), στη Νορβηγία (-10,6%) 

και στη Μεγάλη Βρετανία (-11,1%). Παρά τις µειώσεις αυτές, ο αριθµός των 

πτωχεύσεων τους εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, µεγάλες 

αυξήσεις στον αριθµό των πτωχευµένων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στο 

Λουξεµβούργο (+31,5%), στην Ιταλία (+30,8%), στην Ελβετία (+19,9%) και στην 

Πορτογαλία (+15,6%). Ακόµη, η Γαλλία είναι πρώτη στον αριθµό των πτωχεύσεων µε 

51.060 πτωχεύσεις το 2010 ενώ δεύτερη είναι η Γερµανία µε 32.100 πτωχεύσεις το 

2010. 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο αριθµός των πτωχεύσεων τα τελευταία δύο έτη παρέµεινε 

σταθερός και ίσος µε 355 πτωχεύσεις. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι ο 

αριθµός των πτωχεύσεων στην Ελλάδα µειώνεται από το 2006 µέχρι και σήµερα αλλά ο 

ρυθµός µείωσης φθίνει συνεχώς. Ακόµη, µε βάση τον παρακάτω πίνακα η Ελλάδα 

βρίσκεται στη πρώτη καλύτερη θέση σε σύγκριση µε τις άλλες αναπτυγµένες 

οικονοµίες της Ευρώπης. Ειδικότερα, εµφανίζει 7 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 2 : ∆είκτης Πτωχεύσεων το 2010 

                                           
(Πηγή: Insolvencies in Europe 2010/11, A Survey by the Creditreform Economic Research Unit) 
 
Συγκριτικά µε τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων, ο δείκτης πτώχευσης 

(insolvency ratio) ήταν υψηλότερος στο Λουξεµβούργο µε 321 πτωχεύσεις ανά 10.000 

επιχειρήσεις. Έπειτα, έρχεται η ∆ανία ενώ η Γερµανία εµφάνισε 89 πτωχεύσεις ανά 

10.000 επιχειρήσεις που ξεπερνάει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ο οποίος είναι 68 

πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις. 

 

Στην πραγµατικότητα, όµως, η παραπάνω απεικόνιση θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 

κάποια σχετική επιφυλακτικότητα καθώς οι στατιστικές απεικόνισης των πτωχεύσεων 

σε κάθε µεµονωµένη ευρωπαϊκή χώρα είναι συγκρίσιµες σε ελάχιστο βαθµό µεταξύ 

τους. Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισµού τους µπορεί να µην είναι ίδιος και άρα οι 

δείκτες αυτοί να µην είναι απόλυτα συγκρίσιµοι. Επιπλέον, παράγοντες όπως η χώρα, ο 

κλάδος, οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στο µακροοικονοµικό περιβάλλον 

συµβάλλουν άµεσα στο χρηµατοοικονοµικό προφίλ της επιχείρησης και συνεπώς 

καθορίζουν µε διαφορετικά κριτήρια το στάδιο κατά το οποίο θα εισέλθει µια 

επιχείρηση σε κατάσταση πτώχευσης. Ακόµη, ένας λόγος για τον οποίο οι δείκτες 

πτώχευσης των χωρών της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) 

είναι τόσο χαµηλοί είναι διότι ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων περιλαµβάνει ένα 

µεγάλο ποσοστό µικρών εµπόρων και ελεύθερων επαγγελµατιών, οι οποίοι σπάνια 

ακολουθούν τη νόµιµη διαδικασία της πτώχευσης αλλά, συνήθως, εγκαταλείπουν την 

επιχείρηση τους οικειοθελώς. Συνεπώς, πέρα από τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν 
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αίτηση πτώχευσης στα αρµόδια δικαστήρια υπάρχουν και επιχειρήσεις που κλείνουν, 

δηλαδή διακόπτουν οριστικά τις εργασίες τους χωρίς να κηρυχθούν δικαστικά σε 

πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι ανενεργές ή αδρανείς. 

 
Μετά την οικονοµική κρίση αλλά και την αλλαγή της στάσης της χρηµατοδότησης από 

τη πλευρά των τραπεζών δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις, ακόµη και εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών που ζήτησαν να καταφύγουν στη λύση της υπαγωγής στο 

άρθρο 99 του Ν. 3588/2007. Μία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του νέου 

πτωχευτικού κώδικα είναι ότι µέσω αυτού του άρθρου προβλέπεται η διαδικασία 

συνδιαλλαγής µε του πιστωτές για εκείνες τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, µια επιχείρηση που απειλείται µε παύση 

πληρωµών εντάσσεται σε ένα καθεστώς προστασίας από κατασχέσεις και προσωπικές 

διώξεις και µέσα σε αυτό το διάστηµα µπορεί να προβεί σε συµφωνία µε τους πιστωτές 

της µε βάση ένα σχέδιο εκσυγχρονισµού της επιχείρησης. Στην ουσία εφαρµόζεται µια 

«δεύτερη» ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα στάδιο πριν τη πτώχευση. 

Ωστόσο, δεν είναι δεδοµένο ότι το πρωτοδικείο θα δεχτεί την αίτηση υπαγωγής στο 

άρθρο 99. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις όπως ο 

κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης και η απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας 

της χωρίς, όµως, τη παύση πληρωµών. Αν η αίτηση γίνει δεκτή τότε η επιχείρηση 

µπαίνει σε ένα καθεστώς διετής προστασίας από διώξεις. Αντίθετα, αν η αίτηση 

απορριφθεί τότε η επιχείρηση οδηγείται σε πτώχευση. Στο διάστηµα µέσα στο οποίο 

η αίτηση εξετάζεται η ενδιαφερόµενη επιχείρηση βρίσκεται υπό αναστολή. 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, µέχρι και σήµερα για το έτος 2011 έχουν πτωχεύσει 416 

επιχειρήσεις από τις οποίες οι 340 αφορούν εκούσιες εκκαθαρίσεις. Οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αριθµού των πτωχευµένων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η γενικότερη επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της 

ελληνική οικονοµίας, τα προβλήµατα ρευστότητας σε συνδυασµό µε τη δυσκολία 

ανεύρεσης κεφαλαίων, η χαµηλή κεφαλαιακή επάρκεια και το χαµηλό επίπεδο κερδών 

των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι κυριότεροι κλάδοι που έχουν πληγεί από την 

οικονοµική κρίση αλλά και ο µεγαλύτερος αριθµός πτωχεύσεων έχει σηµειωθεί στον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών αλλά και της 

ακτοπλοΐας. Μεγάλος αριθµός, κυρίως, κατασκευαστικών επιχειρήσεων αντιµετωπίζει 

αδιέξοδο εξ’ αιτίας της δραµατικής υποχώρησης του κατασκευαστικού έργου, της 
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απροθυµίας των τραπεζών να τις χρηµατοδοτήσουν αλλά και των υποψήφιων 

αγοραστών που βρέθηκαν στη δύνη της ύφεσης. 

 

4.4 Είδη Μοντέλων Πρόβλεψης Πτώχευσης 

 
Στο παρελθόν, πολλοί µελετητές ασχολήθηκαν µε τα βασικά µοντέλα ή υποδείγµατα 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη της πτώχευσης µιας επιχείρησης. 

Η πλειοψηφία των µεθόδων που αναπτύχθηκαν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της πτώχευσης, αλλά και του πιστωτικού κινδύνου που είναι αλληλένδετα προβλήµατα, 

στηρίχθηκαν κυρίως στην ιδέα της ταξινόµησης των επιχειρήσεων σε δύο, συνήθως, 

οµάδες. Έτσι, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, µια επιχείρηση ανάλογα µε τη 

χρηµατοοικονοµική της κατάσταση µπορεί να ανήκει είτε στην οµάδα των «υγειών» 

επιχειρήσεων, δηλαδή αυτών που είναι οικονοµικά ή φαινοµενικά εύρωστες και δεν 

έχουν αντιµετωπίσει ακόµη το πρόβληµα της πτώχευσης, είτε στην οµάδα των 

«πτωχευµένων» επιχειρήσεων. 

 

Στη βιβλιογραφία, κυρίως στη ξένη, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις όσον 

αφορά τα υποδείγµατα πτώχευσης αλλά και την ονοµασία του εκάστοτε µοντέλου. Από 

πολύ νωρίς, µελετητές είχαν αρχίσει να κάνουν τα πρώτα βήµατα στον τοµέα της 

πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Οι πρώτες µελέτες αφορούσαν, κυρίως, 

την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών ή αναλογιών (ratio analysis) και ουσιαστικά 

οι αναλύσεις που γίνονταν ήταν µονοµεταβλητές. ∆ηλαδή, οι µελέτες στρεφόταν σε 

ατοµικές αναλογίες και τις περισσότερες φορές σύγκριναν τις αναλογίες των 

αποτυχηµένων (failed) επιχειρήσεων µε αυτές των υγειών (successful). Η 

µονοµεταβλητή ανάλυση είχε σηµαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη µελλοντικών 

µοντέλων, καθώς έθεσε τις βάσεις για την πολυµεταβλητή ή πολυδιάστατη στατιστική 

ανάλυση στη πρόβλεψη της πτώχευσης. 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Adnan Aziz και Humayon A. Dar το 2006 βασισµένη σε 

89 δηµοσιευµένες εµπειρικές έρευνες από περισσότερες από 180 πηγές, έγινε µια 

πρώτη κατηγοριοποίηση των µοντέλων πρόβλεψης σε: 
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I.  Στατιστικά Μοντέλα 

 

Στον τοµέα της πρόβλεψης της πτώχευσης υπάρχουν δύο κατηγορίες µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται: η µονοµεταβλητή (univariate) και η πολυµεταβλητή (multivariate) 

στατιστική ανάλυση. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε µεθόδους που στηρίζονται στη 

µονοδιάστατη στατιστική, µε βάση την οποία η πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης 

µιας επιχείρησης µπορεί να γίνει µε έναν πολύ µικρό αριθµό χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών λαµβάνοντας τον κάθε ένα ξεχωριστά. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται, 

κυρίως, σε µεθόδους που στηρίζονται στη πολυδιάστατη στατιστική και µε βάση τις 

οποίες γίνεται µια ταυτόχρονη χρήση πολλών χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

προκειµένου να εκτιµηθεί η γενική χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης. 

 

Χαρακτηριστικά των στατιστικών µοντέλων : 

• Επικεντρώνονται στα συµπτώµατα της αποτυχίας 

• Σχεδιασµένα κυρίως από εταιρικά στελέχη 

• Μπορούν να έχουν ανάλυση univariate ή multivariate 

• Ακολουθούν τις κλασικές διαδικασίες των στατιστικών µοντέλων 

 

II.  ΑΙΕS µοντέλα (artificially intelligent expert system models) 

 

Τα συγκεκριµένα µοντέλα περιλαµβάνουν τεχνικές επίλυσης προβληµάτων όπως η 

ανθρώπινη λογική, δηλαδή συνδυασµός γνώσεων και µεθόδων κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις µε στόχο την βελτιστοποίηση των λύσεων. 

 

Χαρακτηριστικά των AIES µοντέλων : 

• Επικεντρώνονται στα συµπτώµατα της αποτυχίας 

• Σχεδιασµένα κυρίως από εταιρικά στελέχη 

• Συνήθως έχουν ανάλυση multivariate 

• Είναι αποτέλεσµα τεχνολογικών επιτευγµάτων 

• Εξαρτώνται πλήρως από την χρήση Η/Υ 
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III.  Θεωρητικά µοντέλα  

 

Τα θεωρητικά µοντέλα αναφέρουν τους λόγους που οδήγησαν την εταιρία σε 

πτώχευση. 

 

 Χαρακτηριστικά των θεωρητικών µοντέλων : 

• Επικεντρώνονται σε ποιοτικούς παράγοντες που οδηγούν σε πτώχευση 

• Σχεδιασµένα σε θεωρητική βάση 

• Έχουν multivariate ανάλυση 

• Χρησιµοποιούν συχνά µια στατιστική µέθοδο για να ποσοτικοποιήσουν τα 

θεωρητικά αποτελέσµατα 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι όλα σχεδόν τα µοντέλα, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία 

ανήκουν, περιέχουν έστω και σε µικρό βαθµό στατιστικές αναλύσεις. Ακόµα και τα 

θεωρητικά χρησιµοποιούν στατιστική ανάλυση για να στηρίξουν τις αντίστοιχες 

θεωρίες. 

 

Εξετάζοντας την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται σε προηγούµενες πρόσφατες 

έρευνες βλέπουµε ότι το 64% των ερευνών χρησιµοποιούν τα στατιστικά µοντέλα και  

ακολουθούν τα µοντέλα AIES µε 25% και τα θεωρητικά µοντέλα µε 11%. 

 

Συµπερασµατικά, το κίνητρο για εµπειρική έρευνα σε θέµατα πρόβλεψης εταιρικής 

πτώχευσης είναι σαφέστατα η έγκαιρη ανίχνευση της χρηµατοοικονοµικής δυσχέρειας 

αλλά και των διορθωτικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η ανασκόπηση δείχνει ότι 

οι στατιστικές τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί πιο συχνά, ότι η προσέγγιση AIES είναι 

σχετικά νέα και ότι τα θεωρητικά µοντέλα είναι σχετικά σπάνια. Παρόλο που η 

προβλεπτική ακρίβεια έχει παρατηρηθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα για όλα τα 

µοντέλα, η έρευνα έχει δείξει ότι τα AIES και τα θεωρητικά µοντέλα έχουν ελαφρώς 

καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση µε τα στατιστικά µοντέλα, αν και αυτές οι 

επιδόσεις έχουν µετρηθεί σε µικρότερο αριθµό δείγµατος.  

 

Είναι προφανές ότι στο παρελθόν οι ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει µικρά σχετικά 

δείγµατα επιχειρήσεων. 9στόσο η µελλοντική έρευνα πρέπει να σταθεί σε µεγαλύτερα 

δείγµατα, παρόλη τη µεγάλη δυσκολία. Ίσως να άξιζε τον κόπο να συµπεριληφθούν και 

άλλα ποιοτικά κριτήρια όπως η εταιρική διακυβέρνηση πέρα από τη χρησιµοποίηση 
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των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις περισσότερες 

έρευνες µέχρι σήµερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ – ΝΟΜΟΣ 3588/2007 

 

5.1 Περιγραφή του Πτωχευτικού Κώδικα 

 
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο είναι ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο σύστηµα κανόνων 

δικαίου, που αποσκοπούν στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη είτε 

µε τη ρευστοποίηση της περιουσίας του είτε µε τη διατήρηση της επιχείρησής του. 

 

Ο κώδικας διαιρείται σε 13 κεφάλαια, όπου κάθε κεφάλαιο αποτελείται από τα 

ακόλουθα άρθρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κήρυξη της πτώχευσης (1-14) 

• Σκοπός της πτώχευσης 

• Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης 

• Εξασφαλιστικά µέτρα 

• Αντίκλητοι - έξοδα - προθεσµίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:  Συνέπειες της πτώχευσης (15-51) 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές 

• Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις 

• Αποχωρισµός και πτωχευτική διεκδίκηση 

• Πτωχευτική ανάκληση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Όργανα της πτώχευσης (52-88) 
• Γενική διάταξη 

• Το πτωχευτικό δικαστήριο 

• Ο εισηγητής 

• Ο σύνδικος 

• Η συνέλευση των πιστωτών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εξέλιξη των πιστώσεων (89-95) 

• Αναγγελία 

• Επαλήθευση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ειδικές διατάξεις επί νοµικών προσώπων(96-98)  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής (99-106) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: Σχέδιο αναδιοργάνωσης (107-131) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανοµή (132-
161) 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Απλοποιηµένη διαδικασία επί πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου 
(162-163) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ: Η περάτωση της πτώχευσης(164-167) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: Η αποκατάσταση του οφειλέτη (168-170) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ: Ποινικές διατάξεις (171-177) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Τελικές και µεταβατικές διατάξεις(178-182) 
 
 

5.2 Αρχές Πτωχευτικού Κώδικα 

 
Η πτώχευση κηρύσσεται µόνο µε δικαστική απόφαση και τόσο η διαδικασία της όσο 

και οι επιπτώσεις της διέπονται από το Πτωχευτικό ∆ίκαιο. Με το νόµο 3588/2007 

κυρώθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος και ισχύει για πτωχεύσεις που 

κηρύσσονται µετά τη 16η Σεπτεµβρίου του 2007 ενώ για εκκρεµείς υποθέσεις 

εφαρµόζονται προϊσχύουσες διατάξεις. Αυτός ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί 

ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο σύστηµα κανόνων δικαίου που έχουν ως στόχο την 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µέσω της ρευστοποίησης της 

περιουσίας του ή µέσω της διατήρησης της επιχείρησης του. Ειδικότερα, το σχέδιο 

αυτό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εκσυγχρονισµού του νοµοθετικού πλαισίου του 

δικαίου της πτώχευσης, ενώ παράλληλα ενοποιεί το δίκαιο της πτώχευσης και της 

εξυγίανσης, τα οποία αποτελούν τις δύο βασικές συλλογικές διαδικασίες 

αφερεγγυότητας. Έτσι, µε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα αυτές οι δύο διαδικασίες 

συνυπάρχουν ως χωριστές διαδικασίες, χωρίς η µία να αποκλείει την άλλη ή την 

εναλλαγή µεταξύ τους. 

 
Οι βασικές αρχές του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ανέρχονται σε επτά και είναι οι 

ακόλουθες : 

 

I.  ∆ίνεται προτεραιότητα στη διάσωση όσων επιχειρήσεων είναι δυνατό να 

διασωθούν. Ο Κώδικας προνοεί για τη διατήρησή της. Μέχρι σήµερα η 

πτώχευση στις περισσότερες περιπτώσεις εικονογραφείτο µε το άρον-άρον 

ξεπούληµα των κινητών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τον 
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σύνδικο πτώχευσης (διαδικασία που ισοδυναµούσε µε κανιβαλισµό επί της 

επιχείρησης). 

II.  Παρέχεται δεύτερη ευκαιρία στον καλόπιστο οφειλέτη που δεν πτώχευσε µε 

δόλο, ώστε να µπορεί να αναπτύξει εξ υπαρχής οικονοµική δραστηριότητα. 

III.  Αντιµετωπίζεται επιεικέστερα από ότι µέχρι σήµερα ο καλόπιστος οφειλέτης. 

Αποποινικοποιείται η µη δόλια χρεωκοπία, �  αδίκηµα, που οδηγούσε στο 

εδώλιο χιλιάδες ατυχήσαντες εµπόρους και καταργείται η προσωπική κράτηση 

του καλόπιστου οφειλέτη. 

IV.  Αν δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης της επιχείρησης, 

υιοθετείται ταχύτερη πτωχευτική διαδικασία, µε ελεγκτικούς µηχανισµούς, που 

διασφαλίζουν την άµεση ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και τη 

διανοµή της. 

Οι διαδικασίες της ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας και της διανοµής του 

προϊόντος της στους πιστωτές επιταχύνονται κυρίως µε την άµεση έναρξη της 

εκκαθάρισης, και µε την προβλεπόµενη ταχεία εκδίκαση όλων των πτωχευτικών 

υποθέσεων (προσδιορισµός εντός 20 ηµερών και έκδοση απόφασης εντός 15 ηµερών 

από τη συζήτηση), και τον περιορισµό της δυνατότητας άσκησης ενδίκων µέσων. 

Επίσης, παύουν αυτοδικαίως µετά πάροδο 15ετίας οι εργασίες της πτώχευσης, αντί της 

ισχύουσας ατέρµονης παράτασης της πτωχευτικής διαδικασίας. 

V. ∆ιασφαλίζεται µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

VI.  Εισάγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής υπό δικαστική καθοδήγηση και έλεγχο. 

VII.  Προβλέπεται ειδική αντιµετώπιση των µικροπτωχεύσεων, δηλαδή αυτών των 

οποίων η αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ 

(αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των πτωχεύσεων). 

 

5.3 Σκοπός της Πτώχευσης 

 
Σκοπός της πτώχευσης, βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα 3588/2007 Άρθρο 1, 

είναι «η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε τη ρευστοποίηση της 

περιουσίας του (εκκαθάριση) ή µε άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο 

αναδιοργάνωσης (εξυγίανσης) και ιδίως µε τη διατήρηση της επιχείρησής του». 
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5.4 Προϋποθέσεις Υπαγωγής  

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 και Άρθρο 3 του νόµου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα 

γίνεται διάκριση ανάµεσα σε υποκειµενικές, αντικειµενικές τυπικές και τυπικές 

προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να κηρυχτεί ένα φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο σε πτώχευση. Οι κυριότερες εξ’ αυτών είναι: 

 

• Ο οφειλέτης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) πρέπει να έχει εµπορική ιδιότητα ή 

να ασκεί εµπορία και να επιδιώκει οικονοµικό σκοπό (υποκειµενική 

προϋπόθεση). 

•  Η παύση της εµπορίας ή της οικονοµικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν 

κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης 

είχε παύσει τις πληρωµές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση 

για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από 

το θάνατό του. 

•  ∆εν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι 

οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δηµόσιοι οργανισµοί. 

• Ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές του 

υποχρεώσεις κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 

«παύση πληρωµών» από µέρους του οφειλέτη (αντικειµενική προϋπόθεση). 

• Η δήλωση του εµπόρου-οφειλέτη ότι αναστέλλει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές 

του υποχρεώσεις όταν προβλέπει ότι δεν θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για «επαπειλούµενη 

αδυναµία κανονικής εκπλήρωσης» (αντικειµενική προϋπόθεση). 

• Η έκδοση δικαστικής απόφασης από το Πτωχευτικό ∆ικαστήριο µε την οποία 

ο έµπορος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης (τυπική προϋπόθεση). 

 

5.5 Αρμόδιοι Φορείς (Όργανα) 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του νόµου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα, ως όργανα 

της πτώχευσης ορίζονται τα εξής τέσσερα: 
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� Το Πτωχευτικό ∆ικαστήριο είναι το πολυµελές πρωτοδικείο από το οποίο 

κηρύχθηκε η πτώχευση και το οποίο εκδικάζει στη συνέχεια τις υποθέσεις που 

αφορούν τη πτώχευση. 

� Ο Εισηγητής είναι ο δικαστής (πρωτοδίκης), ο οποίος επιτηρεί και επιταχύνει η 

διαδικασία της πτώχευσης, ειδοποιεί τον σύνδικο για τον διορισµό του και 

ελέγχει τις εργασίες του. Το πρόσωπο αυτό είναι πρόεδρος της συνέλευσης των 

πιστωτών και µέσω αυτού διασφαλίζεται και η πτωχευτική περιουσία. 

� Ο Σύνδικος είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ο οποίος πρέπει να κατοικεί στην 

έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου και να έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία. 

Ακόµη, απαγορεύεται αυστηρά να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ή κάποιος 

βαθµός συγγένειας µεταξύ του συνδίκου και του οφειλέτη. Ο σύνδικος είναι το 

κύριο πρόσωπο της διαδικασίας της πτωχεύσεως καθώς όλες οι δικαστικές 

ενέργειες γίνονται στο όνοµά του. 

� Η Συνέλευση των Πιστωτών αποτελείται αρχικά από όλους τους πιστωτές της 

πτώχευσης και λαµβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων. Πρόεδρος 

της Συνέλευσης είναι ο εισηγητής δικαστής ενώ, βάσει νόµου, καλείται να 

παραστεί στη συνέλευση ο σύνδικος και ο οφειλέτης. Η συνέλευση αυτή 

καλείται να αποφασίσει αν ο σύνδικος θα συνεχίσει την εµπορική 

δραστηριότητα της επιχείρησης ή αν θα πρέπει να την εκποιήσει στο σύνολο της 

ή µερικώς. 

� Η Επιτροπή Πιστωτών είναι ένα νέο, αυτόνοµο και ανεξάρτητο τριµελές 

όργανο, το οποίο εκλέγεται από τη συνέλευση των πιστωτών. Καθήκοντα της 

επιτροπής είναι να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και 

να συνδράµει τον σύνδικο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

5.6 Διαδικασία Πτώχευσης 

 
Η διαδικασία της πτώχευσης µπορεί να διακριθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο 

περιλαµβάνει την προπαρασκευαστική διαδικασία και το δεύτερο την διαδικασία 

περάτωσης. Για να κινηθεί όµως αυτή η διαδικασία, πρέπει να συντρέχουν και άλλες 

καθαρά ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως η κατάλληλη οργάνωση της πτώχευσης και 

η ύπαρξη ενεργητικού για να καλυφθούν τα σχετικά έξοδα. 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του νόµου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα αρµόδιο 

πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυµελές πρωτοδικείο 
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στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του 

και είναι αναγνωρίσιµο από τρίτους. 

 

Κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη 

διοίκηση των συµφερόντων του και είναι αναγνωρίσιµος από τους τρίτους. Για τα 

νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων 

συµφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας. 

 

Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. 

Κ.Πολ.∆.). Οι παρεµβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και µε δήλωση που 

καταχωρείται στα πρακτικά. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωµένος να δώσει στον σύνδικο 

κατάλογο µε τους πιστωτές και το ύψος των απαιτήσεων τους ώστε µε τη σειρά του να 

ειδοποιήσει τους πιστωτές. Ο σύνδικος στη συνέχεια επαληθεύει ενώπιον του εισηγητή 

αυτές τις απαιτήσεις και εξετάζει τυχόν αντιρρήσεις. Επίσης, προτάσσεται από τον 

οφειλέτη και τον σύνδικο ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο τηρεί την αρχή της 

ίσης µεταχείρισης και πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους τους πιστωτές. Το σχέδιο 

αυτό πρέπει να επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο. 

 

Εποµένως η ολοκλήρωση της πτώχευσης µπορεί  να γίνει είτε µε συµβιβαστική 

ικανοποίηση ανάµεσα στον οφειλέτη και στους πιστωτές µέσω του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης είτε µε ικανοποίηση των πιστωτών από την εκποίηση και 

ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ή από την παύση των εργασιών είτε λόγω 

έλλειψης είτε λόγω παρόδου δέκα ετών από την ένωση των πιστωτών ή δεκαπέντε ετών 

από τη κήρυξη της πτώχευσης. Τέλος, Όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα, αυτά 

επιβάλλονται πάντοτε σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας αν φυσικά ενεργήθηκαν 

προς το συµφέρον της. 

 

5.7 Απόρριψη της Αίτησης 

 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν 

υποβάλλει αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης και 

µολονότι συντρέχουν οι ουσιαστικές (υποκειµενικές) και αντικειµενικές προϋποθέσεις, 

το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να απορρίψει την αίτηση τους για τους παρακάτω 

λόγους: 
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� Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι 

υποκειµενικές ή οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. 

� Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται 

ότι, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του 

οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Σε 

περίπτωση απόρριψης για την αιτία αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει 

την καταχώρηση του ονόµατος ή της επωνυµίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη 

στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται 

µετά πάροδο τριετίας. 

� Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή 

ασκείται καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την 

χρησιµοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατοµικής ικανοποίησης ή προς 

επιδίωξη σκοπών άσχετων µε την πτώχευση, ως θεσµό συλλογικής εκτέλεσης, 

καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς το σκοπό δόλιας αποφυγής 

πληρωµής των χρεών του. 

 

5.8 Συνέπειες της Πτώχευσης 

 
Οι συνέπειες της πτώχευσης, όσον αφορά τον οφειλέτη διακρίνονται σε προσωπικές 

και περιουσιακές: 

 
• Προσωπικής φύσεως συνέπειες 
 

Οι προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης συνίστανται στην απώλεια ορισµένων 

δικαιωµάτων, που διαφοροποιούνται επί φυσικών και νοµικών προσώπων. 

 Έτσι τα φυσικά πρόσωπα χάνουν δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, ή ικανότητες όπως ο διορισµός σε δηµόσια λειτουργήµατα ή περιορίζονται 

οι ατοµικές ελευθερίες, χάνει την εµπορική ιδιότητα µπορεί όµως να ενεργεί 

µεµονωµένες εµπορικές πράξεις, ακόµη υπάρχει πιθανή επιβολή προσωποκράτησης 

κλπ. 

Για τα νοµικά πρόσωπα οι προσωπικές συνέπειες αφορούν κυρίως την λύση τους αλλά 

βαρύνουν και ατοµικά τα µέλη τους. Πιο συγκεκριµένα, επί οµορρύθµου εταιρίας η 

κήρυξή της σε πτώχευση συνεπάγεται αυτοµάτως και τη συµπτώχευση των εταίρων. Το 
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ίδιο συµβαίνει και στις ετερόρρυθµες εταιρίες, όπου συµπτωχεύουν και τα οµόρρυθµα 

µέλη.(όχι όµως και τα ετερόρρυθµα). Οι ανώνυµες εταιρίες και οι Ε.Π.Ε., όταν 

πτωχεύουν λύονται. Αντίθετα οι Ο.Ε. και Ε.Ε. δεν λύονται, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στο Καταστατικό τους. 

 

• Περιουσιακές συνέπειες 

 

Οι περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης συνίστανται κυρίως στην πτωχευτική 

απαλλοτρίωση, εξαιτίας της οποίας αυτός που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση δεν έχει το 

δικαίωµα διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του, που είχε κατά την ηµέρα της 

πτωχεύσεως. και καθίσταται, µετά την κήρυξη της πτώχευσης, πτωχευτική και 

προορίζεται για την ικανοποίηση των πτωχευτικών δανειστών. Η περιουσία του 

πτωχεύσαντος περιέρχεται στον σύνδικο ωστόσο ο πτωχεύσας δεν στερείται το 

δικαίωµα της ιδιοκτησίας του.  εν µπορεί να ενάγει ή να ενάγεται ιδίω ονόµατι, αλλά 

µόνο δια του συνδίκου. 

 

Η πτώχευση περατώνεται είτε µε τον πτωχευτικό συµβιβασµό είτε µε την εκκαθάριση 

της πτωχευτικής περιουσίας (ένωση των πιστωτών). Οι πιστωτές, που δεν έχουν 

εµπράγµατο βάρος κατά του πτωχού, δεν µπορούν να εναγάγουν τον πτωχό, αλλά 

ακολουθούν, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, την πτωχευτική διαδικασία 

(αναγγελία, επαλήθευση). Όσοι έχουν εµπράγµατο βάρος, µπορούν να εναγάγουν το 

σύνδικο, αλλά για το τµήµα µόνο της απαίτησης τους που καλύπτει το βάρος. 

 

Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη, τα οποία συνδέονται λειτουργικά και άµεσα µε την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα του ή µε παραγωγική µονάδα ή εκµετάλλευση του οφειλέτη, 

αναστέλλονται µέχρι την έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως µέχρι την 

απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακολούθησης των 

εργασιών της πτώχευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν επεκτείνεται πέραν των 

10 µηνών από την κήρυξη της πτώχευσης. Η πιο πάνω αναστολή δεν επεκτείνεται στα 

υπέγγυα αντικείµενα που ανήκουν σε εγγυητές, συνοφειλέτες και τρίτους οφειλέτες ή 

ανήκουν στον οφειλέτη αλλά δεν συνδέονται λειτουργικά και άµεσα µε την 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα, παραγωγική µονάδα ή εκµετάλλευση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΝΟΜΟΣ 3588/2007 

 

6.1 Τι προβλέπουν τα άρθρα 99-106 του Ν. 3588/2007 

 
Το άρθρο 99 του νόµου  3588/2007, το οποίο αντικατέστησε σε πολλά το άρθρο 44 N. 

1892/1990 περί προστασίας πιστωτών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα 

πολυµελή πρωτοδικεία και να ζητήσουν προστασία και συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές 

τους, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση. 

 

Συνοπτικά : 

� Για να υπαχθεί φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσµες 

οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ. 

� Η συµφωνία συνδιαλλαγής δεσµεύει µόνο εκείνους που την υπέγραψαν. 

� Στην αίτηση επισυνάπτετε σε πρότυπο γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό 5.000 ευρώ για την αµοιβή του 

εµπειρογνώµονα και του µεσολαβητή. 

� Το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις, 

φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης µπορούν να συναινούν σε µείωση 

των απαιτήσεων, µε τους ίδιους όρους που θα µείωνε τις απαιτήσεις του και 

ένας ιδιώτης δανειστής. 

� Το δικαστήριο δεν επικυρώνει την συµφωνία εταιρίας – πιστωτών εάν: 

α) ο οφειλέτης, κατά την σύνοψη της συµφωνίας, βρίσκετε σε κατάσταση 

παύσης των πληρωµών. 

β) οι όροι της συµφωνίας δεν εξασφαλίζουν την διάρκεια της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

γ) θίγονται τα συµφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν την συµφωνία. 

δ) η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας συνοµολογείτε για διάστηµα πέραν των (2) 

δύο ετών από την επικύρωση της. 

� Με την επικύρωση της συµφωνίας αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση 

έκδοσης επιταγών, αναστέλλετε για περίοδο 6 µηνών η λήψη κάθε µέτρου 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης 

πτώχευσης κλπ. 
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6.2 Η Συνδιαλλαγή στην πράξη 

 
Η διαδικασία ανοίγει µετά από αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρµόδιου Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου (απαιτείται σηµειωτέον κατάθεση παραβόλου ύψους 5.000 ευρώ), στην 

οποία προσδιορίζει την οικονοµική κατάσταση, το µέγεθος και την κοινωνική σηµασία 

της επιχείρησής του, τα προτεινόµενα µέτρα χρηµατοδότησης και γενικότερα τα µέσα 

αντιµετώπισης της κρίσης. 

 

Ειδικότερα, στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονοµική κατάσταση σύµφωνα και µε τη 

σχετική νοµολογία αποτελούν τα εξής: οικονοµικά δεδοµένα (π.χ. αρνητικός 

ισολογισµός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, αφαίρεση βιβλιαρίου επιταγών, 

συνεχής έλλειψη κερδοφορίας), περιουσιακή κατάσταση (π.χ. επιβάρυνση των 

περιουσιακών στοιχείων µε εµπράγµατες ασφάλειες, εκποίησή τους για αντιµετώπιση 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ανυπαρξία ελεύθερης περιουσίας), επιχειρηµατική 

δραστηριότητα (π.χ. υπολειτουργία επιχείρησης, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών 

εξόδων, έλλειψη πρώτων υλών) και οικονοµικό περιβάλλον (π.χ. µείωση παραγγελιών, 

ανάκληση ή µη παράταση αδειών εκµετάλλευσης ή ευρεσιτεχνιών, προβληµατικές 

σχέσεις µε προµηθευτές ή µε το προσωπικό). 

 

Σηµειώνεται ότι η ικανότητα ερµηνείας και αξιολόγησης των ειδικών οικονοµικών 

στοιχείων π.χ. επιχειρησιακό project plan από το δικαστήριο είναι περιορισµένη, είναι 

ωστόσο δυνατόν να οριστεί εµπειρογνώµονας προς αξιολόγηση της πραγµατικής 

οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη. 

 

Αν τα στοιχεία που προσκοµιστούν τελικώς, πείσουν το δικαστήριο και πιθανολογηθεί 

τόσο η πληρότητα και βασιµότητα της αίτησης όσο και η σκοπιµότητα της 

συνδιαλλαγής, ανοίγει η διαδικασία µε αµετάκλητη δηµοσιευτέα δικαστική απόφαση 

που ορίζει µεσολαβητή. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται ως δίµηνη µε δυνατότητα 

παράτασής της κατά ένα µήνα µετά από αίτηση του µεσολαβητή µε σηµείο εκκίνησης 

τη δηµοσίευση στο δελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. 

 

Το έργο του µεσολαβητή, είναι διττό: η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ οφειλέτη και των 

κυριότερων πιστωτών του, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των κατά αυτού 

απαιτήσεων, και η δηµιουργία σχεδίου αναδιάρθρωσης εντός του ως άνω χρονικού 
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διαστήµατος. Υπέρ του µεσολαβητή προβλέπεται το εξαιρετικό προνόµιο άρσης του 

τραπεζικού απορρήτου. 

 

Για την αναδιοργάνωση της επιχείρησης µπορεί µεταξύ άλλων να προτείνει λύσεις 

όπως µείωση απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσµού τους, µετοχοποίησή τους, ή 

ακόµα και εκποίηση της επιχείρησης. Ο µεσολαβητής συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις 

και αφού καταγράψει τα προσδοκώµενα έσοδα σε βάθος 48 δόσεων, υποβάλλει σε 

όλους τους πιστωτές πρόταση περί µειωµένης αποπληρωµής τους, Η διαδικασία αυτή 

ρύθµισης και περικοπής του χρέους ολοκληρώνεται σε τέσσερις µήνες από τη 

δηµοσίευση της απόφασης (το τετράµηνο ισχύει µέχρι τις 31.12.2014). 

 

Εάν η συµφωνία επιτευχθεί µε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών 

υπογράφεται και εντός δέκα ηµερών επικυρώνεται ο συµβιβασµός µε δικαστική 

απόφαση. Εφεξής, η επιχείρηση υπόκειται σε περιορισµούς µε βασικότερους τους εξής: 

οφείλει να βαδίζει αυστηρά βάσει του πλάνου εξυγίανσης και δεν µπορεί να πληρώσει 

ολοσχερώς χρέος που δηµιουργείται µεταγενέστερα της επικύρωσης. 

 

Η λύση της συµφωνίας επέρχεται είτε αυτοδίκαια λόγω της παρέλευσης της διάρκειάς 

της ή λόγω µεταγενέστερης υπαγωγής σε εκκαθάριση ή πτώχευση, είτε µε δικαστική 

απόφαση µετά από αίτηση συµβληθέντα πιστωτή, ο οποίος αποδεικνύει την πρόδηλη 

αδυναµία βιώσιµης συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή τη µη τήρηση των 

όρων της συµφωνίας, ενώ η επιχείρηση εξέρχεται από αυτό το καθεστώς οµαλά µε την 

αποπληρωµή του συνόλου των χρεών της, δηλαδή όταν δε χρωστάει κάποια από τις 

προκαθορισµένες δόσεις και έχει ικανοποιήσει τους πιστωτές της. 

 

Οι σηµαντικότερες συνέπειες της επικύρωσης είναι η προσωρινή αναστολή 

ασφαλιστικών µέτρων κατά του οφειλέτη, µέτρων ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης 

για απαιτήσεις προγενέστερες της σύναψης συµφωνίας (η οποία διαρκεί από την 

κατάθεση της αίτησης έως την εκκίνηση πληρωµής των δόσεων) και προσωρινή άρση 

κωλύµατος ή απαγόρευσης έκδοσης επιταγών. Η δικαστική επικύρωση αποτελεί και το 

χρονικό σηµείο γέννησης της υποχρέωσης πληρωµής των οφειλών της σε 48 κατά το 

µέγιστο δόσεις. Μη πληρωµή κάποιας δόσης επιφέρει άµεση ανατροπή της διαδικασίας. 

Η συµφωνία και η ισχύς της άµεσα εκτελεστής δεύτερης δικαστικής απόφασης 

δεσµεύουν και επιδρούν αποκλειστικά και µόνο στα συµβεβληµένα µέρη. Όσο διαρκεί 
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η συµφωνία, αναστέλλονται οι παραγραφές των απαιτήσεων των δανειστών ως ένα 

µέτρο προστασίας τους, αλλά και πίεσης συµµετοχής τους στη διαδικασία. 

 

6.2.1 Τα βήματα της συνδιαλλαγής 

 
Βήμα 1

ο
 

 
Αίτηση του οφειλέτη (και µέσω πληρεξουσίου δικηγόρου) ενώπιον του αρµόδιου 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου.  

Περιεχόµενο:  

• Παρουσίαση σύντοµου  ιστορικού 

o Σύσταση (πράξη σύστασης συµβολαιογράφου, αριθµός ΜΑΕ και 

απόφαση νοµάρχη εάν είναι ΑΕ) 

o Σκοπός βάσει καταστατικού 

o Εγκαταστάσεις – Εξοπλισµός και πρώτες επενδύσεις 

• Προϋποθέσεις Υπαγωγής  

o Εφαρµοστέες διατάξεις 

o Ερµηνευτική προσέγγιση διατάξεων 

• Παρουσίαση οικονοµικής κατάστασης 

o Έλλειψη ρευστότητας 

o Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε : 

� Τρίτους (ΙΚΑ, ΦΜΥ κτλ) 

� Τράπεζες 

� Προς εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

� Κυριότερους πιστωτές 

o Πρόβλεψη αρνητικής πορείας των επόµενων ετών (Προβλέψεις Εισροών 

& Εκροών) 

o Ισολογισµοί δύο τελευταίων ετών 

o Αίτια οικονοµικής κρίσης 

• Περιγραφή κοινωνικής σηµασίας επιχείρησης και παρουσίαση πλήθους 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού  

• Προτεινόµενα Μέτρα 

o Μέτρα αντιµετώπισης της κρίσης 

o Μέτρα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 

o Μέτρα χρηµατοδότησης 
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• Λήψη µέτρων κατά το άρθρο 10 του Ν. 3588/2007 

o Εξασφαλιστικά µέτρα µέχρι δηµοσιεύσεως της απόφασης 

 

Βήμα 2
ο
 

 
Έγκριση για το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και ορισµός πραγµατογνώµονα 

– µεσολαβητή µε την διάρκεια της διαδικασίας να ορίζεται στους δύο µήνες µε 

δυνατότητα παράτασης ενός µήνα. 

 

Βήμα 3
ο
 

 
Αίτηση (από το διοικητικό συµβούλιο της αιτούσας επιχείρησης) προς το Ελληνικό 

∆ηµόσιο που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών δια του προϊσταµένου της 

εκάστοτε ΦΑΕ µε την οποία ζητείται η µείωση των απαιτήσεων και συγκεκριµένα : 

 

• Αίτηση για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής 

• Ποσοστιαίος περιορισµός των οφειλών 

• Ρύθµιση προκύπτουσας καταβολής σε ισόποσες άτοκες δόσεις 

 

Να σηµειωθεί εδώ πως ιδίου περιεχοµένου αιτήσεις πρέπει να γίνουν και από τον 

διορισθέντα µεσολαβητή τόσο στο ΙΚΑ όσο και στο τµήµα Εισπράξεων του ΙΚΑ 

 

Βήμα 4
ο
 

 
Σύνταξη συµφωνητικών µεταξύ οφειλέτριας και πιστωτών τα οποία υπογράφονται και 

από τον µεσολαβητή. 

 

Βήμα 5
ο
 

 
Αίτηση της επιχείρησης και των εγγυητών της προς την τράπεζα που αποτελεί τον 

µεγαλύτερο πιστωτή  και πρόκειται να αναλάβει την εκ νέου χρηµατοδότηση µε σκοπό 

την κατάρτιση της συµφωνίας της πλειοψηφίας των πιστωτών. 

 

Βήμα 6
ο
 

 
Επικύρωση των ανωτέρω συµβιβασµών µε δικαστική απόφαση εντός 10 ηµερών από το 

αρµόδιο Πολυµελές Πρωτοδικείο. Πρότυπες αποφάσεις δικαστηρίων παρατίθενται σε 

παράρτηµα της εργασίας.   
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6.3 Τροποποίηση του Κεφ.6 με το Ν. 4013/2011 και η σχέση του με 

το Άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 

 
Με την αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 µε το Ν. 4013/2011 

εισάγεται µε ουσιαστικό τρόπο η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης µιας 

επιχείρησης και ενισχύεται η δυνατότητα διάσωσής της, πριν επέλθει η περίοδος 

πτώχευσης, που σηµαίνει και την αυτόµατη απαξίωσή της. 

Το καινοτόµο στοιχείο, που επιφέρει αυτή η ρύθµιση, είναι ο γρήγορος 

επανακαθορισµός των σχέσεων οφειλέτη και πιστωτών, µε σύναψη συµφωνίας 

εξυγίανσης, που έχει στόχο τον περιορισµό της προκύπτουσας ζηµίας στο ελάχιστο. 

Έτσι, περιορίζεται το διάστηµα της αβεβαιότητας σε σχέση µε την επιβίωση ή µη της 

επιχείρησης. Μέσω αυτής της ρύθµισης, αναµένεται να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν 

να λειτουργούν επιχειρήσεις που είναι επιχειρηµατικά βιώσιµες λόγω αντικειµένου, 

αλλά αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας επειδή είναι υπερχρεωµένες. 

 
 
Ο νέος νόµος συνδυάζει τα θετικά στοιχεία της καταργηµένης ρύθµισης του άρθρου 44 

του Ν. 1892/1990 (ιδίως τη δέσµευση της µειοψηφίας) και της ρύθµισης του 

Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής). Στην πράξη, εισάγεται λοιπόν εκ 

νέου ο όρος της δέσµευσης των µη συναινούντων πιστωτών, όπως ακριβώς 

προβλεπόταν και στο άρθρο 44 Ν. 1892/1990. Μάλιστα, διατηρείται ως απαιτούµενη 

πλειοψηφία το ποσοστό 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών, που θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει το 40% των εµπραγµάτως ασφαλισµένων.  

 

6.4 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ν. 4013/2011 

 
I.  Εισάγεται η δυνατότητα δέσµευσης των µη συναινούντων πιστωτών, λύνοντας 

έτσι το προαναφερθέν «πρόβληµα της συλλογικής δράσης». 

II.  ∆ίνεται η µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συµφωνίας. 

Συγκεκριµένα, δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν 

οφειλέτης και δανειστές σε συµφωνία χωρίς επίσηµη διαδικασία 

διαπραγµατεύσεων, µε εµπιστευτικές διαπραγµατεύσεις, ώστε να αποφεύγεται, 

όπου είναι εφικτό (συνήθως όταν οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται 

µεταξύ τους), η δηµιουργία αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης 

που συνεπάγεται σήµερα η υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής. Στην 

περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία επίσηµης διαπραγµάτευσης, στο πλαίσιο 
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της διαδικασίας εξυγίανσης, δίνονται δύο δυνατότητες -είτε να συνάπτουν τη 

συµφωνία απευθείας οι πιστωτές, είτε να συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών. 

Η δεύτερη, πιο «βαριά» διαδικασία αναµένεται ότι θα χρησιµοποιείται σε 

περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών που είναι δύσκολο να 

συντονιστούν διαφορετικά. 

III.  Επιπλέον, ενώ θεσµοθετείται η δέσµευση του ∆ηµοσίου και των φορέων 

κοινωνικής από τη συµφωνία συνδιαλλαγής, ως απαραίτητη προϋπόθεση 

επιτυχίας αυτής, λαµβάνονται υπόψη και διασφαλίζονται τα συµφέροντά τους 

µέσα από την υποχρεωτική κλήτευσή τους στην οικεία διαδικασία. 

 

Ως προς το περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106ε παρ. 1), δίνεται 

ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα µέρη µε ενδεικτική δυνατότητα χρήσης διαφόρων 

µέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωµής υποχρεώσεων), 

µέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και µεταβίβαση της 

επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται, κατά το δυνατόν, όλες οι περιπτώσεις, ανάλογα µε 

την έκταση του προβλήµατος της επιχείρησης. 

 
 

6.5 Αλλαγές που επέρχονται με το Ν. 4013/2011 

 
 

� Κατάργηση της αυτόµατης λύσης της συµφωνίας 

 
Καίριας σηµασίας αποτελεί το γεγονός ότι αντίθετα µε το προϊσχύον άρθρο 99, στο 

ισχύον η µη τήρηση της συµφωνίας δεν θα αποτελεί αυτόµατο λόγο λύσης της. Με το 

σκεπτικό ότι η αυτόµατη λύση της συµφωνίας θα επιφέρει το τέλος της επιχείρησης, θα 

δίνεται στα δύο µέρη η δυνατότητα να θέσουν τη µη τήρηση των όρων της ως λόγο 

καταγγελίας της συµφωνίας ή ως διαλυτική αίρεση. 

 

� Παράκαµψη της στάσης πληρωµών 

 
Μια πολύ σηµαντική αλλαγή είναι ότι επιτρέπεται η υπαγωγή και των οφειλετών που 

βρίσκονται ήδη σε παύση πληρωµών, κάτι που µέχρι σήµερα φυσικά δεν ίσχυε. Το 

σκεπτικό είναι ότι για τους οφειλέτες αυτούς η προπτωχευτική διαδικασία µπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα από την πτώχευση. Εφόσον γίνει αποδεκτή η 

υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης, η εξέταση της αίτησης πτώχευσης αναστέλλεται, 
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όπως αναστέλλεται και η εξέταση αιτήσεων πτώχευσης που υποβάλλονται είτα από 

πιστωτές είτε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε αυτό το πλαίσιο παρατείνεται και η 

προθεσµία υποβολής αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη από 15 σε 30 ηµέρες, αφού 

η συνυποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία της εξυγίανσης, απαιτεί περισσότερο 

χρόνο προετοιµασίας από µια απλή αίτηση πτώχευσης. Σηµειώνεται ότι για τις 

επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν, οι ίδιες θα µπορούν επιλέξουν µεταξύ 

των παλαιών και των νέων διατάξεων. 

 
� Οι ανεπίσηµες διαπραγµατεύσεις 

 

Με στόχο την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας, δίνεται η δυνατότητα 

στους αντισυµβαλλόµενους να καταλήξουν σε συµφωνία χωρίς επίσηµη διαδικασία 

διαπραγµατεύσεων, όπως προέβλεπε και το άρθρο 44. Είναι προφανές ότι στις 

περιπτώσεις που είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µε εµπιστευτικές 

διαπραγµατεύσεις, τα µέρη θα την προτιµήσουν, αφού µε τον τρόπο αυτό ο οφειλέτης 

δεν χρειάζεται να δηλώσει στην αγορά τα οικονοµικά του προβλήµατα, δηµιουργώντας 

το ανάλογο κλίµα αβεβαιότητας. 

 

Όσον αφορά την επίσηµη διαπραγµάτευση δίνονται δύο δυνατότητες:  

α) Η απευθείας σύναψη συµφωνίας από τους πιστωτές και  

β) σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός πιστωτών, η σύγκληση συνέλευσης των 

πιστωτών. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ότι ακόµα και αν τα δύο µέρη έχουν έλθει σε συµφωνία 

µετά την πάροδο της προθεσµίας, µπορούν να ζητήσουν την άµεση επικύρωσή της. 

Υπενθυµίζεται ότι η υφιστάµενη διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: Το 

πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πιθανολογεί το βάσιµο της αίτησης και τη σκοπιµότητα 

της αιτούµενης συνδιαλλαγής, ορίζει µµεσολαβητή, αποστολή του οποίου είναι η 

επίτευξη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του.  

 

Πλέον ο διορισµός µεσολαβητή δεν είναι υποχρεωτικός, αφού κρίνεται ότι δεν είναι 

απαραίτητο η διαδικασία να επιβαρύνεται µε µη αναγκαίο κόστος. Την ίδια στιγµή θα 

δίνεται η δυνατότητα διορισµού ειδικού εντολοδόχου, ο οποίος µπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιµος για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη. Θεσπίζεται, δε, η 

υποχρέωση συνεργασίας του οφειλέτη µε τον τυχόν µεσολαβητή, τον εµπειρογνώµονα 
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και τους πιστωτές κατά τις διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης. 

 

� Αυξηµένες εξουσίες στο δικαστήριο 
 

Με τις νέες διατάξεις τα δικαστήρια έχουν κεντρικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

 

Για την αύξηση των πιθανοτήτων εξυγίανσης καταλυτικός παράγοντας θεωρείται η 

επιτάχυνση της διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο ορίζεται ότι το αρµόδιο πτωχευτικό 

δικαστήριο δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι αποφάσεις του 

κατ’ αρχήν δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα. ∆ηλαδή δίνεται η εξουσία στο δικαστήριο 

να προσαρµόζει τη διαδικασία, µε την οποία δικάζει, στις ανάγκες και στις ιδιορρυθµίες 

της δικαζόµενης υπόθεσης. Ένα σηµείο στο οποίο διαφέρει η νέα ρύθµιση από το 

άρθρο 44 είναι το ότι δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση συναίνεση της πλειοψηφίας 

των µετόχων ή εταίρων του οφειλέτη για τη σύναψη συµφωνίας µε τους πιστωτές.  

 

Σε αυτό το σηµείο δίνεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να υποκαταστήσει τη βούληση 

µετόχων ή εταίρων που καταχρηστικά δεν συµπράττουν στη συµφωνία εξυγίανσης. 

 

Τέλος, στην περίπτωση που δεν επικυρώνεται η συµφωνία εξυγίανσης,  οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτή την απόφαση θα απαριθµούνται. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η 

εξουσία στο δικαστήριο αντί της απόρριψης της αίτησης, να ζητήσει την παροχή 

διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συµφωνίας, ώστε αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή 

να διασώζεται. 

 

� Μεταφορά οφειλών 

 
Στις περιπτώσεις που η συµφωνία προβλέπει τη µεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτο 

πρόσωπο, δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που αποκτά την επιχείρηση να αναλάβει και 

ορισµένες από τις υποχρεώσεις του οφειλέτη. ∆ηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης θα µπορεί να 

επιλέξει αν θέλει να αναλάβει και µέρος των οφειλών της επιχείρησης. Επίσης, 

ρυθµίζεται η µεταβίβαση των εκκρεµών συµβάσεων, ενώ διευκολύνεται η µεταβίβαση 

των διοικητικών αδειών και αποτρέπονται δυσµενείς φορολογικές συνέπειες της 

µεταβίβασης. 
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� Κατάργηση της αναστολής διώξεων 
 

Τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια καταπολέµησης του φαινοµένου που παρατηρείται 

πολλοί επιχειρηµατίες να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής σε προπτωχευτική διαδικασία, 

µε αποκλειστικό στόχο την αναστολή των ατοµικών διώξεων. Με τις νέες ρυθµίσεις η 

αναστολή των ατοµικών διώξεων δεν αποτελεί αυτόµατη συνέπεια της έναρξης της 

διαδικασίας εξυγίανσης, αν και µπορεί να επιβάλλεται από το δικαστήριο ως 

προληπτικό µέτρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

∆εδοµένης της µέγιστης διάρκειας υπαγωγής στο άρθρο 99 περί προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης που ορίζεται στα τέσσερα χρόνια από τον Ν. 3588/2011 και 

δεδοµένου ότι η «επιδηµία» των αιτήσεων µετρά περίπου µια τριετία προς στιγµής δεν 

υπάρχει case study εταιρίας που να έχει ανακάµψει πλήρως µέσω του Πτωχευτικού 

∆ικαίου. 

 

Η έλλειψη ρευστότητας οδηγούν τη µία µετά την άλλη τις επιχειρήσεις να κάνουν 

αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, ενώ δεκάδες άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα να κάνουν 

αίτηση ώστε να προστατευθούν από τους πιστωτές τους.  

 

Όπως λένε µάλιστα νοµικοί κύκλοι, εάν το 2011 έγινε γνωστό  τι σηµαίνει άρθρο 99 

από τις δεκάδες γνωστές ή λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις που προσέφυγαν σε αυτό σε 

µια προσπάθεια να παραµείνουν όρθιες, το 2012 η αίτηση υπαγωγής θα αποτελεί µια 

συνήθη πρακτική. Σύµφωνα µε την έρευνα «Έλλειψη Ρευστότητας στις Επιχειρήσεις, 

Αναδιάρθρωση και Αναχρηµατοδότηση ∆ανείων και Άρθρο 99 (Ν.3588/2007)» εκ των 

150 εισηγµένων, οι 25 αντιµετωπίζουν «πολύ υψηλό κίνδυνο» υπαγωγής τους στο 

άρθρο 99, οι 65 «αυξηµένο προς υψηλό» και οι 60 εµφανίζουν «χαµηλό προς 

αυξηµένο» κίνδυνο. 

 

Νοµικοί ειδικευµένοι στο πτωχευτικό δίκαιο υποστηρίζουν ότι το άρθρο 99 δεν 

φαίνεται να εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία των εταιριών που προσφεύγουν σε 

αυτό. Ουσιαστικά, µόλις ένα 5% από τις εταιρίες που εντάσσονται στο πτωχευτικό 

δίκαιο καταφέρνει να ανακάµψει. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι οι Ελληνικές 

Ιχθυοκαλλιέργειες και η εταιρία Έκταση Development (µε συνολικές οφειλές 280 

εκατοµµύρια), που µπήκαν στη συνδιαλλαγή, επικύρωσαν συµφωνία και συνεχίζουν να 

λειτουργούν κανονικά και οι επιχειρήσεις ΣΑΟΣ, Αφοί Μεσοχωρίτη και Betanet που 

φαίνεται να έχουν µία αισιόδοξη πορεία. 

 

Στις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί φέτος στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

περιλαµβάνονται επιχειρήσεις από τους κλάδους της ένδυσης, των ηλεκτρονικών ειδών, 

των µεταφορών, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, των κατασκευών, των τροφίµων και 
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των φαρµακευτικών εταιριών. Μόνο για φέτος, οι εισηγµένες στο άρθρο επιχειρήσεις 

θα πρέπει να αποπληρώσουν δάνεια συνολικού ύψους 14 δισ., όταν ο συνολικός 

δανεισµός τους ξεπερνά τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισµός αποτελεί 

πάνω από το 50% του συνόλου των υποχρεώσεων των εισηγµένων την τριετία 2008-

2010, ενώ το καθαρό χρέος έχει αυξηθεί κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2008. 

 

Επιπλέον, νέα δεδοµένα στο οικονοµικό περιβάλλον των εταιρειών αποτελούν το 

γεγονός ότι οι τράπεζες ζητούν δύο βασικές παραµέτρους για να διασώσουν τις 

εταιρείες,: α) να είναι εξωστρεφείς και β) να διαθέτουν ακίνητη περιουσία που θα 

διασφαλίζει τα κεφάλαια που έχουν πιστωθεί και οι προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρο 

99 έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο ότι πολλοί 

επιχειρηµατίες για λόγους σκοπιµότητας επιδιώκουν την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 

ενώ θα µπορούσαν να την αποφύγουν. Γι’ αυτό, πλέον, απαιτείται η υπογραφή ορκωτού 

ελεγκτή που διασφαλίζει την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 

 

Οι εταιρίες που ζήτησαν να ενταχθούν στον νόµο µετά την αλλαγή του (στις 15 

Σεπτεµβρίου 2011 µε το νόµο 4013), και βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης, είναι η 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ και ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Άρτας και ακολουθούν αρκετές 

όπως η Μάρακ Ηλεκτρονική, που είναι η 19η κατά σειρά εισηγµένη που κάνει χρήση 

του πτωχευτικού κώδικα. Για τη φετινή χρονιά εκτιµάται ότι θα έχουµε την κορύφωση 

του φαινοµένου για τις εταιρείες που προσφεύγουν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού 

κώδικα. Ήδη ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στην διαδικασία 

συνδιαλλαγής αλλάζει καθηµερινά. 

 

Για το 2011 έχουν προχωρήσει στη συγκεκριµένη διαδικασία οι εξής εταιρίες: Νεώριο 

Σύρου (ηµεροµηνία αίτησης 10/3), Εικόνα & Ήχος (4/4), Alter (6/5), Alapis (24/10),Χ. 

Κ. Τεγόπουλος(30/12), Pc Systems(28/12) και η Πετζετάκις (29/11) που τελικά 

παραιτήθηκε. Έχουν προηγηθεί οι εισηγµένες: Ridenco (14/9/10), Aττικάτ (6/9/10), 

Ατλάντικ (12/7/10), Σαος (18/8/10), Έδρασις Ψαλλίδας (6/7/10), Ελληνικές 

Ιχθυοκαλλιέργειες (15/4/10), Αφοί Μεσοχωρίτη (18/3/10), Microland (15/1/10), Lannet 

(9/1/09), Betanet (24/10/08), Θεµελιοδοµή (6/6/05) η οποία έχει πλέον διαγραφεί 

οριστικά από το ταµπλό του ΧΑ στις 23 Μαρτίου 2007. Πολύ πρόσφατα, σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής βρέθηκαν και η εταιρία του Λάκη Γαβαλά, η Μετρόπολις, τα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, ενώ 24/2/2012 εκδικάζεται στο Πρωτοδικείο Πειραιά η αίτηση υπαγωγής 
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της Imperio Argo Group, η οποία είναι η 20ή κατά σειρά εισηγµένη που προσφεύγει 

στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα της χώρας µας. 

 

Ενδεικτικά, σύµφωνα µε το βιβλίο συνδιαλλαγής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι 

138 εταιρείες που υπήχθησαν στο άρθρο 99 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2011 είναι: 

Ανώνυµες Εταιρείες οι Ποδηλατούπολη ΑΕ, Ι. Παπαηλιόπουλος ΑΤΕ, Αθ. Σαράφης 

ΑΕΒΕ, Ε. Γαβαλάς ΑΕ-Εxcelixis, Εργο 3, Κου Κου ΑΕ, Κ. Θαλασσινός ΑΕ, ΚΑΕ 

ΠΑΟΚ, Ελπίδα Κουκουβίνου, Pilux Danpex AE, Disengo, Τζιβρέ ΑΒΕΕ, Εµπορία 

∆ιανοµών Ποτών και Τροφίµων ΑΕ, Μαλούφεν ΑΕ, Θείος Βάνιας, Οffice One Hellas 

AE, Σιδηροτεχνική ΑΕ-Λεονταρίδης, Πρωτοψάλτης ΑΕ, Αθανασιάδης Αφοί Εµπορία 

Ενδυµάτων, Σπάκος Γιάννης ΑΕ, Ελεκτρόνικ Σύστεµς ΑΒΕΕ, Μποέµης ΑΕ, 

Ευρωδιανοµές ΑΕ, Γιαγκούδης Γεώργιος ΑΕ, Σπανός Οδυσσέας, Οριζόµυλοι 

Μακεδονίας, Spazio Casa AE, Θεσµός ΑΕΒΕ, Ribbon. Το 2009 Πολάτ Χηµική 

Βιοµηχανία, Σύνθεσης, Ραλλού ΑΕ, Ελιθέρµ, Αgio Motors, Kαλουσίδης Γ. ΑΒΕΕ, 

ΒΙ∆Α ΑΕΒΕ, Ράπτου Ε. ΑΕ, Θ. Γεωργιάδης, Ντιρέντ, Τεχνοκάτ, Σιδέρης, Hyper, 

Μεσοχωρίτης, Ξανθόπουλος, Ζελιαλίδης, Ταµπάκο.  

Οι Οµόρρυθµές Εταιρείες που εντάχθηκαν στο άρθρο 99 είναι οι Χ. Αβραµίδης, 

Κοσκινάς, Καριώτης Γ, Ρεφανίδης, Ρεκάλης, Λαµπαδαρίου Νικ., Παπαποστόλου Ι. & 

Σία ΟΕ, Ουζούνης και Σία ΟΕ, Γαβριηλίδης Γ. & Σία ΟΕ, ∆ελχανίδου Χρυσή, 

Μπελίδης Υιός Θεοδώρου, Τσαλδάρης-Λεµονά Αν., Ασπρίδης-Ιωσηφίδης, Αφοί 

Κωνσταντινίδη, Μπιµπλιτζής Χρ. Ζαχαριάδης, Λεταλόπουλος, Χρηστίδης, Ερνίκογλου, 

Σιδηρόπουλος Χ-Σ, Κουζούµης, Παπαντωνόπουλοι Αφοί, Σαµουρκασίδης Π & Σία, 

Παραχαρίδης Τουφεκσής, ∆αµουλά Αφοί, Πασσά Α. Αφοί και Σία, ∆ιδασκάλου, 

Καραντώνης Β & Σία, Ναγκουλίδης, Τσικριµάνης, Πάτσης. 

Οι Ετερόρρυθµες Εταιρείες  του άρθρου 99 είναι οι ∆. Αντωνίου & Σία , Μιχαηλίδης 

Κ & Σία ΕΕ, Φανός Σταύρος, Μιχαηλίδης, Κουνίου Μαρία, Κολοµενίδης. 

Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης είναι οι Τwo Roses, Καρυώτης Αντ. ΕΠΕ, 

Πλαστικά Εξαρτήµατα, Matina, Τρικαλιώτης, Τεχνική Κατασκευαστική, 

Σαµουρακασίδης, Μπάνιο Ιντεάλ, Βένδρος.  
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7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται περιπτώσεις τριών ελληνικών και µιας ξένης 

εταιρίας που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στις ειδικές διατάξεις του πτωχευτικού 

κώδικα. 

7.1.1 Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

 

Η Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε., µητρική εταιρία του Οµίλου, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1960 

από τον Αµοργιανό χηµικό µηχανικό Αριστόβουλο Πετζετάκι. Οι Financial Times είχαν 

αποκαλέσει τον Αρ. Πετζετάκι «Εφευρέτη πρώτης κλάσης». Ο τελευταίος µε συνεχείς 

καινοτοµίες άνοιγε το δρόµο στην εξέλιξη του τοµέα των πλαστικών. Οι εφευρέσεις 

του, εξάλλου, ήταν αυτές που του χάρισαν παγκόσµια απήχηση, πλούτο, αλλά και την 

ευκαιρία να δηµιουργήσει την πρώτη ελληνική πολυεθνική εταιρεία. 

 

Το 1961, ο ιδρυτής καθιέρωσε την Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. ως µια παγκοσµίου φήµης 

καινοτόµο εταιρία στην βιοµηχανία πλαστικών, κατοχυρώνοντας την πρωτοποριακή για 

τα χρονικά µέθοδο παραγωγής πλαστικών εύκαµπτων σωλήνων ενισχυµένων από 

σκληρό σπειροειδές PVC. Τα προϊόντα της εταιρίας έγιναν γνωστά παγκοσµίως µε το 

εµπορικό σήµα HELIFLEX ενώ από τότε η τεχνολογία αγοράστηκε και 

χρησιµοποιείται από µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως οι Goodyear, Pirelli, Dunlop & 

Toyo Rubbers. 

 

Μόλις 9 χρόνια µετά την ίδρυση της επιχείρησης, ξεκίνησαν οι επιχειρηµατικές της 

δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Ο Όµιλος επεκτείνει τις δραστηριότητες του στην 

Πορτογαλία µέσω της HELIFLEX PORTUGUESA LDA (γνωστή σήµερα ως 

HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS), η οποία στις µέρες µας κατέχει ηγετική θέση στην 

τοπική αγορά των εύκαµπτων σωλήνων. Το 1971, ο Όµιλος ιδρύει και δεύτερη µονάδα 

παραγωγής στην Ελλάδα µε σκοπό την κατασκευή σκληρών σωλήνων από PVC. Ένα 

χρόνο αργότερα το 1972, ο Όµιλος επεκτείνει την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή 

αγορά εύκαµπτων σωλήνων, ιδρύοντας στην Γερµανία την A.G. Petzetakis GmbH 

(γνωστή επίσης και ως Heliflex Gmbh). Η πολυετής παρουσία και η δέσµευση του 

Οµίλου στην σηµαντική αυτή αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω το 2001 µέσω της εξαγοράς 

της Behka Plast Gmbh, παραγωγού εύκαµπτων πλαστικών σωλήνων. 
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Το 2001, δύο νέες εξαγορές ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος 

Πετζετάκις εξαγόρασε την Main Pipesystems (γνωστή σήµερα ως Petzetakis Africa 

Ltd.) στη Νότιο Αφρική. Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί τον 

µεγαλύτερο παραγωγό συστηµάτων πλαστικών σωλήνων της Νοτίου Αφρικής. Η 

Petzetakis Africa λειτουργεί 4 παραγωγικές µονάδες για την παραγωγή σκληρών 

σωλήνων από PVC και HDPE καθώς και για την παραγωγή εύκαµπτων σωλήνων από 

PVC. Έχει επίσης ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων στη Νότιο Αφρική, µε 11 κέντρα 

διανοµής, δέκα αποκλειστικούς αντιπροσώπους και 3 εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις. Η 

απόφαση του Οµίλου να επενδύσει στη Νότιο Αφρική απορρέει από τα σηµαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά την οικοδοµική 

δραστηριότητα και τα έργα υποδοµής. Επιπρόσθετα, η γεωγραφική θέση της εταιρίας 

επιτρέπει την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές της Νοτίου Αµερικής και της 

Αυστραλίας. 

 

Την ίδια χρονιά, ο Όµιλος προχώρησε στην εξαγορά των Induplas SpA στην Ιταλία, 

Flexiplas S.A. στην Ισπανία και Eurohose Ltd στην Αγγλία. Οι εταιρίες αυτές 

αποτελούν την Induplas Group, ηγέτη στην Ευρωπαϊκή αγορά εύκαµπτων σωλήνων και 

ηλεκτρικών αγωγών µε κυρίαρχη θέση στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και 

αρκετών χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια, ο Όµιλος Πετζετάκις 

καθιερώνει τον εαυτό του ως έναν από τους σηµαντικότερους παραγωγούς εύκαµπτων 

σωλήνων, µε ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και µια διευρυµένη γκάµα προϊόντων από 

PVC και PU. Μέσω της εξαγοράς αυτής, επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών σε µεγαλύτερους βιοµηχανικούς πελάτες και χονδρεµπόρους όχι µόνο στην 

Ευρώπη αλλά και στις Ανατολικές χώρες και τις χώρες της Βορείου Αφρικής 

 

Τα τελευταία χρόνια η εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία παρουσίασε σειρά 

προβληµάτων. Το 2003 µε την κατάρρευση της καναδέζικης θυγατρικής, το οξύ 

πρόβληµα ρευστότητας που ήδη αντιµετώπιζε, άρχισε να γίνεται ορατό. Το καλοκαίρι 

του 2010 υπήρξε αρχική συµφωνία µε ελβετική εταιρεία, την Javes Services Inc να 

προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της και εξαγορά οµολογιακών δανείων. Από τον 

Ιούλιο του 2010 η ελβετική εταιρεία ενόψει της χρηµατοδότησης είχε διορίσει δικό της 

διοικητικό συµβούλιο στην εταιρεία και ο µεγαλύτερος µέτοχός της µε 24% και γιος 

του ιδρυτή του οµίλου κ. Γ. Πετζετάκις είχε περιοριστεί στον ρόλο του προέδρου µε µη 

εκτελεστικές αρµοδιότητες. Υπό την πίεση των πιστωτών και των µετόχων, τη θέση του 

διευθύνοντος συµβούλου της Πετζετάκις ανέλαβε ο Ελβετός οικονοµολόγος Αlex 
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Rainhart. Όµως η σχετική συµφωνία φέρεται να παρουσίασε σειρά προβληµάτων και το 

καλοκαίρι του 2010 ο κ Γ. Πετζετάκις κατηγόρησε τους Ελβετούς ότι τα χρήµατα που 

είχαν υποσχεθεί δεν µπήκαν ποτέ στα ταµεία της εταιρείας και ότι µε µια σειρά 

πράξεων και παραλείψεων τους ζηµίωσαν τον όµιλο. 

 

Υπάρχει ένα µυστήριο σχετικά µε τον οίκο Javes, καθώς και µε τη δυνατότητά του να 

ενισχύσει την Πετζετάκις. Συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2010, µόνο και µόνο για τη 

χρηµατοδότηση και τον έλεγχο της Πετζετάκις. Έχει έδρα τις βρετανικές Παρθένους 

νήσους και δεν έχει να επιδείξει κανένα επενδυτικό έργο. Εδώ και ένα χρόνο, 

προσπαθεί να ρευστοποιήσει ένα οµόλογο, µηδενικού τοκοµεριδίου µε ενέχυρα ΑΑΑ 

120% οµολόγων του αµερικανικού δηµοσίου, χωρίς αποτέλεσµα. Επιπλέον, ο Alex 

Reinhart, που έχει αναλάβει από τον Ιούλιο του 2010 διευθύνων σύµβουλος κι ελέγχει 

την βιοµηχανία είναι άγνωστος παγκοσµίως, χωρίς χαρτοφυλάκιο. 

 

Η βιοµηχανία Πετζετάκις έχει βρεθεί ένα βήµα πριν από την πτώχευση µετά την 

αθέτηση συµφωνίας της ελβετικής εταιρείας για χρηµατοδότηση της τάξεως των 25 

εκατ. ευρώ ώστε να επαναλειτουργήσουν οι µονάδες της. Αρχικές οφειλές για φόρο 

εισοδήµατος - από την περίοδο 2007-2011 - ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ σε 

συνδυασµό µε µια σειρά προστίµων συνολικού ύψους 900.000 ευρώ, οδήγησαν τον 

πρόεδρο της βιοµηχανίας Πετζετάκις στα κρατητήρια της Ασφάλειας Αττικής, για 

συνολικά χρέη 2,1 εκατ. ευρώ. Ο 47χρονος κ. Γιώργος Πετζετάκις φέρεται να είχε 

προχωρήσει προ διετίας σε διακανονισµό µε την ΦΑΒΕ Αθηνών για το συγκεκριµένο 

χρέος, όµως φέρεται να µην ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων και η 

συγκεκριµένη εφορία απέστειλε µηνυτήρια αναφορά στις δικαστικές αρχές. 

 

Η σηµερινή δραµατική κατάσταση της κάποτε πανίσχυρης βιοµηχανίας είναι µηδενική 

ρευστότητα, ληξιπρόθεσµα όλα τα οµολογιακά δάνεια ύψους 121.9 εκατ. ευρώ, τα 

οποία καταγγέλθηκαν, τόκους 8,8 εκατ. ευρώ, απλήρωτους εργαζοµένους από τον 

Αύγουστο του 2010, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, ανεκτέλεστες 

εργασίες και καταγγελίες των συµβάσεων από τους πελάτες. 

 

Στις 29 Νοεµβρίου το 2011, η εταιρεία έκανε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό 

κώδικα. Η εκδίκαση της συγκεκριµένης υπόθεσης είχε προγραµµατιστεί για την 1η 

Φεβρουαρίου, ύστερα από αναβολή που είχε λάβει από τις 7.12.2011. Όµως η εταιρία 

Πετζετάκις απέσυρε την αίτησή της για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 
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Κώδικα την 1η Φεβρουαρίου. Σηµειώνεται ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 

του επιχειρηµατία Γιώργου Πετζετάκι, για το ποσό των 2,1 εκατ. Ευρώ που φέρεται να 

οφείλει στο δηµόσιο ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί για τις 14 

Φεβρουαρίου 2012. Ο επιχειρηµατίας ωστόσο διευκρίνισε ότι οι οφειλές αφορούν την 

περίοδο 2007-2010, κατά την οποία δεν ήταν ο ίδιος εκτελεστικός πρόεδρος της 

εταιρίας. Οι εξελίξεις αναµένονται πολύ ενδιαφέρουσες… 

 

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσµους: 

1. http://www.euro2day.gr/specials/topics/135/articles/676490/Article.aspx 

2. http://www.prionokordela.gr/ellada/synelifthei-o-viomixanos-petzetakis-gia-

2000000-euro-xrei-sto-dimosio/ 

3. http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=159429 

4. http://www.zoomnews.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-99-%CE%B7-

%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%

CE%B9%CF%82/ 

5. http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/19755-%CE%9F-

%CF%83%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%B5%CE%B9-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7?tmp

l=component&print=1 

6. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=430249 

7. http://www.petzetakis.gr/greek/history.html 

8. http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63610773 

9. http://www.gossip-tv.gr/inside-stories/G-Business/story/168637/Ektos-arthroy-99-i-

etairia-toy-Petzetaki 
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7.1.2 Pc Systems 

 

Η PC SYSTEMS ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται σε καινοτόµες 

τεχνολογίες, µε ηγετική παρουσία στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής – 

Επικοινωνιών στη χώρα µας. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν όλο τον χώρο της 

πληροφορικής στην Ελλάδα όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, ιντερνέτ, συµβουλευτικές 

υπηρεσίες στο χώρο των υπολογιστών, ανάπτυξη λογισµικού κ.α.. Επίσης, έχει 

παρουσία και στο χώρο της υγείας, µέσω του τοµέα της ιατρικής τηλεµετρίας 

(ανάπτυξη λογισµικού τηλεϊατρικής) καθώς και στην Ασφάλεια ∆ικτύων και 

Συστηµάτων. 

 

Στο ευρύ πελατολόγιο της περιλαµβάνονται µεγάλοι πελάτες του ∆ηµοσίου (υπουργεία, 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί) αλλά και ισχυρές εταιρείες 

από τον ιδιωτικό τοµέα όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες από το 

χώρο των κατασκευών και της βιοµηχανίας. 

 

Μετά από 13 χρόνια επιτυχηµένης πορείας από την ίδρυσή της, τον Απρίλιο του 2000, 

η PC SYSTEMS εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

(ASE: PSYST). Η εταιρεία ανήκε στον, άλλοτε κραταιό στο χώρο της πληροφορικής, 

όµιλο Πουλιάδη έως το 2006 οπότε, µετά την χρεωκοπία του τελευταίου, πέρασε στα 

χέρια του νέου ιδιοκτήτη του εφοπλιστή Γ. Οικονόµου που ξεκίνησε ήδη από τότε ευρύ 

πρόγραµµα αναδιάρθρωσής της. 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 18,4 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο 

των υποχρεώσεων υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια στα 6 εκατ. ευρώ. 

Επιπλεον, οι οικονοµικές καταστάσεις του 2011 επιβαρύνονται µε 1 εκατοµµύριο ευρώ 

µετά την συµφωνία εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την Siemens στην οποία 

προχώρησε η PC Systems. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατόπιν 

σχετικού ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις 16/9/2011 επήλθε 

εξωδικαστικός συµβιβασµός για απαίτηση της εταιρείας από τη Siemens, ύψους 

1.500.000 ευρώ, µε συνέπεια την καταβολή από τη Siemens του ποσού των 507.000,00 

ευρώ. 
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Οι απαιτήσεις από πελάτες ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ. Στην εταιρεία, η οποία εδρεύει 

σε ιδιόκτητους χώρους στην περιοχή της Μεταµόρφωσης, απασχολούνται περίπου 100 

άτοµα, αριθµός υποδιπλάσιος σε σχέση µε την εποχή που η εταιρεία πέρασε στα χέρια 

του νυν ιδιοκτήτη πριν από πέντε χρόνια. 

 

Το Μάιο του 2006, το 65% των µετοχών της εξαγοράστηκε από νέους επενδυτές 

ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηµατική δραστηριότητά της. Το πρόγραµµα 

αυτό φάνηκε να έχει αποτέλεσµα µε την εταιρεία να επιστρέφει στην κερδοφορία τη 

χρήση του 2008. Παρόλα αυτά, στις 28/12/2011 η εταιρεία έκανε αίτηση ανοίγµατος 

διαδικασίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 99 Ν. 3588/ 2007 στο Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. Η συζήτηση της Αιτήσεως ανοίγµατος διαδικασίας Εξυγιάνσεως κατά τα 

ανωτέρω ορίσθηκε για την 25/4/2012. 

 

Η ∆ιοίκηση φρονεί ότι, µε την επίτευξη της προστασίας της εταιρείας, έναντι των 

δανειστών της, θα πετύχει την αναδιάρθρωση και τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της. 

Η εταιρεία, θα ενηµερώνει, -όπως υποχρεούται- το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη, 

αναφορικά µε την πορεία των ανωτέρω. Ωστόσο κάτι τέτοιο θεωρείται ιδιαίτερα 

δύσκολο καθώς η PC Systems το τελευταίο διάστηµα αντιµετώπιζε σοβαρές δυσκολίες 

στην λειτουργία της κάτι που καταγράφηκε και µε την επιβολή εκ περιτροπής εργασίας 

στο προσωπικό της. 

 

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, 

αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρίας. η 

µετοχή της εταιρείας τελούσε υπό διαπραγµάτευση στα 0,12 ευρώ, ενώ η συνολική 

κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται περίπου στα 4,9 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσµους: 

1. http://www.xrimatistirio.gr/index.asp?id=2121&ekdosi=4352 

2. http://fimotro.blogspot.com/2011/12/pc-systems-99.html 

3. http://www.palo.gr/cluster/articles/epixeirhmatika-nea/605/?clid=3854852 

4. http://www.sofokleous10.gr/portal2/epixeiriseis/epixeiriseis/pc-systems-

%CE%A3%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-99-2011122947405/ 

5. http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/673242/Article.aspx 



79 
 

6. http://www.pcsystems.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid

=4&id=13&Itemid=52 

7. http://www.insomnia.gr/topic/431434-pc-systems-

%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-

99/ 

8. http://el.wikipedia.org/wiki/PC_SYSTEMS 

 

7.1.3 Κού-Κου Α.Ε. 

 
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για µεγάλη προσπάθεια της διοίκησης της αλυσίδας από 

το καλοκαίρι του 2011 και έπειτα, προκειµένου να αποφύγει την αίτηση υπαγωγής στο 

άρθρο 99. Η εταιρεία ήρθε αντιµέτωπη τον Ιούλιο του 2010 µε την πρώτη ουσιαστική 

µείωση τζίρου κατά 10%, αν και έως στο α’ εξάµηνο οι πωλήσεις κινούνταν στα ίδια 

επίπεδα µε το 2009. Η πτώση τζίρου κλιµακώθηκε τους επόµενους µήνες µε 

αποτέλεσµα τον Νοέµβριο να αγγίξει το 25% και στις αρχές ∆εκεµβρίου το 30%, 

ποσοστά καταστροφικά για την αγορά παιχνιδιών. Ωστόσο η κατάσταση στον κλάδο 

των παιχνιδιών-ειδών be-be είναι δυσµενής και οι πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν 

µεγάλο διψήφιο ποσοστό συρρίκνωσης, µε αποτέλεσµα η «Κου-Κου» να επιλέξει την 

οδό του άρθρου 99. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 14 Ιανουαρίου,2011, ενώ δύο ηµέρες 

νωρίτερα, η εταιρεία συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της µε θέµα την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της. 

 

Ο διευθύνων σύµβουλος της αλυσίδας Κου Κου ΑΕ, που βρίσκεται στη διαδικασία 

συνδιαλλαγής, κ. Οθων Πυλαρινός, ο οποίος αποκάλυψε τις προθέσεις του στον 

ηλεκτρονικό τύπο, τόνισε ότι το άρθρο 99 αποτελεί ασπίδα προστασίας για µία εταιρεία 

και για αυτό επέλεξε αυτή τη στρατηγική κίνηση. Πιστεύει ότι αν αξίζει µία εταιρία, 

µπορεί να επιβιώσει, όπως η Κου Κου. Επισήµανε ότι «η Κου Κου είναι υγιής εταιρεία, 

αλλά βρίσκεται σε πρόβληµα ρευστότητας, που προήλθε από την κάµψη των πωλήσεων 

κατά 30%, που υπέστη συνολικά ο κλάδος και η επιχείρηση, εξαιτίας της ύφεσης που 

πλήττει την ελληνική οικονοµία». 
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Οι υποχρεώσεις της Κου Κου προς τράπεζες και προµηθευτές φθάνουν τα 38 εκατ. 

ευρώ, αλλά το θετικό για τον ίδιο είναι ότι η πλειοψηφία προτίθεται να προχωρήσει σε 

haircut της τάξης του 30%-50% ο καθένας. Οι οφειλές προς τις τράπεζες ανέρχονται σε 

21 εκατ. ευρώ, προς προµηθευτές και πελάτες σε 16 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα 

ποσό 2 εκατ. ευρώ που είναι ρυθµισµένα µε το ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο κύκλος εργασιών 

το 2009 ανήλθε σε 35,5 εκατ. ευρώ, συγκριτικά µε το 2008 που ήταν 31 εκατ. ευρώ. 

Η Κου-Κου στο διάστηµα του τελευταίου χρόνου έχει µειώσει τα καταστήµατα του 

δικτύου της στα 30 από 43 και τους εργαζόµενους σε 219 από 300 Στο πλαίσιο των 

κινήσεων αναδιάρθρωσης, η εταιρεία έχει αναθέσει στην Deloitte την κατάρτιση 

επιχειρηµατικού σχεδίου, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση υπαγωγής στο 

άρθρο 99. Ήδη, η διοίκηση της Κου-Κου, η οποία αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη 

εγχώρια αλυσίδα του κλάδου, έχει έρθει σε συµφωνία µε την πλειονότητα των 

προµηθευτών της για µείωση των απαιτήσεων τους, σε ποσοστό 20%-30%.. Όσο αφορά 

τις τράπεζες, σύµφωνα µε το σχέδιο, επιδιώκετε επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής 

σε 10 χρόνια. Επιπλέον µεταξύ άλλων περιλαµβάνετε την ανά εξάµηνο εξέταση της 

αποδοτικότητας κάθε καταστήµατος, που θα συνοδεύεται από ανάλογους χειρισµούς 

βελτίωσης και τη µείωση των εξόδων µε την επιδίωξη µείωσης των µισθωµάτων των 

καταστηµάτων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσµους:  

1. http://www.kasmeri.gr/content/pros-ptoxeysi-i-megalyteri-etaireia-polisis-

paixnidion-sti-boreia-ellada-pes-koy-koy 

2. http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=73735 

3. http://thenetwar.com/2011/01/eskase-ke-i-kou-kou-ae-i-ekdikasi-tis-etisis-ipagogis-

sto-arthro-99-anamenete-stis-141/ 

4. http://www.antinews.gr/2011/01/04/78566/ 

5. http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1520950&nt=103 

6. http://www.koukou.gr/default.asp?pid=5&la=1 
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Παρόλο που η Kodak δεν είναι ελληνική επιχείρηση, αποτελεί µία αξιόλογη µελέτη 

περίπτωσης επιχείρησης από άποψη στρατηγικής και γι’ αυτό αναφέρεται. 

7.1.4 Kodak 

 

Η Kodak κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 19/01/2012, σε µια προσπάθεια της να 

επιβιώσει, αφού εδώ και αρκετά χρόνια έβλεπε τις πωλήσεις της να πέφτουν ραγδαία, 

ως συνέπεια του περάσµατος στην ψηφιακή εποχή. Οι κλυδωνισµοί στην Kodak 

άρχισαν ήδη από την πρώτη στιγµή που έκανε την εµφάνισή της η ψηφιακή 

φωτογραφία και άρχισε να καταγράφει ζηµίες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 

ενώ το 2011 ήταν η χειρότερη από όλες τις χρονιές για την εταιρεία. Η απόπειρά της για 

µετάβαση στην αγορά ψηφιακών µηχανών και εκτυπωτών απέτυχε να φέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα και η πρόσφατη εµφάνιση των smart phones έπληξε ακόµη 

περισσότερο την επιχείρηση. Η Kodak ήταν µία πρωτοπόρος εταιρεία, που πριν από 

ένα αιώνα παρουσίασε την πρώτη φωτογραφική µηχανή χειρός, την περίφηµη Brownie 

Camera που πουλούσε έναντι 1 δολαρίου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1892 από τον 

εφευρέτη George Eastman που δηµιούργησε τις φωτογραφικές µηχανές χειρός 

"Brownie", οι οποίες απέφεραν κέρδη στην εταιρεία για δεκαετίες. 

 

Οι µετοχές της Kodak έφτασαν µέχρι και τα 80 δολάρια το 1996, όταν η εταιρεία ήταν 

ακόµα στο απόγειό της, λίγο πριν από την εµφάνιση της ψηφιακής µηχανής που 

αντικατέστησε την ανάγκη των καταναλωτών να αγοράζουν τα γνωστά φιλµ της 

Kodak. Τη δεκαετία του 1980 η εταιρεία αριθµούσε 145 χιλιάδες υπαλλήλους, ωστόσο 

η τελευταία φορά που ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, µε µικρή αύξηση, ήταν το 2007. Από 

το 2003, και µετά από µακρά περίοδο κακής απόδοσης και αδυναµίας να συµβαδίσει µε 

την ψηφιακή εποχή, η Kodak αναγκάστηκε να απολύσει 47 χιλιάδες υπαλλήλους και να 

κλείσει 13 εργοστάσια. Σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters η Kodak χρωστούσε σε όλα 

τα στούντιο του Χόλιγουντ (16.7 εκατοµµύρια δολάρια στην Sony, 14.2 στην Warner 

Brothers, 6.8 στην Paramount, 4.2 στην Disney, 9.3 στην NBC Universal). 

 

Η Kodak και οι θυγατρικές της στις ΗΠΑ, υπέβαλαν τελικά αίτηση για να υπαχθεί στο 

άρθρο 11 του αµερικανικού πτωχευτικού κώδικα (κάτι αντίστοιχο µε το άρθρο 99 στην 

Ελλάδα). Αυτό την προστατεύει προς το παρόν από πτώχευση και της δίνει ένα 

περιθώριο 2 ετών, ώστε να καταφέρει να αποπληρώσει τα χρέη της. Για το σκοπό αυτό, 

η εταιρεία εξασφάλισε χρηµατοδότηση από τον όµιλο Citigroup δάνειο 950 
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εκατοµµυρίων δολαρίων διάρκειας 18 µηνών, ελπίζοντας πως  θα µπορέσει να 

επανέλθει έως το 2013. Η διοίκηση της Kodak επισηµαίνει ότι θα καταβληθούν όλοι οι 

µισθοί και πως θα διατηρηθούν όλα τα προγράµµατα των πελατών. 

 

Το Άρθρο 11 δεν σηµαίνει πως η Kodak κλείνει. Η διαδικασία του Άρθρου 11 των 

Ηνωµένων Πολιτειών είναι διαφορετική από αυτή της χρεοκοπίας σε άλλες χώρες. Το 

άρθρο 11 επιτρέπει την συνέχεια των κανονικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

καθώς αναδιοργανώνεται το χρέος, τα κόστη και οι λοιπές υποχρεώσεις.  

 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία CPI, ως επίσηµος διανοµέας των Kodak Document Scanners, 

ενηµερώνει ότι η αίτηση της Eastman Kodak Company για το άρθρο 11, αφορά 

αποκλειστικά και µόνο την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Kodak στις ΗΠΑ και 

δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Kodak Document Imaging στην Ευρώπη. 

 

Μία ακόµα στρατηγική κίνηση της εταιρείας που αναµένεται είναι η κεφαλαιοποίηση 

περισσότερων από 1100 πατέντες που έχει στην ιδιοκτησία της και αφορούν την 

τεχνολογία της φωτογράφισης. Ήδη, έχει καταθέσει αγωγές εναντίον της Apple για 

παραβίαση 4 πατεντών της, αλλά και την HTC για 5. Η Kodak θα επικεντρωθεί στην 

παραγωγή εκτυπωτών και στις υπηρεσίες φωτογραφικών εκτυπώσεων. Από το πρώτο 

εξάµηνο του 2012 θα διακόψει την κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών και 

βιντεοκαµερών όπως και των ηλεκτρονικών κορνιζών για αρχειοθέτηση φωτογραφιών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσµους:  

1. http://www.syrosnews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=489:%CE%B

A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5-

%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-kodak&Itemid=51 

2. http://www.chalkidanews.com/2012/01/ptwxeusi-kodak/ 

3. http://www.polispress.gr/lang/gr/archives/98169 

4. http://flix.gr/news/kodak-theater.html 

5. http://www.lifo.gr/now/world/6862 

6. http://www.digitallife.gr/katethese-aithma-gia-ptwxeysh-h-allote-krataia-kodak-

40939/ 

7. http://www.skai.gr/news/technology/article/194258/i-kodak-termatizei-tin-

kataskeui-fotografikon-mihanon/ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3588/2011 ΩΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Η Στρατηγική σαν έννοια χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1951, στην διεθνή 

βιβλιογραφία της διοίκησης των επιχειρήσεων, όταν διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση µε 

τα οικονοµικά µοντέλα του πλήρους ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις που 

ανταγωνίζονταν στον ίδιο κλάδο και χρησιµοποιούσαν την ίδια τεχνολογία, συχνά είχαν 

διαφορετικά επίπεδα απόδοσης. Μια πιο στενή µελέτη του φαινοµένου κατέδειξε ότι οι 

επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο συχνά υιοθετούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα 

προϊόντα τους, τις αγορές τους, τα κανάλια διανοµής που χρησιµοποιούσαν, ακόµα και 

τις εσωτερικές τους δοµές και συστήµατα. Αυτές οι διαφορές, µέσα στο ίδιο κλαδικό 

περιβάλλον, ξεκίνησαν να γίνονται γνωστές ως στρατηγικές. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς ποικίλους ορισµούς της έννοιας της 

στρατηγικής. Ο Alfred Chandler (1962) ορίζει την επιχειρησιακή στρατηγική (corporate 

strategy) ως «τον καθορισµό των βασικών µακροχρόνιων στόχων και σκοπών µιας 

επιχείρησης και την υιοθέτηση µιας σειράς πράξεων και τον προσδιορισµό των 

αναγκαίων µέσων για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων». Ο Andrews (1971) 

διατείνεται ότι «στρατηγική είναι µια διαµόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών, 

πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξη τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να 

καθορίζουν την έκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της 

επιχείρησης». Εναλλακτικά, συµπεραίνουµε ότι οι σηµαντικότερες αποφάσεις που 

λαµβάνονται στα πλαίσια σχηµατισµού της εταιρικής στρατηγικής αναφέρονται στο 

όραµα, την αποστολή, την επέκταση ή συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του οµίλου 

(Παπαδάκης, (2007)). 

 

Με βάση τις παραπάνω εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, η στρατηγική της επιχείρησης 

εκφράζει ιδιαίτερα σηµαντικές επιλογές που προσδιορίζουν µακροπρόθεσµα την πορεία 

της, την κατανοµή των πόρων της και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα. Οι 

βασικότερες γενικές στρατηγικές µιας επιχείρησης διακρίνονται σε α) στρατηγικές 

σταθερότητας (stability strategies), β) στρατηγικές εξυγίανσης (turnaround strategies) 

και γ) στρατηγικές ανάπτυξης ή επέκτασης (growth strategies) (Παπαδάκης, (2007)). Οι 
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στρατηγικές σταθερότητας είναι ουσιαστικά στρατηγικές «καµίας µεταβολής» σε 

προσανατολισµούς ή στόχους. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια πορεία πλεύσης και 

αποστολή, χαρακτηρίζεται εν ολίγοις από σταθερότητα. Η επιχείρηση στοχεύει στη 

διατήρηση της θέσης της στις υπάρχουσες αγορές (όπου δραστηριοποιείται) και στη 

διαφύλαξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτηµάτων. Από την άλλη πλευρά, οι 

στρατηγικές εξυγίανσης, που συναντώνται στη βιβλιογραφία και ως στρατηγικές 

διάσωσης ή αναστροφής, εφαρµόζονται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν 

έλλειψη µακροπρόθεσµης πολιτικής ή ανικανότητα εφαρµογής σωστής στρατηγικής. 

Από τη παραπάνω κατηγορίες στρατηγικών, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού 

κώδικα προσοµοιάζει περισσότερο µια στρατηγική εξυγίανσης.  

 

Η διαδικασία συνδιαλλαγής ως προπτωχευτικού θεσµού έχει αναµφισβήτητη 

χρησιµότητα και λόγο ύπαρξης. Στην πράξη ωστόσο ελάχιστες διαδικασίες έχουν 

επικυρωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, ενώ µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει γνωστή 

περίπτωση πιστής εφαρµογής της διαδικασίας, µε κατάληξη στην πλήρη εξυγίανση 

επιχείρησης µε αποπληρωµή των χρεών της. 

 

Και τούτο διότι όχι σπάνια ο θεσµός της διαδικασίας συνδιαλλαγής χρησιµοποιείται 

καταχρηστικά και για σκοπούς ξένους προς τη διάσωση της επιχείρησης ή ως µέσο 

αναβλητικότητας πριν την πτώχευση «αξιοποιώντας» την για το διάστηµα αυτό 

αναστολή ασφαλιστικών µέτρων και µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ήδη εκτιµάται 

ότι περισσότερες από 3.000 έχουν αγοράσει το προαπαιτούµενο παράβολο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δεδοµένης µάλιστα της οικονοµικής ασφυξίας που 

αναµένεται, προβλέπεται ότι τους επόµενους µήνες ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί µε 

γεωµετρική πρόοδο. 

 

Η πληµµυρίδα αιτήσεων υπαγωγής στο άρθρο 99 αποκάλυψε, όµως, και µια άλλη 

πτυχή: το πάγωµα των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, καθώς και το κράτος, όπως και οι 

εργαζόµενοι, αποτελεί έναν ακόµη πιστωτή. Νοµικοί κύκλοι (αναφορά του νοµικού, 

Σιαµάκη Νικόλαου στο άρθρο «Σκιές και ερωτηµατικά για το νέο άρθρο 99»)  

χαρακτήρισαν ως συνταγµατική εκτροπή την διάταξη του νέου προπτωχευτικού 

δικαίου που προβλέπει την εξάλειψη του αξιοποίνου του αδικήµατος των 

καθυστερηµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. 
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Σύµφωνα µε το νόµο 4013/2011 µε την υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής ο 

οφειλέτης αποφεύγει οριστικά τον κίνδυνο του εκπλειστηριασµού της περιουσίας της 

επιχείρησης, εάν πρόκειται για Α.Ε. ή της προσωπικής και εταιρικής περιουσίας εάν 

πρόκειται για οµόρρυθµη εταιρεία. Όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, µέσα σε 

τέσσερις µήνες ή περισσότερο από την στιγµή της έκδοσης της απόφασης που ανοίγει 

τη διαδικασία της συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές  ο οφειλέτης µπορεί να πετύχει την 

επικύρωση της συµφωνία και να σωθεί. Για την σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης 

απαιτείται η σύγκληση συνέλευσης πιστωτών µε πλειοψηφία το 60% του συνόλου 

των απαιτήσεων στο οποίο περιλαµβάνεται το 40% των πιστωτών. Με αυτόν τον 

τρόπο µεγαλοοφειλέτες επιτυγχάνουν την αναστολή των ατοµικών διώξεων, ενώ η 

απόφαση της εξυγίανσης δεσµεύει το σύνολο των πιστωτών, ακόµα και αυτών που δεν 

συµµετείχαν στην συνέλευση και στην διαδικασία. Όπως και αυτών που συµµετείχαν 

και είχαν αντίρρηση.  

 

Παράλληλα βάσει των «ευεργετικών διατάξεων του Πτωχευτικού ∆ικαίου, αίρεται το 

κώλυµα έκδοσης επιταγών και ο οφειλέτης δεν διώκεται ποινικά για το αδίκηµα της 

έκδοσης ακάλυπτων επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, καθυστερηµένων οφειλών προς το 

∆ηµόσιο αλλά και ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επί της ουσίας εξασφαλίζεται η 

ατιµωρησία του οφειλέτη καθώς δεν διώκεται για τα χρέη του σε ∆ηµόσιο, ταµεία και 

ιδιώτες που έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη.   

 

Ένα ακόµα µη αποσαφηνισµένο σηµείο του εν λόγω νόµου είναι επίσης το κατά πόσο 

οι οφειλές για τις οποίες ο οφειλέτης αποδεσµεύεται περιλαµβάνουν 

παρακρατούµενους φόρους ή οφειλές προς τα τελωνεία. 

 

Επιπλέον, προβλήµατα παρουσιάζει η εξάρτηση της διαδικασίας από τη δικαστική 

παρέµβαση, αφού στο διάστηµα που µεσολαβεί, η οφειλέτρια επιχείρηση έχει 

ενδεχοµένως παρουσιάσει εντονότερη οικονοµική αδυναµία και έχει παύσει τις 

πληρωµές της. Αυτό συνεπάγεται απώλεια της µίας εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων 

για την επικύρωση της συµφωνίας, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα 

«ελευθεριότητας» που διέπει τη συνδιαλλαγή, η οποία αφήνεται ουσιαστικά στην 

ιδιωτική βούληση. 

 

Από την άλλη, αµφισβητούµενος είναι ο ρόλος του µεσολαβητή. Κρίνεται συχνά 

περιττός, ειδικά όταν οι όροι συνδιαλλαγής έχουν ήδη συµφωνηθεί από τους 
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συµβαλλόµενους, ενώ ενδέχεται να αποβεί και επιβλαβής, αν ο οφειλέτης περιέλθει σε 

αδυναµία και παύση πληρωµής κατά το διάστηµα που απαιτείται να παρέλθει µέχρι το 

διορισµό του. Κατά τον παλιό κώδικα, η «κατευθείαν» δικαστική επικύρωση της 

συµφωνίας µετά από συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών καθιστούσε τη 

διαδικασία ταχύτερη, ενώ η ύπαρξη του επιτρόπου, ρόλου ανάλογου µε αυτόν του 

µεσολαβητή, ήταν αµιγώς επιβοηθητική και προαιρετική. Ως προς τα χρονικά όρια που 

τίθενται, έχει αποδειχθεί πρακτικά δυσχερές να τηρηθεί η προθεσµία ολοκλήρωσης των 

εργασιών του µεσολαβητή, αλλά και να κατατεθεί η αίτηση, αφού µέχρι να οριστεί 

δικάσιµος και να εκδοθεί απόφαση, µεσολαβεί τουλάχιστον ένας µήνας. 

 

Συµπερασµατικά, όπως είναι διαµορφωµένο σήµερα το καθεστώς της συνδιαλλαγής, 

κύρια ωφεληµένος από το άνοιγµα της διαδικασίας είναι ο οφειλέτης .Η διαδικασία 

συνδιαλλαγής, αποτελεί ένα θεσµό µε ευνοϊκά αποτελέσµατα για τον οφειλέτη διότι: 

1. Αποσκοπεί στην πρόληψη της πτώχευσης αφού έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη 

συνέχιση της λειτουργίας βιώσιµων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιµετωπίζουν 

πρόσκαιρες οικονοµικές δυσκολίες. 

2. Αναστέλλονται τα µέτρα ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ∆ιαδικασία 

συνδιαλλαγής δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

χωρίς να κινδυνεύει από τα εκκρεµή ή µη µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις 

κλπ), όµως µπορούν να ασκηθούν εγκλήσεις (µηνύσεις) κατά του οφειλέτη και αγωγές. 

Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν όµως επί των αγωγών, δεν θα µπορούν να εκτελεστούν 

για όσο διαρκεί η συµφωνία µεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη. 

3. ∆ίνεται η δυνατότητα στους ∆ηµοσίους φορείς (Ασφαλιστικά Ταµεία, ∆ΟΥ, κτλ) να 

συµµετέχουν, ως πιστωτές, στην διαδικασία συνδιαλλαγής. 

4. Αναστέλλεται για ένα χρόνο (µεταβατική περίοδος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014-

από 1η Ιανουαρίου 2015 το διάστηµα είναι 6 µηνών) η κήρυξη πτώχευσης. 

5. Η συµφωνία, όταν επικυρωθεί, δεν δεσµεύει τους πιστωτές που δεν υπέγραψαν, 

ωστόσο τα αποτελέσµατα της επικύρωσης για αναστολή ατοµικών ή συλλογικών 

καταδιώξεων λειτουργούν και σε βάρος των πιστωτών που δεν υπέγραψαν. 

 

Οι πιστωτές δεν φαίνεται να έχουν ουσιαστικά κίνητρα, ειδικά στην περίπτωση 

«προδιαγεγραµµένων πτωχεύσεων» και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει οι 

δικαστές µε την σειρά τους από τις νευραλγικές θέσεις τις οποίες κατέχουν να 

εξαντλούν τα περιθώρια αυστηρότητας που ορίζει ο νόµος για την υπαγωγή αιτηθέντων 

επιχειρήσεων στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σίγουρα αν δεν υπήρχε η 
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νοµοθετική πρόβλεψη του άρθρου 99 οι συνέπειές της πτώχευσης πιθανότατα θα ήταν 

χειρότερες για τους πιστωτές από αυτές που δηµιουργεί η «συνδιαλλαγή».  

Ο πιο αδύναµος κρίκος είναι φυσικά οι εργαζόµενοι που δεν πληρώνονται τα 

δεδουλευµένα τους ή τα πληρώνονται µε καθυστέρηση και ίσως θα έπρεπε να είναι οι 

πρώτοι που θα έπρεπε να προστατεύονται από τον κώδικα. 

 

Υποστηρίζω πως η στρατηγική της εξυγίανσης θα µπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσµα 

για την επιχείρηση και ως συνέπεια θετικό αποτέλεσµα γι όλους,µε την προϋπόθεση ο 

επιχειρηµατίας να µην την θέτει σε εφαρµογή όταν έχει ήδη υπερβολικά χρέη και 

αποτελεί την τελευταία του επιλογή, αλλά όταν αρχίζει να διαπιστώνει µεγάλη ζηµία. 

 

Παρόλο που ο Πτωχευτικός Κώδικας τροποποιήθηκε ένα εξάµηνο µόλις πριν, θεωρώ 

πως θα πρέπει να υπάρξει µια συνολική επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου ώστε να 

γίνει αυστηρότερο, θέτοντας, µεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση πρόσθετες εγγυήσεις. Το 

Αµερικάνικο Πτωχευτικό ∆ίκαιο φαίνεται να είναι αποτελεσµατικότερο και ίσως θα 

έπρεπε να αποτελεί αυτό πρότυπο σε µία µελλοντική διόρθωση του Πτωχευτικού 

∆ίκαιου της Ελλάδας. 

 

Ενδεικτικά κάποια στοιχεία του κώδικα που χρειάζονται βελτίωση και τα υποστήριξε 

και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) µε επιστολή στον υπουργό 

Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι :  

• µείωση της τετραετίας του χρόνου παραµονής στον κώδικα 

• µε την υπαγωγή µιας επιχείρησης στο άρθρο 99 να θεωρούνται οι πωλήσεις 

προς αυτή µη εισπράξιµες 

• η δυνατότητα στους πιστωτές της να εντάξουν τα αξιόγραφα (επιταγές, 

συναλλαγµατικές, κ.λ.π.) επί των πωλήσεων στις επισφαλείς απαιτήσεις και να 

µην αποδίδεται ΦΠΑ επί των επίµαχων τιµολογίων και όταν αυτές οι απαιτήσεις 

εισπραχθούν, τότε τα αντίστοιχα ποσά θα προστίθενται στα φορολογητέα 

έσοδα. 

 

Για την άµεση προστασία των πιστωτών, θα πρέπει οι ίδιοι να µεριµνήσουν για αυτήν 

µε το να ελέγχουν µε σοβαρότητα και µε τη χρήση όλων των πηγών πληροφόρησης τη 

φερεγγυότητα του πελάτη τους. Η έγκαιρη ενηµέρωση είναι σηµαντική. Το ίδιο ισχύει 

και για τους εργαζοµένους. Όσο βαθαίνει η κρίση και οξύνονται τα προβλήµατα 

ρευστότητας, τόσο αυξάνονται τα λουκέτα στην αγορά και οι αιτήσεις για το άρθρο 99. 
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Όλοι ,σε όποια θέση και αν βρισκόµαστε, είτε του επιχειρηµατία, είτε του εργαζόµενου, 

είτε του πιστωτή, πρέπει να διαλέξουµε την καλύτερη στρατηγική για να επιβιώσουµε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ  

Πτωχευτική αποκατάσταση λόγω παρόδου δεκαετίας 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11654/2009 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η αίτηση εισάγεται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των 

ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολ∆) 

Ο αιτών πρέπει να έχει κηρυχθεί νοµίµως σε κατάσταση πτωχεύσεως και να έχει 

παρέλθει δεκαετία από τότε και να µην έχει καταδικασθεί, ούτε διωχθεί, για δολία ή 

απλή χρεωκοπία. 

Για το παραδεκτό της συζήτησης πρέπει να δηµοσιευθεί περίληψή της µε αναφορά 

στην δικάσιµο στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. 

Αν έχει αποποιηθεί ο διορισθείς σύνδικος της πτωχεύσεως δεν συντρέχει περίπτωση 

κοινοποίησης της αίτησης προς αυτόν.  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11654/2009 

Απόσπασµα……Με την κρινοµένη αίτησή του ο αιτών, που έχει κηρυχθεί νοµίµως σε 

κατάσταση πτωχεύσεως, ζητά, ως εκ της παρόδου, εν τω µεταξύ, δεκαετίας και του 

γεγονότος ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε διώκεται για δολία ή απλή χρεωκοπία, να 

διαταχθεί η πτωχευτική του αποκατάσταση. Με αυτό το περιεχόµενο η ένδικη αίτηση 

αρµοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου, κατά την προκειµένη διαδικασία 

των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 686 επόµ. του ΚΠολ∆ Παρµ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά 

µέτρα, 1985, σελ. 560 επ.) και είναι νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 14 

- 18 του Α.Ν. 635/1937, που αντικατέστησαν τα άρθρα 696 - 706 του ΕµπΝ και οι 

οποίες είναι, εν προκειµένω, εφαρµοστέες, σύµφωνα µε την µεταβατικού χαρακτήρα 

διάταξη του άρθρου 182 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) οι αντίστοιχες 

διατάξεις του οποίου, πάντως, δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε το ένδικο, εν 
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προκειµένω, ζήτηµα). Εξ άλλου, για το παραδεκτό της συζητήσεώς της δηµοσιεύθηκε 

περίληψή της, µε αναφορά στην παρούσα δικάσιµο, στο ∆ελτίο ∆ικαστικών 

∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών (σχετικό το υπ αριθµ. 9088 φύλλο του 

προαναφεροµένου δελτίου της 2ας Φεβρουαρίου 2009), ενώ, λόγω αποποιήσεως, κατά 

τα κατωτέρω αναφερόµενα, των διορισθέντων συνδίκων της ενδίκου πτωχεύσεως, δεν 

συνέτρεξε περίπτωση κοινοποιήσεώς της και προς αυτούς (άρθρο 17 παρ. 4 ΑΝ 

635/1937). Συνακολούθως, πρέπει η ένδικη αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω κατ ουσία. 

Από την εκτίµηση των εγγράφων που προσκοµίζονται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα 

πραγµατικά περιστατικά: ∆υνάµει της υπ αριθµ..…..αποφάσεως του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ο αιτών κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως. Εν 

συνεχεία, µε την υπ αριθµ…..απόφαση του ιδίου δικαστηρίου κηρύχθηκε η παύση των 

εργασιών της πτωχεύσεως, ελλείψει ενεργητικού και ο πτωχός µη συγγνωστός. Εξ 

άλλου, ο διορισθείς αρχικά προσωρινός σύνδικος της πτωχεύσεως……..αποποιήθηκε 

τον διορισµό του, όπως επίσης αποποιήθηκε τον διορισµό της και η προσωρινή 

σύνδικος της πτωχεύσεως……που αντικατέστησε τον παραπάνω. Από της 

δηµοσιεύσεως της πιο πάνω υπ αριθµ……. αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης που κήρυξε τον αιτούντα σε κατάσταση πτωχεύσεως, έχει παρέλθει 

δεκαετία και πλέον και ο αιτών, σύµφωνα µε το εισαχθέν στη δικογραφία αντίγραφο 

του ποινικού του µητρώου και το προσκοµιζόµενο υπ αριθµ. πρωτ……..πιστοποιητικό 

της ενταύθα Εισαγγελίας Πρωτοδικών, δεν έχει καταδικασθεί, ούτε διώκεται για δολία 

ή απλή χρεωκοπία. Συνεπώς, συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την 

αποκατάσταση του αιτούντος και πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή του και ως κατ' ουσία 

βάσιµη και να διαταχθεί η δηµοσίευση της αποφάσεως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

διατακτικό. 

Παύση εργασιών πτώχευσης. 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44259/2007 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν µπορούν να εξακολουθήσουν, γιατί δεν υπάρχει 

περιουσία, το ∆ικαστήριο ύστερα από έκθεση του Εισηγητή και ακρόαση του συνδίκου, 

µπορεί να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.  
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Με την ίδια απόφαση µπορεί το ∆ικαστήριο για ιδιαίτερους λόγους και αφού ακουστεί 

ο σύνδικος, να αποφανθεί ότι ο πτωχός είναι συγγνωστός.  

Ως έλλειψη περιουσίας θεωρείται όχι η έλλειψη ενεργητικού γενικά, αλλά η έλλειψη, ή 

η αδυναµία της εξεύρεσης των αναγκαίων χρηµάτων προς συνέχιση των εργασιών της 

πτώχευσης. 

Η έλλειψη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει µέρισµα στους 

πτωχευτικούς πιστωτές δεν αρκεί για την κήρυξη της παύσης των εργασιών της 

πτώχευσης, εφ όσον υπάρχουν τα αναγκαία χρήµατα για τη συνέχιση των εργασιών. 

Αντιστρόφως η ύπαρξη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει µέρισµα στους 

πτωχευτικούς πιστωτές, δεν εµποδίζει την κήρυξη της παύσης των εργασιών της 

πτώχευσης, εφ όσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήµατα για τη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Εισηγητής µπορεί να προτείνει την παύση των εργασιών και µετά από αίτηση 

πιστωτού, ή του συνδίκου και όταν αντιλέγει ο σύνδικος, εφ όσον πείθεται ότι δεν 

υπάρχει περιουσία, πολύ περισσότερο όταν κλήθηκε να εκθέσει τη γνώµη του και δεν 

εµφανίζεται, αλλά και όταν δεν υπάρχει σύνδικος για να ακουσθεί, γιατί όλοι εκείνοι 

που διορίστηκαν αποποιήθηκαν το διορισµό τους, και τούτο γιατί στις περιπτώσεις των 

πτωχεύσεων χωρίς ενεργητικό, στις οποίες οι σύνδικοι συνήθως αποποιούνται τον 

διορισµό τους, δεν θα υπήρχε δυνατότητα παύσης των εργασιών τους, µε αποτέλεσµα 

τη σώρευση των πτωχευτικών υποθέσεων χωρίς ενεργητικό, χωρίς να εξυπηρετείται 

έτσι ο επιδιωκόµενος µε το θεσµό της πτώχευσης σκοπός της σύµµετρης και 

συλλογικής ικανοποίησης των πτωχευτικών δανειστών 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44259/2007 

Απόσπασµα……Σύµφωνα µε το άρθρο 637 του ΕµπΝ, αν οι εργασίες της πτώχευσης 

δεν µπορούν να εξακολουθήσουν γιατί δεν υπάρχει περιουσία, το ∆ικαστήριο µπορεί, 

ύστερα από έκθεση του Εισηγητή και ακρόαση του συνδίκου, ο οποίος είναι σε θέση 

καλύτερα από κάθε άλλον να παράσχει στο ∆ικαστήριο τις αναγκαίες πληροφορίες για 

τη µόρφωση της κρίσης του, να κηρύξει και αυτεπάγγελτα την παύση των εργασιών της 

πτώχευσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί το ∆ικαστήριο, για ιδιαίτερους λόγους και 

αφού ακουστεί ο σύνδικος, ν' αποφανθεί ότι ο πτωχός είναι συγγνωστός. Κατά την 

έννοια της διάταξης αυτής, σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 638 του ΕµπΝ, 
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ως «έλλειψη περιουσίας» θα θεωρηθεί όχι η έλλειψη ενεργητικού γενικά, αλλά η 

έλλειψη ή η αδυναµία της εξεύρεσης των αναγκαίων χρηµάτων προς συνέχιση των 

εργασιών της πτώχευσης (ΕφΘεσ 125/1993 Αρµ 47.351). Η έλλειψη πτωχευτικής 

περιουσίας ικανής να προσπορίσει µέρισµα στους πτωχευτικούς πιστωτές δεν αρκεί για 

την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία 

χρήµατα για τη συνέχιση των εργασιών. Και αντιστρόφως η ύπαρξη πτωχευτικής 

περιουσίας ικανής να προσπορίσει µέρισµα στους πτωχευτικούς πιστωτές, δεν 

εµποδίζει την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχουν 

τα αναγκαία χρήµατα για τη συνέχιση των εργασιών (ΕφΑθ 9593/1998 Ελλ∆νη 

41.186). Ο Εισηγητής µπορεί να προτείνει την παύση των εργασιών και µετά από 

αίτηση πιστωτού ή του συνδίκου (Λ. Κοτσίρη, Πτωχ. ∆ίκ. έκδ. 1981, σελ. 296), ή και 

όταν ακόµη αντιλέγει ο σύνδικος, εφόσον πείθεται ότι δεν υπάρχει περιουσία, πολύ 

περισσότερο όταν κλήθηκε να εκθέσει τη γνώµη του και δεν εµφανίζεται, αλλά και 

όταν δεν υπάρχει σύνδικος για να ακουσθεί, γιατί όλοι εκείνοι που διορίστηκαν 

αποποιήθηκαν το διορισµό τους, και τούτο διότι στις περιπτώσεις των πτωχεύσεων 

χωρίς ενεργητικό, στις οποίες οι σύνδικοι συνήθως αποποιούνται τον διορισµό τους, 

δεν θα υπήρχε δυνατότητα παύσης των εργασιών τους, µε αποτέλεσµα τη σώρευση των 

πτωχευτικών υποθέσεων χωρίς ενεργητικό, χωρίς να εξυπηρετείται έτσι ο 

επιδιωκόµενος µε το θεσµό της πτώχευσης σκοπός της σύµµετρης και συλλογικής 

ικανοποίησης των πτωχευτικών δανειστών (ΕφΑθ 6771/1998 Ελλ∆νη 40. 430, ΕφΘεσ 

315/1997 ΕπΕµπ∆ 1997. 897, ΕφΘεσ 704/1995 Αρµ 1995.1170, ΕφΘεσ 81/1993 Αρµ 

1993.543, ΕφΘεσ 1551/1993 Αρµ 48. 441, ΕφΘεσ 294/1991 Αρµ 48. 42, βλ. Contra : 

ΑΠ 1081/2004 Ελλ∆νη 46.479). Στην προκείµενη περίπτωση η Εισηγήτρια της 

πτώχευσης της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία …….και το 

διακριτικό τίτλο…… που εδρεύει στο……του ∆ήµου ……..και εκπροσωπείται νόµιµα 

από τη διαχειρίστριά της, συζ. ……., το γένος…...εισηγείται µε την υπό κρίση έκθεσή 

της να παύσουν οι εργασίες της πτώχευσης, λόγω έλλειψης της αναγκαίας περιουσίας 

για την εξακολούθηση των εργασιών της. Η έκθεση αρµόδια εισάγεται για να 

συζητηθεί ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας (άρθρα 44 ΕισΝΚΠολ∆ και 741 επ. του ΚΠολ∆) και είναι νόµιµη, 

στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 542 και 637 του ΕµπΝ, οι οποίες στην 

προκείµενη περίπτωση εφαρµόζονται, κατ' άρθρο 182 παρ. 2 του ν. 3588/2007 

"Πτωχευτικός Κώδικας", καθότι η ως άνω πτώχευση αποτελεί κατά την έννοια της 

διάταξης αυτής "εκκρεµή διαδικασία", αφού κηρύχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ως 

άνω νόµου. Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική 
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βασιµότητά της, χωρίς να απαιτείται στην προκείµενη περίπτωση, η προβλεπόµενη από 

το άρθρο 637 ΕµπΝ κλήτευση και ακρόαση του συνδίκου, αφού ο προσωρινός 

σύνδικος, που διορίστηκε µε τη µε αριθµό ……απόφαση του παρόντος ∆ικαστηρίου, 

του ….., δικηγόρος του …….. αποποιήθηκε εµπρόθεσµα το διορισµό του και ως εκ 

τούτου, δεν υπάρχει σύνδικος. Από την εκτίµηση των εγγράφων που περιέχονται στο 

φάκελο της πτώχευσης, η οποία κηρύχθηκε µε τη µε αριθµό 20263/2006 απόφαση του 

παρόντος ∆ικαστηρίου, προκύπτει ότι η παραπάνω πτώχευση από την κήρυξή της 

βρίσκεται σε αδράνεια και οι εργασίες της δεν µπορούν να συνεχιστούν λόγω έλλειψης 

των αναγκαίων χρηµάτων (βλ. τη µε αριθµό…….έκθεση µη σφράγισης - δήλωση της 

Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης και την από……δήλωση του αποποιηθέντος προσωρινού 

συνδίκου ότι κατόπιν σχετικής έρευνάς του στα υποθηκοφυλακεία……και…..δεν 

βρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία της πτωχής). Συνεπώς, η έκθεση της Εισηγήτριας 

πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιµη. 

Ανάκληση απόφασης που κήρυξε την πτώχευση. 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 541/2009 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αποφάσεις που κήρυξαν την πτώχευση µπορούν να ανακληθούν από το δικαστήριο 

που τις εξέδωσε, εάν περιέλθουν σε αυτό µεταγενέστερα στοιχεία, τα οποία αίρουν την 

προϋπόθεση για την κήρυξη της πτώχευσης, δηλαδή την παύση των πληρωµών του 

οφειλέτου εµπόρου, ή καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω εξακολούθηση της 

πτωχευτικής διαδικασίας. 

Στην δίκη περί ανακλήσεως της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση κλητεύεται ο 

σύνδικος. 

Νέα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία µπορούν να δικαιολογήσουν, κατά τη διάταξη 

του άρθρου 758 του ΚΠολ∆, την ανάκληση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, 

είναι και η ικανοποίηση, ή συναίνεση όλων των πιστωτών του πτωχού, οι οποίοι 

έλαβαν µέρος στην δίκη της κήρυξης της πτώχευσης και αυτών που εµφαίνονται στο 

φάκελο αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ικανοποίηση, ή η συναίνεση όλων των ως 

άνω πιστωτών, αποδεικνύεται µόνο εγγράφως. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία ανακληθεί η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση 

θεωρείται ότι αυτή δεν κηρύχθηκε ποτέ και τα πράγµατα  

επανέρχονται στην προ της κηρύξεως της πτώχευση κατάσταση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 541/2009 

Απόσπασµα…….Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 του ΕµπΝ, µε τις 

οποίες συγχωρείται στο πτωχευτικό ∆ικαστήριο η αυτεπάγγελτη κήρυξη της 

πτωχεύσεως και 758 του ΚΠολ∆, κατά την οποία, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, 

παρέχεται µετά από την δηµοσίευσή τους δικαίωµα ανακλήσεως των αποφάσεων οι 

οποίες εκδίδονται κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στις οποίες 

περιλαµβάνονται, κατά το άρθρο 44 του ΕισΝΚΠολ∆, και εκείνες που κηρύσσουν την 

πτώχευση, προκύπτει ότι οι τελευταίες αυτές αποφάσεις, οι οποίες κατά τα άρθρα 528, 

531, 544, 557, 558, 560 και 581 του ΕµπΝ είναι βεβαιωτικές µεν ως προς την ιδιότητα 

του εµπόρου κατά το χρόνο παύσεως των πληρωµών, διαπλαστικές δε ως προς την 

κήρυξη της πτωχεύσεως λόγω της δηµιουργίας νέας νοµικής καταστάσεως, µπορούν να 

ανακληθούν από το ∆ικαστήριο που τις εξέδωσε, εάν περιέλθουν σε αυτό 

µεταγενέστερα στοιχεία τα οποία αίρουν την προϋπόθεση για την κήρυξη της 

πτωχεύσεως, ήτοι την παύση των πληρωµών του οφειλέτου εµπόρου ή καθιστούν 

αδύνατη την περαιτέρω εξακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας (ΕφΑθ 1976/1986 

ΕΕµπ∆ ΛΗ.633). Η ανάκληση ή µεταρρύθµιση γίνεται κατά την διαδικασία των 

άρθρων 741 έως 781, αφού κληθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα 

οποία είχαν διορισθεί ή είχαν αντικατασταθεί ή παυθεί από την απόφαση για την 

άσκηση του λειτουργήµατος». Στην περίπτωση κατά την οποία ανακληθεί η απόφαση 

που κηρύσσει την πτώχευση θεωρείται ότι αυτή δεν κηρύχθηκε ποτέ και τα πράγµατα 

επανέρχονται στην προ της κηρύξεως της πτωχεύσεως κατάσταση. Με την έκδοση της 

αποφάσεως που διατάσσει την µεταβολή της νοµικής καταστάσεως κατά την 

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας επέρχεται η µεταβολή αυτή και εποµένως µπορεί 

έκτοτε να γίνει επίκληση της µεταβολής αυτή και εποµένως µπορεί έκτοτε να γίνει 

επίκληση της µεταβολής (ΕφΑθ 4678/1994 ΝοΒ 43.723). Τέλος, κατά την διάταξη του 

άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 635/1937, ο οποίος ισχύει, σύµφωνα µε την διάταξη 

του άρθρου 44 του ΕισΝΚΠολ∆ (Λ. Κοτσίρης : Πτωχευτικό ∆ίκαιο, έκδοση ∆΄ (1994), 

ΑΠ 577/1990 Ελλ∆νη 31.1026, ΑΠ 1540/1981 ΝοΒ 30.922, ΕφΑθ 3721/1995 
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αδηµοσίευτη στο νοµικό τύπο, ΕφΑθ 1039/1985 ΕΕµπ∆ 1985.527), 1) η απόφαση η 

κηρύξασα την πτώχευσιν δύναται να ανακληθεί υπό του δικαστηρίου του κηρύξαντος 

αυτήν, αιτήσει του πτωχεύσαντος, 2) Η απόφασις εκδίδεται κλητευοµένου του 

συνδίκου και επί τη εκθέσει του εισηγητού, εάν ικανοποιήθηκαν ή συναινώσιν εις 

ταύτην πάντες οι πιστωταί : α) οι λαβόντες µέρος εις την δίκην περί κηρύξεως της 

πτωχεύσεως και β) οι εµφαινόµενοι εκ του παρά τω Πρωτοδικείω φακέλλου αυτής. Η 

ικανοποίησις και η συναίνεσις αποδεικνύεται µόνον εγγράφως». Από τις ανωτέρω 

διατάξεις, σε συνδυασµό εφαρµοζόµενες µεταξύ τους, παρέπεται ότι στην δίκη περί 

ανακλήσεως της αποφάσεως που κηρύσσει την πτώχευση κλητεύεται ο σύνδικος, νέα 

δε πραγµατικά περιστατικά τα οποία µπορούν να δικαιολογήσουν, κατά τη διάταξη του 

άρθρου 758 του ΚΠολ∆ την ανάκληση της αποφάσεως που κήρυξε την πτώχευση, είναι 

και η, κατά την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 13 του α.ν. 635/1937, ικανοποίηση ή 

συναίνεση όλων των πιστωτών του πτωχού οι οποίοι έλαβαν µέρος στην δίκη της 

κηρύξεως της πτωχεύσεως και αυτών που εµφαίνονται στο φάκελο αυτής (Λ. Κοτσίρης 

: ό.π. παρ. 73, σελ. 173, ΑΠ 170/1981 ΝοΒ 29.1381, ΕφΑθ 1967/1987 ΕΕµπ∆ 

1987.633, ΕφΑθ 1039/1985 ΕΕµπ∆ 1985.527), υπό την προϋπόθεση ότι η ικανοποίηση 

ή η συναίνεση όλων των ως άνω πιστωτών αποδεικνύεται µόνο εγγράφως : (Κ. Ρόκας : 

Πτωχευτικό ∆ίκαιο, έκδοση Ζ΄ παρ. 22, σελ. 78, Λ. Κοτσίρης : ό.π. παρ. 73, σελ. 172, 

ΑΠ 1540/1981 ό.π.). Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών, ο οποίος κηρύχθηκε σε 

κατάσταση πτωχεύσεως δυνάµει της υπ' αριθµόν 806/1999 αποφάσεως του 

∆ικαστηρίου τούτου, ζητεί, µε την φερόµενη προς κρίση αίτησή του, να ανακληθεί η ως 

άνω απόφαση, ενόψει του ότι έχει εξοφλήσει τους αναγγελθέντες πιστωτές του οι 

οποίοι δηλώνουν ότι συναινούν στην αιτούµενη ανάκληση. Η αίτηση αυτή, εφόσον έχει 

υποβληθεί η υπ' αριθµόν…….σχετική έκθεση του Εισηγητή της πτωχεύσεως, 

παραδεκτώς και αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου 

που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρµόδιο για την εκδίκασή της κατά την διαδικασία 

των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 44 του ΕισΝΑΚ και 741 επ. του 

ΚΠολ∆). Είναι δε νόµιµη στηριζόµενη στην διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 645/1937 

και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Από την εκτίµηση των εγγράφων του 

φακέλου της πτωχεύσεως και της δικογραφίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγµατικά περιστατικά : ∆υνάµει της υπ' αριθµ…..αποφάσεως του ∆ικαστηρίου 

τούτου και κατόπιν σχετικής αιτήσεως του……κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως ο 

αιτών για συνολικές οφειλές του προς αυτόν αλλά και σε τρίτα πρόσωπα συνολικού 

ύψους (28.780.000 δρχ.). Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε η 30-11-1997 ως ηµέρα 

παύσεως των πληρωµών του αιτούντος, ο δικηγόρος Αθηνών……..ως προσωρινός 
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σύνδικος της πτωχεύσεως και η 1-6-1999 ως ηµέρα συνελεύσεως των πιστωτών, ώστε 

αυτοί να δώσουν πληροφορίες για την σύνταξη του καταλόγου των εικαζοµένων 

πιστωτών και την εκλογή του οριστικού συνδίκου της πτωχεύσεως. Ακολούθως, 

δυνάµει της υπ' αριθµόν……αποφάσεως του ιδίου ∆ικαστηρίου και κατόπιν 

αποποιήσεως του διορισµού του ως άνω …….διορίσθηκε η καθ' ης δικηγόρος ως 

προσωρινός σύνδικος αυτής, ενώ δυνάµει της υπ' αριθµόν………απόφασης του αυτού 

∆ικαστηρίου κηρύχθηκε η παύση των εργασιών της πτωχεύσεως και ο πτωχός µη 

συγγνωστός. Όπως προκύπτει από την υπ' αριθµ. πρωτ. …….βεβαίωση του 

Γραµµατέως του ∆ικαστηρίου τούτου, κατά την συνέλευση των πιστωτών εµφανίσθηκε 

και αναγγέλθηκε στα χρέη της εν λόγω πτωχεύσεως πλην του ως άνω αιτούντος της 

πτώχευσης…….και η ∆ΟΥ ……. Ήδη, µε την από 11-2-2009 έγγραφη δήλωση του 

πρώτου των ως άνω µη αναγγελθέντων πιστωτών…….., το ιδιόχειρο της υπογραφής 

του οποίου έχει νοµίµως θεωρηθεί από την αρµόδια υπάλληλο του……..του ∆ήµου 

Αθηναίων, όπως προκύπτει από το προσκοµιζόµενο ακριβές αντίγραφο της δηλώσεως 

αυτής εκ του εις χείρας του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος πρωτοτύπου, ο ως 

άνω πιστωτής δήλωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως από τον αιτούντα την ανάκληση και ότι 

συναινεί στην ανάκληση της κατά τα άνω πτωχευτικής αποφάσεως. Οµοίως, από το µε 

αριθµό πρωτ.…….έγγραφο της ∆ΟΥ…….προκύπτει ότι η ως άνω αναγγελθείσα 

πιστώτρια συναινεί στην ανάκληση της πτώχευσης του αιτούντος λόγω εξόφλησης των 

χρεών κατά το κεφάλαιο και τις προσαυξήσεις. Εξάλλου, από την µε αύξοντα αριθµό 

150/26-2-2009 απόφαση νοµοθετικής ρύθµισης µε το Ν. 3746/2009 της ∆ΟΥ 

……προκύπτει ότι ο αιτών για το σύνολο των χρεών του προς την τελευταία, τα οποία 

ανέρχονται στο ποσό των 25.581,62 ευρώ, έχει προβεί σε ρύθµιση µε εξωπτωχευτικό 

συµβιβασµό. Κατ' αυτόν (συµβιβασµό) ορίζεται η καταβολή του χρέους του σε τρεις 

(3) δόσεις, όπως ειδικότερα ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, εκ των οποίων έχει ήδη 

καταβληθεί η πρώτη ποσού ύψους 11.579,93, όπως προκύπτει από το µε αριθµό 

532/26-2-2009 διπλότυπο είσπραξης της ∆ΥΟ……Αλλωστε, και ο Εισηγητής της 

πτωχεύσεως µε την υπ' αριθµόν…….έκθεσή του προτείνει την ανάκληση της απόφασης 

περί κηρύξεως του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης. Ενόψει τούτων, πρέπει να γίνει 

δεκτή η αίτηση και ως κατ' ουσίαν βάσιµη κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στο 

διατακτικό της παρούσης. 

Πτώχευση. ∆ικαιώµατα µη αποκατασταθέντος πτωχού.  

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1636/2001  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο πτωχεύσας και µη αποκατασταθείς πτωχός, µπορεί να ασκεί µεµονωµένες εµπορικές 

πράξεις, όπως είναι και η άσκηση επιχείρησης λειτουργίας ιδιωτικών τεχνικών 

επαγγελµατικών σχολών. ∆εν αποκτά όµως την εµπορική ιδιότητα και αν ακόµη την 

επιχείρηση αυτή ασκεί κατά σύνηθες επάγγελµα.  

Η κήρυξη της πτώχευσης δεν συνεπάγεται ανικανότητα του πτωχεύσαντος προς 

δικαιοπραξία, ούτε ανικανότητα αυτού προς διεξαγωγή δικών, οι οποίες αναφέρονται 

στην µεταπτωχευτική περιουσία, δηλαδή στη µετά την κήρυξη της πτώχευσης 

αποκτώµενη από τον πτωχεύσαντα περιουσία. 

Ο πτωχεύσας νοµιµοποιείται ενεργητικώς να ασκήσει αγωγή εναντίον του ∆ηµοσίου 

για αποζηµίωση εξαιτίας παράνοµης συµπεριφοράς των οργάνων του ∆ηµοσίου κατά 

την ενάσκηση της ανατεθειµένης σε αυτά εξουσίας, η οποία έλαβε χώρα µετά το χρόνο 

κηρύξεως της πτώχευσης και είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια κερδών του 

πτωχεύσαντος από την άσκηση της πιο πάνω εµπορικής επιχείρησης.  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1636/2001 

Α' Πολιτικό Τµήµα 

Απόσπασµα …….3.Κατά το άρθρο 1 του Α.Ν.635/1937 «περί διατάξεων τινων 

πτωχευτικού δικαίου» «Ο πτωχεύσας από της κηρύξεως της πτωχεύσεως στερείται των 

δικαιωµάτων α). β).. γ). δ)του ασκείν το εµπορικόν επάγγελµα.». Από τη διάταξη αυτή 

προκύπτει ότι το αποτέλεσµα αυτό της κηρύξεως της πτωχεύσεως, ως προς το πρόσωπο 

του πτωχεύσαντος, αναφέρεται στην ανικανότητα προς κτήση της εµπορικής ιδιότητας 

και όχι προς ενέργεια µεµονοµένων εµπορικών πράξεων. Εποµένως, ο πτωχεύσας και 

µη αποκατασταθείς µπορεί µεν να ασκεί µεµονωµένες εµπορικές πράξεις, όπως είναι 

και η άσκηση επιχειρήσεως λειτουργίας ιδιωτικών τεχνικών επαγγελµατικών σχολών, 

δεν κτάται, όµως, την εµπορική ιδιότητα και αν ακόµη την επιχείρηση αυτή ασκεί κατά 

σύνηθες επάγγελµα. Εξάλλου, η κήρυξη της πτωχεύσεως δεν επάγεται ανικανότητα του 

πτωχεύσαντος προς δικαιοπραξία, ούτε ανικανότητα αυτού προς διεξαγωγή δικών, οι 

οποίες αναφέρονται στην µεταπτωχευτική περιουσία, δηλαδή στη µετά την κήρυξη της 

πτωχεύσεως αποκτώµενη από τον πτωχεύσαντα περιουσία (άρθρο 2 παρ.2 
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Α.Ν.635/1937). Έτσι, ο πτωχεύσας νοµιµοποιείται ενεργητικώς να ασκήσει αγωγή 

εναντίον του ∆ηµοσίου για αποζηµίωση εξαιτίας παράνοµης συµπεριφοράς των 

οργάνων του ∆ηµοσίου κατά την ενάσκηση της ανατεθειµένης σε αυτά εξουσίας (άρθρ. 

105 Εισ.ΝΑΚ), η οποία έλαβε χώρα µετά το χρόνο κηρύξεως της πτωχεύσεως και είχε 

ως αποτέλεσµα την απώλεια κερδών του πτωχεύσαντος από την άσκηση της πιο πάνω 

εµπορικής επιχειρήσεως, διότι η αξίωση αυτή περιλαµβάνεται στην µεταπτωχευτική 

περιουσία. Στην προκειµένη περίπτωση το εναγόµενο (αναιρεσείων) Ελληνικό ∆ηµόσιο 

ισχυρίσθηκε: 1) ότι ο ενάγων (αναιρεσίβλητος) δεν νοµιµοποιείται ενεργητικώς προς 

άσκηση της αγωγής (µε την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του 

εναγοµένου προς αποζηµίωση για την αναφερόµενη ζηµία που υπέστη από την απώλεια 

κερδών κατά τα έτη 1978-1985, ένεκα παράνοµης συµπεριφοράς των οργάνων του), 

διότι αυτός από το έτος 1975 είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και 2) ότι ο 

ενάγων µετά την κήρυξη της πτωχεύσεώς του προέβη σε εµπορική εκµετάλλευση των 

σχολών για το µετά το 1975 χρονικό διάστηµα µέχρι το 1985 -οπότε αποκαταστάθηκε- 

και ότι η εµπορική αυτή εκµετάλλευση δεν συνιστά µεµονωµένες εµπορικές πράξεις, 

την οποία, ως πτωχεύσας δεν εδικαιούτο να ασκήσει και να προβάλλει τις επίδικες 

αξιώσεις. Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, δέχθηκε τα 

ακόλουθα: α) Ως προς τον πρώτο ισχυρισµό: Τον απέρριψε ως αβάσιµο, µε την 

αιτιολογία ότι η αξίωση αποζηµιώσεως πηγάζει από αδικοπρακτική συµπεριφορά των 

οργάνων του εναγοµένου που ανάγεται σε χρόνο µεταγενέστερο της πτωχεύσεως και 

συγκεκριµένα κατά το έτος 1981 και εποµένως αποτελεί κατά νόµον µεταπτωχευτικό 

περιουσιακό στοιχείο, σχετικά µε το οποίο νοµιµοποιείται να εναγάγει µόνον ο 

πτωχεύσας και όχι ο σύνδικος β) Ως προς τον δεύτερο ισχυρισµό: Μετά από ανάλυση 

και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από τις αποδείξεις (δέχθηκε), ότι αν δεν 

είχε µεσολαβήσει η παρανοµία των οργάνων του εναγοµένου, δηλαδή η παράνοµη 

άρση της άδειας λειτουργίας των σχολών του ενάγοντος, θα είχαν λειτουργήσει µετά 

πιθανότητος και κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, µε αποτέλεσµα ο ενάγων να 

υποστεί αναφεροµένη ζηµία από την απώλεια κερδών, τα οποία θα απεκέρδαινε αν οι 

σχολές λειτουργούσαν και ότι η πτώχευση του ενάγοντος σε καµία περίπτωση δεν θα 

αποτελούσε νόµιµο κώλυµα για τη λειτουργία των σχολών του, δεδοµένου ότι η 

εµπορική ανικανότητα που επάγεται η κήρυξη της πτωχεύσεως για το πρόσωπό του, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1δ του Α.Ν. 635/1937, αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην 

κτήση απ' αυτού της εµπορικής ιδιότητας και όχι στην ενέργεια µεµονωµένων 

εµπορικών πράξεων, η άσκηση δε επιχειρήσεως επαγγελµατικών σχολών δεν 

αναφέρεται στις ανικανότητες που προβλέπουν οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 1 
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του Α.Ν. 635/1937, ή άλλες ειδικότερες νοµικές διατάξεις. Με τις παραδοχές αυτές το 

Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε την 

προαναφερόµενη ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1 εδαφ. δ' του 

Α.Ν.635/1937 και δεν παραβίασε άλλη, ενώ περιέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφαση 

σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν δυνατό τον 

αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή όχι εφαρµογή του νόµου.  

∆ιαδικασία (αίτηση) συνδιαλλαγής. Άσκηση κυρίας παρέµβασης και πρόσθετης 

παρέµβασης. 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120/2010  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στην αίτηση για άνοιγµα της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής παραδεκτώς ασκείται κυρία παρέµβαση και πρόσθετη 

παρέµβαση προφορικά στο ακροατήριο µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και 

επακολουθήσει υποβολή προτάσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120/2010  

Απόσπασµα …….Με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα 

(Ν. 3588/2007), ο οποίος ισχύει από 16.9.2007 και εφαρµόζεται επί των διαδικασιών 

που αρχίζουν µετά την έναρξη της ισχύος του (άρθρ. 180 και 182 παρ. 1 αυτού), 

ρυθµίζεται η διαδικασία συνδιαλλαγής, η οποία είναι το προβλεπόµενο στο νόµο 

σύνολο δικαστικών και εξώδικων ενεργειών µε δικαστική εποπτεία, που αποβλέπει 

στην κατάρτιση και δικαστική επικύρωση µιας περί ρυθµίσεως οφειλών συµφωνίας, 

ενός έχοντος πτωχευτική ικανότητα και ευρισκόµενου σε κατάσταση παρούσας ή 

προβλέψιµης οικονοµικής αδυναµίας προσώπου, µε τους διαθέτοντες την πλειοψηφία 

των απαιτήσεων πιστωτές του, ώστε να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης και να 

διασωθεί η επιχείρησή του. Το διαθέτον λοιπόν πτωχευτική ικανότητα φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, ευρισκόµενο ενώπιον καταστάσεως «επαπειλούµενης παύσης πληρωµών», 

δικαιούται, αντί να ζητήσει την κήρυξή του σε πτώχευση (άρθ. 3 παρ. 2 του 

πτωχευτικού κώδικα), να κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο νόµος, 

της υποβολής δηλαδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ως άνω 
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νόµου (πτωχευτικού κώδικα), αιτήσεως για το άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής, 

χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις µιας επαπειλούµενης 

παύσης πληρωµών αλλά αρκεί η επίκληση και διαπίστωση µιας οποιασδήποτε, ακόµα 

και προσωρινής και µερικής, οικονοµικής αδυναµίας (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Πτωχευτικό 

∆ίκαιο, εκδ. Γ΄, 2007, παρ. 95, 97-99, σελ. 42-43). Η αίτηση υποβάλλεται από το 

πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρόσωπο στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το 

δικαστήριο το οποίο είναι αρµόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει 

την αίτηση κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολ∆ 

(άρθρα 53 και 54 του πτωχευτικού κώδικα). Η αίτηση πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία 

οποιουδήποτε δικογράφου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 216 του ΚΠολ∆, 

πρέπει να περιέχει και: α) περιγραφή της οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος 

οφειλέτη, β) αναφορά στο µέγεθος και την κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από 

άποψη απασχόλησης και γ) τα προτεινόµενα µέτρα χρηµατοδότησης του αιτούντος και 

τα µέσα αντιµετώπισης της κατάστασης της οικονοµικής του αδυναµίας, ενώ πρέπει να 

επισυνάπτεται σ΄αυτήν, µε ποινή απαραδέκτου, γραµµάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του πτωχευτικού 

κώδικα). Το αρµόδιο κατά τα ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και 

αρκούµενο σε πιθανολόγηση του βασίµου της αίτησης, της σκοπιµότητας της 

αιτούµενης συνδιαλλαγής, αφενός µεν αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας, 

αφετέρου δε ορίζει «µεσολαβητή» από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, για 

περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο µηνών, την οποία πάντως, µε αίτηση του ίδιου του 

µεσολαβητή µπορεί να παρατείνει άπαξ µόνο, για έναν ακόµα µήνα, προκειµένου αυτός 

να φέρει σε πέρας το έργο, που ο ίδιος ο νόµος στο άρθρο 101 περιγράφει (άρθρο 100 

παρ.1 του πτωχευτικού κώδικα). Επειδή τα καθήκοντα του «µεσολαβητή» 

περιγράφονται στο νόµο, δεν είναι αναγκαία η αναφορά τους και στην απόφαση που 

τον διορίζει (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη ό.π., παρ. 107, σελ. 44), ενώ αυτή δηµοσιεύεται στο 

∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών και στο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο (άρθρ. 100 παρ.3 και 8 παρ.2 του πτωχευτικού κώδικα). Περαιτέρω, µε την 

ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, κατ` άρθρο 100 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 10 παρ. 1 του πτωχευτικού κώδικα, µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε 

εξασφαλιστικό µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους 

πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της και ιδίως α) να 

απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς 

αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών και γ) να 

ορίσει µεσεγγυούχο. Τα ως άνω διατασσόµενα µέτρα ισχύουν µέχρι την έκδοση 



105 
 

απόφασης που επικυρώνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής κατ΄αρθρο 103 παρ. 4 του 

πτωχευτικού κώδικα ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία, µέχρι την έκδοση 

της απόφασης του ∆ικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής 

κατ` άρθρο 101 παρ. 3 του πτωχευτικού κώδικα. Στην προκειµένη περίπτωση η αιτούσα 

µε την κρινόµενη αίτησή της, εκθέτει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές 

της υποχρεώσεις, χωρίς ακόµη να έχει εξωτερικεύσει την αδυναµία της αυτή, χωρίς 

δηλαδή να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών, και αφού περιγράφει στην 

αίτηση την οικονοµική κατάστασή της, αναφέρει τους εργαζόµενους που 

απασχολούνται σε αυτήν και προτείνει τα µέτρα χρηµατοδότησης της και τα µέσα 

αντιµετώπισης της κατάστασης της οικονοµικής της αδυναµίας, ζητεί να ανοιχθεί η 

διαδικασία συνδιαλλαγής και να διορισθεί µεσολαβητής, προκειµένου να διενεργήσει 

αυτήν κατά τον οριζόµενο στο νόµο τρόπο και επίσης να διαταχθούν προληπτικά 

µέτρα, απαγορεύοντα κάθε µέτρο ατοµικής ή συλλογικής δίωξης ή εκτέλεσης σε βάρος 

της έως την έκδοση επικυρωτικής απόφασης της συµφωνίας συνδιαλλαγής µε τους 

πιστωτές της. Με αυτό το περιεχόµενο και αιτήµατα, η κρινόµενη αίτηση αρµοδίως 

εισάγεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 εδ. α΄ Ν. 3588/2007 - πτωχευτικού 

κώδικα και 741 επ. ΚΠολ∆) και επισυνάπτεται σ΄αυτήν το µε αριθ. 154654/18-9-2009 

γραµµάτιο κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (κατάστηµα 

Θεσσαλονίκης), ποσού 5.000 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 του πτωχευτικού 

κώδικα Επίσης είναι ορισµένη και νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 99 

παρ. 1 και 2, 100 και 101 του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικού κώδικα). Πρέπει εποµένως, 

να εξετασθεί περαιτέρω κατ΄ουσίαν. Η αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας, κυρίως 

παρεµβαίνουσα, µε προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, στο 

ακροατήριο, άσκησε παρέµβαση, µε την οποία, επικαλούµενη έννοµο συµφέρον της 

λόγω της ύπαρξης σε βάρος της πρώτης αιτούσας, απαιτήσεώς της, και επικαλούµενη 

επίσης την µη ύπαρξη στην προκειµένη περίπτωση, των προϋποθέσεων του νόµου για 

το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, επιδιώκει να απορριφθεί η αίτηση 

ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η ως άνω παρέµβαση, παραδεκτώς ασκήθηκε 

προφορικά στο ακροατήριο, µε δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 54 του πτωχευτικού κώδικα. Αυτή είναι κύρια παρέµβαση, 

εφόσον η παρεµβαίνουσα αντιδικεί µε την πρώτη αιτούσα, αιτούµενη την απόρριψη της 

αίτησής της (ΑΠ 1076/2002 Ελλ∆νη 2002.1689, ΕφΛαρ.224/2007, ΕφΑθ 6442/2006 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), και είναι νόµιµη, στηριζόµενες στις διατάξεις των άρθρων 68 και 79 

ΚΠολ∆ και 54 του ΠτωχΚ. Εποµένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ'ουσίαν, 
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συνεκδικαζόµενη µε την ως άνω αίτηση. Επίσης, µε προφορική δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου αυτού, που 

καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, η αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας 

προσθέτως παρεµβαίνουσα, άσκησε πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της αιτούσας, ζητώντας 

να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγµα συνδιαλλαγής, 

επικαλούµενη έννοµο συµφέρον της, συνιστάµενο στην ύπαρξη απαίτησής της σε 

βάρος αυτής. Η πρόσθετη αυτή παρέµβαση υπέρ της αιτούσας, παραδεκτώς ασκήθηκε 

προφορικά στο ακροατήριο, µε δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 54 και 752 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις 

διατάξεις των άρθρων άρθρο 68 και 80 του ΚΠολ∆ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω 

και κατ΄ουσίαν, συνεκδικαζόµενη µε την αίτηση.  

Αίτηση συνδιαλλαγής. Κύρια παρέµβαση. Πρόσθετη παρέµβαση. Λήψη 

προληπτικών µέτρων υπέρ αιτούντος και εγγυητών και συνοφειλετών αυτού.  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13928/2010 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διαθέτον πτωχευτική ικανότητα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ευρισκόµενο ενώπιον 

καταστάσεως «επαπειλούµενης παύσης πληρωµών», δικαιούται, αντί να ζητήσει την 

κήρυξή του σε πτώχευση, να κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο 

νόµος, της υποβολής δηλαδή αιτήσεως για το άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χωρίς 

να απαιτείται να συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις µιας επαπειλούµενης 

παύσης πληρωµών, αλλά αρκεί η επίκληση και διαπίστωση µιας οποιασδήποτε, ακόµα 

και προσωρινής και µερικής, οικονοµικής αδυναµίας. Η αίτηση υποβάλλεται από το 

πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρόσωπο στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το 

δικαστήριο το οποίο είναι αρµόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει 

την αίτηση κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση πέρα από τα 

απαραίτητα στοιχεία οποιουδήποτε δικογράφουπρέπει να περιέχει, α) περιγραφή της 

οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος οφειλέτη, β) αναφορά στο µέγεθος και την 

κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης και γ) τα προτεινόµενα 

µέτρα χρηµατοδότησης του αιτούντος και τα µέσα αντιµετώπισης της κατάστασης της 

οικονοµικής του αδυναµίας. Πρέπει να επισυνάπτεται σ΄αυτήν, µε ποινή απαραδέκτου, 

γραµµάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Το 

αρµόδιο κατά τα ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και αρκούµενο σε 

πιθανολόγηση του βασίµου της αίτησης, της σκοπιµότητας της αιτούµενης 
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συνδιαλλαγής, αφενός µεν αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας, αφετέρου δε ορίζει 

«µεσολαβητή» από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, για περίοδο όχι µεγαλύτερη 

των δύο µηνών, την οποία πάντως, µε αίτηση του ίδιου του µεσολαβητή µπορεί να 

παρατείνει άπαξ µόνο, για έναν ακόµα µήνα, προκειµένου αυτός να φέρει σε πέρας το 

έργο. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε 

εξασφαλιστικό µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους 

πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη, ή µείωση της αξίας της και ιδίως α) να 

απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς 

αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών και γ) να 

ορίσει µεσεγγυούχο. Τα ως άνω διατασσόµενα µέτρα ισχύουν µέχρι την έκδοση 

απόφασης που επικυρώνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής, ή σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί συµφωνία, µέχρι την έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου, που κηρύσσει 

τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η κύρια παρέµβαση και η πρόσθετη 

παρέµβαση ασκούνται προφορικά στο ακροατήριο µε δήλωση του πληρεξουσίου 

δικηγόρου στα πρακτικά. Η παρέµβαση έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης 

παρέµβασης, όταν µε την παρέµβαση ζητείται η αποδοχή της αίτησης. ∆εν επιτρέπεται 

λήψη προληπτικών µέτρων, που απαγορεύουν κάθε µέτρο ατοµικής ή συλλογικής 

εκτέλεσης σε βάρος των εγγυητών και συνοφειλετών του οφειλέτη, γιατί, εφόσον τα 

προληπτικά µέτρα διατάσσονται από το δικαστήριο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για 

τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της, µέχρι να 

δηµοσιευθεί η επικυρωτική της συµφωνίας συνδιαλλαγής απόφαση, δεν µπορεί το 

δικαστήριο να διατάξει γι' αυτούς (τους εγγυητές-συνοφειλέτες), οι οποίοι δεν µπορούν 

να υπαχθούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής µαζί µε τον οφειλέτη υπέρ του οποίου 

εγγυήθηκαν, προληπτικά µέτρα. Μόνο η τυχόν επικύρωση της συµφωνίας 

συνδιαλλαγής θα επιφέρει εκ του νόµου αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 

σε βάρος και των εγγυητών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13928/2010 

Φέρονται προς συζήτηση, η µε αριθ. εκθ. καταθ. 38394/2009 αίτηση ανοίγµατος 

διαδικασίας συνδιαλλαγής (υπό στοιχείο Α΄ αίτηση), η µε αριθ. εκθ. καταθ. 38396/2009 

αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής (υπό στοιχείο Β΄ αίτηση), η µε αριθ. εκθ. 

καταθ. 43056/2009 κύρια παρέµβαση και η µε αριθ. εκθ. καταθ. 43057/2009 κύρια 
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παρέµβαση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της µεταξύ τους συνάφειας, 

προς διευκόλυνση διεξαγωγής της δίκης και µείωση των εξόδων αυτής (άρθρα 246, 741 

του ΚΠολ∆ και 54 παρ. 1 του ΠτωχΚ). Με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 106 του 

Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο οποίος ισχύει από 16.9.2007 και εφαρµόζεται 

επί των διαδικασιών που αρχίζουν µετά την έναρξη της ισχύος του (άρθρ. 180 και 182 

παρ. 1 αυτού), ρυθµίζεται η διαδικασία συνδιαλλαγής, η οποία είναι το προβλεπόµενο 

στο νόµο σύνολο δικαστικών και εξώδικων ενεργειών µε δικαστική εποπτεία, που 

αποβλέπει στην κατάρτιση και δικαστική επικύρωση µιας περί ρυθµίσεως οφειλών 

συµφωνίας, ενός έχοντος πτωχευτική ικανότητα και ευρισκόµενου σε κατάσταση 

παρούσας ή προβλέψιµης οικονοµικής αδυναµίας προσώπου, µε τους διαθέτοντες την 

πλειοψηφία των απαιτήσεων πιστωτές του, ώστε να αποφευχθεί η κήρυξη της 

πτώχευσης και να διασωθεί η επιχείρησή του. Το διαθέτον λοιπόν πτωχευτική 

ικανότητα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ευρισκόµενο ενώπιον καταστάσεως 

«επαπειλούµενης παύσης πληρωµών», δικαιούται, αντί να ζητήσει την κήρυξή του σε 

πτώχευση (άρθ. 3 παρ. 2 του πτωχευτικού κώδικα), να κάνει χρήση της νέας 

δυνατότητας που του παρέχει ο νόµος, της υποβολής δηλαδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 99 και 100 του ως άνω νόµου (πτωχευτικού κώδικα), αιτήσεως για το 

άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν οπωσδήποτε οι 

προϋποθέσεις µιας επαπειλούµενης παύσης πληρωµών αλλά αρκεί η επίκληση και 

διαπίστωση µιας οποιασδήποτε, ακόµα και προσωρινής και µερικής, οικονοµικής 

αδυναµίας (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Πτωχευτικό ∆ίκαιο, εκδ. Γ΄, 2007, παρ. 95, 97-99, σελ. 

42-43). Η αίτηση υποβάλλεται από το πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρόσωπο 

στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το δικαστήριο το οποίο είναι αρµόδιο για την 

κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει την αίτηση κατά την διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολ∆ (άρθρα 53 και 54 του πτωχευτικού 

κώδικα). Η αίτηση πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία οποιουδήποτε δικογράφου, κατά 

τις διατάξεις των άρθρων 118 και 216 του ΚΠολ∆, πρέπει να περιέχει και: α) 

περιγραφή της οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος οφειλέτη, β) αναφορά στο 

µέγεθος και την κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης και γ) τα 

προτεινόµενα µέτρα χρηµατοδότησης του αιτούντος και τα µέσα αντιµετώπισης της 

κατάστασης της οικονοµικής του αδυναµίας, ενώ πρέπει να επισυνάπτεται σ΄αυτήν, µε 

ποινή απαραδέκτου, γραµµάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων (άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του πτωχευτικού κώδικα). Το αρµόδιο κατά τα 

ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και αρκούµενο σε πιθανολόγηση του 

βασίµου της αίτησης, της σκοπιµότητας της αιτούµενης συνδιαλλαγής, αφενός µεν 
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αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας, αφετέρου δε ορίζει «µεσολαβητή» από τον 

κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο µηνών, την 

οποία πάντως, µε αίτηση του ίδιου του µεσολαβητή µπορεί να παρατείνει άπαξ µόνο, 

για έναν ακόµα µήνα, προκειµένου αυτός να φέρει σε πέρας το έργο, που ο ίδιος ο 

νόµος στο άρθρο 101 περιγράφει (άρθρο 100 παρ.1 του πτωχευτικού κώδικα). Επειδή 

τα καθήκοντα του «µεσολαβητή» περιγράφονται στο νόµο, δεν είναι αναγκαία η 

αναφορά τους και στην απόφαση που τον διορίζει (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη ό.π., παρ. 107, 

σελ. 44), ενώ αυτή δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου 

Νοµικών και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (άρθρ. 100 παρ.3 και 8 παρ.2 του 

πτωχευτικού κώδικα). Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, κατ` 

άρθρο 100 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 του πτωχευτικού κώδικα, 

µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό µέτρο κρίνει αναγκαίο για να 

αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή 

µείωση της αξίας της και ιδίως α) να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού 

στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατοµικών 

διώξεων των πιστωτών και γ) να ορίσει µεσεγγυούχο. Τα ως άνω διατασσόµενα µέτρα 

ισχύουν µέχρι την έκδοση απόφασης που επικυρώνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής κατ΄ 

άρθρο 103 παρ. 4 του πτωχευτικού κώδικα ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

συµφωνία, µέχρι την έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ` άρθρο 101 παρ. 3 του πτωχευτικού κώδικα. Α΄ Στην 

προκειµένη περίπτωση, η υπό στοιχείο Α΄ αιτούσα οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία 

........και τον διακριτικό τίτλο ......., µε την κρινόµενη µε αριθ. εκθ. καταθ. 38394/2009 

αίτησή της, εκθέτει ότι αυτή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της 

υποχρεώσεις, χωρίς ακόµη να έχει εξωτερικεύσει την αδυναµία της αυτή, χωρίς δηλαδή 

να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών, και αφού περιγράφει στην αίτηση την 

οικονοµική της κατάσταση, τους εργαζόµενους που απασχολούνται σ΄αυτήν και 

προτείνει τα µέτρα χρηµατοδότησης της και τα µέσα αντιµετώπισης της κατάστασης 

της οικονοµικής της αδυναµίας, ζητά να ανοιχθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής και να 

διορισθεί µεσολαβητής, προκειµένου να διενεργήσει αυτήν κατά τον οριζόµενο στο 

νόµο τρόπο και επίσης να διαταχθούν προληπτικά µέτρα, απαγορεύοντα κάθε 

διαδικασία ατοµικής ή συλλογικής εκτέλεσης σε βάρος της, καθώς και σε βάρος των 

εγγυητών της και συνοφειλετών της εις ολόκληρο, έως την έκδοση επικυρωτικής 

απόφασης της συµφωνίας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της ή σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί αυτή, µέχρι την κήρυξη της λύσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Με αυτό 

το περιεχόµενο και αιτήµατα, η κρινόµενη αίτηση αρµοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού 
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του ∆ικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

(άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 εδ. α΄ Ν. 3588/2007 - πτωχευτικού κώδικα και 741 επ. ΚΠολ∆) 

και επισυνάπτεται σ΄αυτήν το µε αριθ. 154735/2009 γραµµάτιο κατάθεσης στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων (κατάστηµα Θεσσαλονίκης), ποσού 5.000 ευρώ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 του ΠτωχΚ. Επίσης είναι ορισµένη και νόµιµη, 

στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 1 και 2, 100 και 101 του ΠτωχΚ (Ν. 

3588/2007), πλην του αιτήµατός της για την λήψη προληπτικών µέτρων που 

απαγορεύουν κάθε µέτρο ατοµικής ή συλλογικής εκτέλεσης σε βάρος των εγγυητών και 

συνοφειλετών της αιτούσας, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµο, εφόσον, από 

το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 100 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 104 παρ. 1 του 

ΠτωχΚ, συνάγεται ότι τα προληπτικά µέτρα διατάσσονται από το δικαστήριο για να 

αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή 

µείωση της αξίας της, µέχρι να δηµοσιευθεί κατ΄άρθρο 103 του ΠτωχΚ η επικυρωτική 

της συµφωνίας συνδιαλλαγής απόφαση, και συνακόλουθα δεν µπορεί το δικαστήριο να 

διατάξει γι' αυτούς (τους εγγυητές-συνοφειλέτες), οι οποίοι δεν µπορούν να υπαχθούν 

και αυτοί σε διαδικασία συνδιαλλαγής µαζί µε τον οφειλέτη υπέρ του οποίου 

εγγυήθηκαν, προληπτικά µέτρα, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, αλλά µόνο η τυχόν 

επικύρωση της συµφωνίας συνδιαλλαγής θα επιφέρει εκ του νόµου αναστολή των 

µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος και των εγγυητών. Περαιτέρω, η αίτηση 

κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική 

βασιµότητά της. Η αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας κυρίως παρεµβαίνουσα, 

ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία …… άσκησε µε ιδιαίτερο δικόγραφο, την 

µε αριθ. εκθ. καταθ. ….. κύρια παρέµβασή της, µε την οποία επικαλούµενη έννοµο 

συµφέρον της λόγω της ύπαρξης σε βάρος της αιτούσας, απαιτήσεώς της, και 

επικαλούµενη επίσης την µη ύπαρξη στην προκειµένη περίπτωση, των προϋποθέσεων 

του νόµου για το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, καθώς και την καταχρηστική 

άσκηση αυτής, επιδιώκει να απορριφθεί η αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας 

συνδιαλλαγής και η αίτηση περί λήψης προληπτικών µέτρων. Επίσης, η αναφερθείσα 

στην αρχή της παρούσας, ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία ….., µε 

προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, στο ακροατήριο, άσκησε 

παρέµβαση, µε την οποία, επικαλούµενη έννοµο συµφέρον της λόγω της ύπαρξης σε 

βάρος της αιτούσας, απαιτήσεώς της, και επικαλούµενη επίσης την µη ύπαρξη στην 

προκειµένη περίπτωση, των προϋποθέσεων του νόµου για τα άνοιγµα της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής, καθώς και την καταχρηστική άσκηση αυτής, επιδιώκει να απορριφθεί η 

αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής και η αίτηση περί λήψης προληπτικών 
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µέτρων. Οι ως άνω παρεµβάσεις, παραδεκτώς ασκήθηκαν ενώπιον αυτού του 

∆ικαστηρίου, η µεν πρώτη αναφερόµενη, µε ιδιαίτερο δικόγραφο, ενώ αυτή θα 

µπορούσε να ασκηθεί και προφορικά στο ακροατήριο, µε δήλωση του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της στα πρακτικά, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 54 του ΠτωχΚ, η δε 

δεύτερη αναφερόµενη, µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου που καταχωρήθηκε 

στα πρακτικά, σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη του άρθρου 54 του ΠτωχΚ. Αυτές είναι 

κύριες παρεµβάσεις, εφόσον οι παρεµβαίνουσες αντιδικούν µε την αιτούσα, αιτούµενες 

την απόρριψη της αίτησής της (ΑΠ 1076/2002 Ελλ∆νη 2002.1689, ΕφΛαρ.224/2007, 

ΕφΑθ 6442/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), και είναι νόµιµες, στηριζόµενες στις διατάξεις των 

άρθρων 68 και 79 ΚΠολ∆ και 54 του ΠτωχΚ. Εποµένως πρέπει να ερευνηθούν 

περαιτέρω και κατ΄ουσίαν, συνεκδικαζόµενες µε την ως άνω αίτηση. Επίσης, µε 

προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στο ακροατήριο του 

∆ικαστηρίου αυτού, που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, οι αναφερόµενοι στην 

αρχή της παρούσας προσθέτως παρεµβαίνοντες, άσκησαν πρόσθετη παρέµβαση υπέρ 

της αιτούσας, ζητώντας να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγµα 

συνδιαλλαγής, επικαλούµενοι έννοµο συµφέρον τους, οι µεν 25 πρώτοι προσθέτως 

παρεµβαίνοντες, συνιστάµενο στην ιδιότητά τους, ως εργαζοµένων σ΄ αυτήν, µε 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, οι δε λοιποί 3 προσθέτως παρεµβαίνοντες, στην 

ιδιότητά τους, ως πιστωτών αυτής, ενώ επίσης µε προφορική δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου αυτού, που επίσης 

καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, η αναφερόµενη στην αρχή της παρούσας, 

ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία ........., επικαλούµενη έννοµο συµφέρον 

λόγω της ύπαρξης απαίτησής της σε βάρος της αιτούσας, άσκησε παρέµβαση υπέρ 

αυτής, ζητώντας να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας 

συνδιαλλαγής και να διαταχθούν πρόσθετα προληπτικά µέτρα συνιστάµενα στην 

απαγόρευση κάθε µεταβολής της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας έως την έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει 

την τυχόν επιτευχθησόµενη συµφωνία συνδιαλλαγής, η οποία παρέµβαση, παρά τον 

χαρακτηρισµό της από την παρεµβαίνουσα ως κύριας παρέµβασης υπέρ της αποδοχής 

της αίτησης της αιτούσας (βλ. οικεία πρακτικά), έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης 

παρέµβασης, αφού από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του ΚΠολ∆, από τις οποίες 

προσδιορίζεται η έννοια της κύριας και πρόσθετης παρέµβασης, ερµηνευόµενες σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία κατά κανόνα δεν 

υπάρχει αντιδικία, όταν µε την παρέµβαση ζητείται η αποδοχή της αιτήσεως, τότε αυτή 

θα έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης παρέµβασης. Οι ως άνω πρόσθετες παρεµβάσεις 
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υπέρ της αιτούσας, παραδεκτώς ασκήθηκαν προφορικά στο ακροατήριο, µε δηλώσεις 

που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 και 752 

παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι νόµιµες, στηριζόµενες στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 68 και 80 

του ΚΠολ∆ και πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω και κατ΄ουσίαν, συνεκδικαζόµενες µε 

την ως άνω αίτηση. Β΄ Η υπό στοιχείο Β΄ αιτούσα, οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία 

…..και τον διακριτικό τίτλο ……, µε την κρινόµενη µε αριθ. εκθ. καταθ. ….. αίτησή 

της, εκθέτει ότι αυτή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της υποχρεώσεις, 

χωρίς ακόµη να έχει εξωτερικεύσει την αδυναµία της αυτή, χωρίς δηλαδή να βρίσκεται 

σε κατάσταση παύσης πληρωµών, και αφού περιγράφει στην αίτηση την οικονοµική 

της κατάσταση, τους εργαζόµενους που απασχολούνται σ΄αυτήν και προτείνει τα µέτρα 

χρηµατοδότησης της και τα µέσα αντιµετώπισης της κατάστασης της οικονοµικής της 

αδυναµίας, ζητά να ανοιχθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής και να διορισθεί µεσολαβητής, 

προκειµένου να διενεργήσει αυτήν κατά τον οριζόµενο στο νόµο τρόπο και επίσης να 

διαταχθούν προληπτικά µέτρα, απαγορεύοντα κάθε διαδικασία ατοµικής ή συλλογικής 

εκτέλεσης σε βάρος της, καθώς και σε βάρος των εγγυητών της και συνοφειλετών της 

εις ολόκληρο, έως την έκδοση επικυρωτικής απόφασης της συµφωνίας συνδιαλλαγής 

µε τους πιστωτές της ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτή, µέχρι την κήρυξη της 

λύσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Με αυτό το περιεχόµενο και αιτήµατα, η 

κρινόµενη αίτηση αρµοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, για να 

συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 εδ. 

α΄ Ν. 3588/2007 - πτωχευτικού κώδικα και 741 επ. ΚΠολ∆) και επισυνάπτεται σ΄αυτήν 

το µε αριθ. 154736/2009 γραµµάτιο κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων (κατάστηµα Θεσσαλονίκης), ποσού 5.000 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 99 

παρ. 2 του ΠτωχΚ. Επίσης είναι ορισµένη και νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των 

άρθρων 99 παρ. 1 και 2, 100 και 101 του ΠτωχΚ (Ν. 3588/2007), πλην του αιτήµατός 

της για την λήψη προληπτικών µέτρων που απαγορεύουν κάθε µέτρο ατοµικής ή 

συλλογικής εκτέλεσης σε βάρος των εγγυητών και συνοφειλετών της αιτούσας, το 

οποίο πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµο, εφόσον, από το συνδυασµό των διατάξεων 

των άρθρων 100 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 104 παρ. 1 του ΠτωχΚ, συνάγεται ότι τα 

προληπτικά µέτρα διατάσσονται από το δικαστήριο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για 

τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της, µέχρι να 

δηµοσιευθεί κατ΄άρθρο 103 του ΠτωχΚ η επικυρωτική της συµφωνίας συνδιαλλαγής 

απόφαση, και συνακόλουθα δεν µπορεί το δικαστήριο να διατάξει γι' αυτούς (τους 

εγγυητές-συνοφειλέτες), οι οποίοι δεν µπορούν να υπαχθούν και αυτοί σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής µαζί µε τον οφειλέτη υπέρ του οποίου εγγυήθηκαν, προληπτικά µέτρα, 
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σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, αλλά µόνο η τυχόν επικύρωση της συµφωνίας 

συνδιαλλαγής θα επιφέρει εκ του νόµου αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 

σε βάρος και των εγγυητών. Περαιτέρω, η αίτηση κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, 

πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική βασιµότητά της. Η αναφερθείσα στην 

αρχή της παρούσας κυρίως παρεµβαίνουσα, ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την 

επωνυµία …. άσκησε µε ιδιαίτερο δικόγραφο, την µε αριθ. εκθ. καταθ. …..κύρια 

παρέµβασή της, µε την οποία επικαλούµενη έννοµο συµφέρον της λόγω της ύπαρξης σε 

βάρος της αιτούσας, απαιτήσεώς της, και επικαλούµενη επίσης την µη ύπαρξη στην 

προκειµένη περίπτωση, των προϋποθέσεων του νόµου για τα άνοιγµα της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής, καθώς και την καταχρηστική άσκηση αυτής, επιδιώκει να απορριφθεί η 

αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής και η αίτηση περί λήψης προληπτικών 

µέτρων. Η ως άνω παρέµβαση, παραδεκτώς ασκήθηκε ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, 

µε ιδιαίτερο δικόγραφο, ενώ αυτή θα µπορούσε να ασκηθεί και προφορικά στο 

ακροατήριο, µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στα πρακτικά, σύµφωνα µε 

την διάταξη του άρθρου 54 του ΠτωχΚ. Αυτή είναι κύρια παρέµβαση, εφόσον η 

παρεµβαίνουσα αντιδικεί µε την αιτούσα, αιτούµενη την απόρριψη της αίτησής της 

(ΑΠ 1076/2002 Ελλ∆νη 2002.1689, ΕφΛαρ.224/2007, ΕφΑθ 6442/2006 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ), και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 68 και 79 ΚΠολ∆ 

και 54 του ΠτωχΚ. Εποµένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ΄ουσίαν, 

συνεκδικαζόµενη µε την ως άνω αίτηση. Επίσης, µε προφορική δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου αυτού, που 

καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, οι αναφερόµενοι στην αρχή της παρούσας οκτώ 

προσθέτως παρεµβαίνοντες, άσκησαν πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της αιτούσας, 

ζητώντας να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγµα συνδιαλλαγής, 

επικαλούµενοι έννοµο συµφέρον τους, συνιστάµενο στην ιδιότητά τους, ως 

εργαζοµένων σ΄ αυτήν, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, ενώ επίσης µε προφορική 

δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου αυτού, που 

επίσης καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, η αναφερόµενη στην αρχή της παρούσας, 

ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία …….., επικαλούµενη έννοµο συµφέρον 

λόγω της ύπαρξης απαίτησής της σε βάρος της αιτούσας, άσκησε παρέµβαση υπέρ 

αυτής, ζητώντας να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας 

συνδιαλλαγής και να διαταχθούν πρόσθετα προληπτικά µέτρα συνιστάµενα στην 

απαγόρευση κάθε µεταβολής της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας έως την έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει 

την τυχόν επιτευχθησόµενη συµφωνία συνδιαλλαγής, η οποία παρέµβαση, παρά τον 
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χαρακτηρισµό της από την παρεµβαίνουσα ως κύριας παρέµβασης υπέρ της αποδοχής 

της αίτησης της αιτούσας (βλ. οικεία πρακτικά), έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης 

παρέµβασης, αφού από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του ΚΠολ∆, από τις οποίες 

προσδιορίζεται η έννοια της κύριας και πρόσθετης παρέµβασης, ερµηνευόµενες σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία κατά κανόνα δεν 

υπάρχει αντιδικία, όταν µε την παρέµβαση ζητείται η αποδοχή της αιτήσεως, τότε αυτή 

θα έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης παρέµβασης. Οι ως άνω πρόσθετες παρεµβάσεις 

υπέρ της αιτούσας, παραδεκτώς ασκήθηκαν προφορικά στο ακροατήριο, µε δηλώσεις 

που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 και 752 

παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι νόµιµες, στηριζόµενες στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 68 και 80 

του ΚΠολ∆ και πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω και κατ΄ ουσίαν, συνεκδικαζόµενες µε 

την ως άνω αίτηση. Γ ΄ Ως προς την ουσιαστική βασιµότητα όλων των ως άνω 

συνεκδικαζόµενων αιτήσεων και κυρίων και προσθέτων παρεµβάσεων, από την 

εκτίµηση των ενόρκων καταθέσεων των µαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο 

του ∆ικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα οικεία πρακτικά και των εγγράφων που οι 

διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν, µερικά από τα οποία µνηµονεύονται 

παρακάτω χωρίς να παραλειφθεί η συνεκτίµηση κανενός, πιθανολογήθηκαν τα 

ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Η αιτούσα οµόρρυθµη εταιρία της µε αριθ. εκθ. 

καταθ. 38394/2009 (υπό στοιχείο Α΄) αίτησης, µε την επωνυµία ……. και τον 

διακριτικό τίτλο ….., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό ……, µε οµόρρυθµα 

µέλη τον ….. τον ….και τον ……, η οποία είχε συσταθεί µε το από 20.8.1985 ιδιωτικό 

συµφωνητικό που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

µε αυξ. αριθ. δηµ…… µεταξύ των ανωτέρω µελών και του …… µε την επωνυµία ….., 

µε έδρα επί της οδού …. κατάστηµα, και όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε µε 

τα από 1.1.1992, 29.4.1996, 29.8.1996, 1.8.1997, 23.6.1998, 22.7.1999, 20.3.2000, 

3.9.2002, 10.2.2003, 18.3.2004, 2.3.2006, 19.4.2007 και 17.4.2008 ιδιωτικά 

συµφωνητικά τροποποίησης του καταστατικού της, τα οποία δηµοσιεύθηκαν στα 

βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έχει ως αντικείµενό της, την επί 

κέρδει εµπορία ετοίµων υποδηµάτων και παντοφλών εν γένει (γυναικείων και ανδρικών 

και λοιπών συναφών ειδών) και τη σύναψη συµβάσεων δικαιόχρησης, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Επίσης µπορεί να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήµατα, εκθεσιακούς χώρους στην Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

ενώ το εταιρικό της κεφάλαιο διαµορφώθηκε στο ποσό των ….. και νόµιµοι 

εκπρόσωποι και διαχειριστές αυτής είναι ο …. και ο …..., ενεργώντας ατοµικά ο 

καθένας (βλ. το ως άνω ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης οµόρρυθµης εταιρίας και τα 
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αναφερόµενα ιδιωτικά συµφωνητικά τροποποίησης αυτής). Συνεπώς, η αιτούσα της 

υπό στοιχείο Α΄ αίτησης, είναι εµπορική εταιρία και συνακόλουθα έχει πτωχευτική 

ικανότητα. Η αιτούσα οµόρρυθµη εταιρία της µε αριθ. εκθ. καταθ. 38396/2009 (υπό 

στοιχείο Β΄) αίτησης µε την επωνυµία ……και τον διακριτικό τίτλο ……συστάθηκε µε 

το από …… ιδιωτικό συµφωνητικό που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε αυξ. αριθ. δηµ. ….. µεταξύ των αυτών µελών της 

αιτούσας οµόρρυθµης εταιρίας της υπό στοιχείο Α΄ αίτησης, ήτοι των …., του ……και 

του …. µε έδρα αρχικά, το επί της οδού …. µισθωµένο υπόγειο κατάστηµα και όπως το 

καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε µε τα από 24.7.2007, 17.4.2008 και 4.11.2008 

ιδιωτικά συµφωνητικά τροποποίησης του καταστατικού της, τα οποία δηµοσιεύθηκαν 

στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αυτή εδρεύει σε ισόγειο χώρο 

στην …..Θεσσαλονίκης, έχοντας την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήµατα σε όλη την 

Ελλάδα, έχει ως αντικείµενό της, την επί κέρδει εµπορία (λιανική και χονδρική) 

ετοίµων υποδηµάτων και παντοφλών εν γένει (γυναικείων και ανδρικών), αξεσουάρ 

υποδηµάτων και αξεσουάρ εν γένει, δερµατίνων ειδών, τσαντών και συναφών ειδών, 

καθώς και την επί κέρδει εµπορία (λιανική και χονδρική) πάσης φύσεως ενδυµάτων, 

εσωρούχων, καλτσών και κάθε είδους ρουχισµού και την σύναψη συµβάσεων 

δικαιόχρησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ νόµιµοι εκπρόσωποι και 

διαχειριστές και αυτής, όπως και της αιτούσας της υπό στοιχείο Α΄ αίτησης, είναι ο ….. 

και ο….. ενεργώντας ατοµικά ο καθένας (βλ. το ως άνω ιδιωτικό συµφωνητικό 

σύστασης οµόρρυθµης εταιρίας και τα αναφερόµενα ιδιωτικά συµφωνητικά 

τροποποίησης αυτής). Συνεπώς, και η αιτούσα της υπό στοιχείο Β΄ αίτησης, είναι 

εµπορική εταιρία και συνακόλουθα έχει πτωχευτική ικανότητα Οι ως άνω εταιρίες, οι 

οποίες είναι ιδίων συµφερόντων, έχοντας ως µοναδικά οµόρρυθµα µέλη τους και 

διαχειριστές τους τα ίδια άτοµα της οικογένειας …., εµπορεύονται τα ίδια και οµοειδή 

προϊόντα και λειτουργούν και δραστηριοποιούνται συµπληρωµατικά. Περαιτέρω 

πιθανολογήθηκε ότι η µεν αιτούσα της υπό στοιχείο Α΄ αίτησης έχει ιδιόκτητες 

κτιριακές εγκαταστάσεις εµβαδού 1.616,41 τµ, επί του µε αριθ. αριθ. 1314 

αγροτεµαχίου εκτάσεως 4.085,77 τµ στο …..Θεσσαλονίκης, επί της οδού …. που 

αποτελούν και την έδρα της, όπου βρίσκεται επίσης και ο αποθηκευτικός χώρος αυτής 

(βλ. το αριθ. 6197/21.7.1997 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης….και 

την αριθ. ….. ∆ήλωση Ε.Τ.ΑΚ. Νοµικών Προσώπων της αιτούσας προς την ∆.Ο.Υ. 

….), ενώ επίσης αξιόλογη ακίνητη περιουσία διαθέτουν και τα οµόρρυθµα µέλη των 

αιτουσών εταιριών (βλ. τα προσκοµιζόµενα συµβόλαια που αφορούν την ακίνητη 

περιουσία αυτών). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα της υπό στοιχείο Α΄ 
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αίτησης, πλην του καταστήµατος της στο ….. Θεσσαλονίκης, που όπως προαναφέρθηκε 

αποτελεί και την έδρα της, διατηρεί καταστήµατα λιανικής πώλησης υποδηµάτων και 

σε άλλα σηµεία της Θεσσαλονίκης (……), αλλά και σε άλλες πόλεις (…….), καθώς 

επίσης λειτουργούν και καταστήµατα λιανικής πώλησης των προϊόντων που 

εµπορεύεται αυτή, σε διάφορα µέρη της Ελλάδος και στην Θεσσαλονίκη, κατόπιν 

συµβάσεων δικαιόχρησης που έχει συνάψει µε τις επιχειρήσεις σε ατοµική ή εταιρική 

µορφή, που εκµεταλλεύονται αυτά (βλ. κατάθεση µάρτυρα αιτουσών στα οικεία 

πρακτικά και τα επτά ιδιωτικά συµφωνητικά δικαιόχρησης που προσκοµίζονται). Η 

αιτούσα της υπό στοιχείο Β΄ αίτησης η οποία εδρεύει σε µισθωµένο ισόγειο χώρο στην 

….στην …..Θεσσαλονίκης, διατηρεί και υποκατάστηµα επί της οδού …..στην 

Θεσσαλονίκη. Επίσης ότι κατά τον χρόνο συζήτησης της κρινόµενης αίτησης, 

απασχολούνταν µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, από τις δύο αιτούσες εταιρίες, 

συνολικά τριάντα τρεις εργαζόµενοι, εκ των οποίων, οι µεν είκοσι πέντε από την 

αιτούσα της υπό στοιχείο Α΄ αίτησης, οι δε οκτώ από την αιτούσα της υπό στοιχείο Β΄ 

αίτησης, οι οποίοι άλλωστε άσκησαν, όπως προαναφέρθηκε, πρόσθετες παρεµβάσεις 

υπέρ των αιτουσών εργοδοτριών τους εταιριών, αιτούµενοι να γίνουν δεκτές οι ως άνω 

αιτήσεις ανοίγµατος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, και στους οποίους όπως 

πιθανολογήθηκε, οι αιτούσες εξακολουθούν να καταβάλουν τις αποδοχές τους (βλ. 

ανώµοτη κατάθεση εργαζόµενης στα οικεία πρακτικά). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι 

οι αιτούσες εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικά ενήµερες, πέραν της ακίνητης 

περιουσίας της πρώτης αιτούσας, η οποία περιγράφηκε ανωτέρω και η αξία της 

ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ περίπου, και συνυπολογιζόµενης και της 

ακίνητης περιουσίας των οµορρύθµων µελών των αιτουσών ανέρχεται συνολικά σε 

10.000.000 ευρώ περίπου, διατηρούν απαιτήσεις από τρίτους πελάτες τους, συνολικού 

ύψους 3.400.000 ευρώ περίπου, ενώ η αξία των εµπορευµάτων που διαθέτουν στις 

αποθήκες τους, ανέρχεται συνολικά σε 2.500.000 ευρώ περίπου (βλ. το επιχειρησιακό 

σχέδιο που προσκοµίζεται από τις αιτούσες και την κατάθεση του µάρτυρά τους στα 

οικεία πρακτικά, ο οποίος και το συνέταξε). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο κύκλος 

εργασιών των αιτουσών οµορρύθµων εταιριών, ανήλθε συνολικά για την χρήση 2008 

σε 10.000.000 περίπου και ειδικότερα της µεν αιτούσας οµόρρυθµης εταιρίας της υπό 

στοιχείο Α΄ αίτησης (S.) σε 6.500.000 ευρώ περίπου, της δε αιτούσας της υπό στοιχείο 

Β΄ αίτησης (S.) σε 3.700.000 ευρώ περίπου (βλ. κατάθεση µάρτυρα αιτουσών στα 

οικεία πρακτικά και το ως άνω προσκοµιζόµενο από τις αιτούσες επιχειρησιακό 

σχέδιο). ...... επίσης ότι κατά τον χρόνο συζήτησης των κρινόµενων αιτήσεων, οι 

υποχρεώσεις των αιτουσών εταιριών ανέρχονταν συνολικά σε 15.185.000 ευρώ (βλ. 
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κατάθεση µάρτυρα των αιτουσών στα οικεία πρακτικά και το επιχειρησιακό σχέδιο που 

προσκοµίζεται), και ειδικότερα οι υποχρεώσεις της αιτούσας µε τον διακριτικό τίτλο … 

ανέρχονταν σε 430.000 ευρώ περίπου προς τους προµηθευτές και άλλους πιστωτές 

αυτής, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις της προς την εταιρία περιορισµένης 

ευθύνης … προς την οµόρρυθµη εταιρία …..και προς τον ……., 113.055,96 ευρώ, 

16.627,32 ευρώ και 29,455 ευρώ αντίστοιχα, οι οποίοι άσκησαν πρόσθετη παρέµβαση 

υπέρ της αιτούσας ζητώντας να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτησή της περί ανοίγµατος της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής, και σε 13.000.000 περίπου προς τις Τράπεζες, µεταξύ των 

οποίων, και η οφειλή αυτής προς την….ΤΡΑΠΕΖΑ, ύψους 688.705 ευρώ περίπου, 

καθώς και η οφειλή αυτής προς την ΤΡΑΠΕΖΑ …..ύψους 2.781.680 ευρώ περίπου, 

αλλά και η οφειλή αυτής προς την ……ΤΡΑΠΕΖΑ, ύψους 748.140 ευρώ περίπου, που 

προέρχονται όλες από συµβάσεις πίστωσης µε αλληλόχρεο λογαριασµό που είχαν 

συναφθεί µεταξύ αυτής και των ως άνω τραπεζών, εκ των οποίων οι δύο πρώτες 

άσκησαν όπως προαναφέρθηκε κύριες παρεµβάσεις ζητώντας την απόρριψη της 

κρινόµενης αίτησης, η δε τρίτη άσκησε πρόσθετη παρέµβαση υπέρ την αιτούσας, 

ζητώντας να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση, ενώ οι υποχρεώσεις της αιτούσας µε τον 

διακριτικό τίτλο ….. ανέρχονταν σε 13.000 ευρώ περίπου προς τους προµηθευτές και 

άλλους πιστωτές αυτής και σε 1.740.000 ευρώ περίπου προς τις Τράπεζες, µεταξύ των 

οποίων, και η οφειλή αυτής προς την …..ΤΡΑΠΕΖΑ, ύψους 28.696 ευρώ περίπου, 

καθώς και η οφειλή αυτής προς την ……ΤΡΑΠΕΖΑ, ύψους 462.518 ευρώ περίπου, που 

προέρχονται από συµβάσεις πίστωσης µε αλληλόχρεο λογαριασµό που είχαν συναφθεί 

µεταξύ αυτής και των ως άνω τραπεζών, εκ των οποίων η µεν πρώτη άσκησε όπως 

προαναφέρθηκε κύρια παρέµβαση ζητώντας την απόρριψη της κρινόµενης αίτησης, η 

δε δεύτερη άσκησε πρόσθετη παρέµβαση υπέρ την αιτούσας, ζητώντας να γίνει δεκτή η 

κρινόµενη αίτηση. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούσες εταιρίες, λόγω του 

όγκου των οφειλών τους, χωρίς να έχουν περιέλθει ήδη σε κατάσταση παύσης 

πληρωµών, ωστόσο βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να ανταπεξέλθουν, µε 

αποτέλεσµα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να παύσουν τις πληρωµές τους. Η παρούσα 

οικονοµική αδυναµία αυτών, να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των οφειλών τους, 

πιθανολογείται ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την δραστική µείωση των µη 

αποδοτικών ή υπερβαλλόντων λειτουργικών εξόδων τους, µε την αναδιοργάνωση του 

δικτύου καταστηµάτων τους, την µετατροπή κάποιων καταστηµάτων σε καταστήµατα 

«outlet» προκειµένου να διατεθεί το υφιστάµενο «στοκ» εµπόρευµα, την εξυγίανση του 

δικτύου χονδρικής πώλησης µε τον περιορισµό αυτού και την αλλαγή του τρόπου 

πληρωµής και είσπραξης, την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού λόγω και της µεγάλης 
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ακίνητης περιουσίας της αιτούσας της υπό στοιχείο Α΄ αίτησης και των οµορρύθµων 

µελών των αιτουσών, καθώς και µε την µείωση των απαιτήσεων των δανειστών τους 

και την παράταση του χρόνου καταβολής των χρεών τους, ώστε να αποφευχθεί η 

περιέλευσή τους σε κατάσταση παύσης πληρωµών (βλ. την κατάθεση του µάρτυρα των 

αιτουσών στα οικεία πρακτικά και το προσκοµιζόµενο επιχειρησιακό σχέδιο). Συνεπώς, 

εφόσον πιθανολογείται στην προκειµένη περίπτωση η σκοπιµότητα του ανοίγµατος της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής, προκειµένου να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης των 

(υπό στοιχείο Α΄ και Β΄) αιτουσών εταιριών, να διασωθούν αυτές, οι οποίες έχουν 

περαιτέρω προοπτική λειτουργίας και ανάπτυξης, και να διασωθούν οι θέσεις εργασίας 

που προσφέρουν στους απασχολούµενους σ΄αυτές, η απώλεια των οποίων θέσεων θα 

είχε δυσµενείς συνέπειες και για τις οικογένειες των εργαζοµένων, πρέπει να γίνουν 

δεκτές οι αιτήσεις και οι πρόσθετες παρεµβάσεις, απορριπτοµένων των κυρίων 

παρεµβάσεων, και να οριστεί µεσολαβητής από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων του 

Πρωτοδικείου, το αυτό πρόσωπο και για τις δύο αιτούσες οµόρρυθµες εταιρίες, λόγω 

του ότι όπως προαναφέρθηκε, αυτές, έχοντας τα ίδια οµόρρυθµα µέλη και τους ίδιους 

διαχειριστές, εµπορεύονται όµοια και οµοειδή προϊόντα και δραστηριοποιούνται 

συµπληρωµατικά, για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο µηνών, ο οποίος θα έχει ως 

αποστολή να επιτύχει την σύναψη συµφωνίας µεταξύ αυτών και των πιστωτών τους 

που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ΄αυτών, όπως 

αυτές προκύπτουν από τα εµπορικά βιβλία τους, µε σκοπό την άρση των οικονοµικών 

δυσκολιών αυτών, τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους και την διατήρηση των 

θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για την διάσωση των επιχειρήσεων, 

ιδίως µε µείωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσµου αυτών, αναδιάρθρωση 

των επιχειρήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο. Επίσης, προκειµένου να δοθεί 

πράγµατι στις αιτούσες εταιρίες η δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας συνδιαλλαγής και 

διάσωσης των επιχειρήσεών τους, αλλά και να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους 

πιστωτές µεταβολή της περιουσίας τους ή µείωση της αξίας της, πρέπει να διαταχθούν 

τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό της παρούσας, προληπτικά µέτρα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 100 παρ. 1 του ΠτωχΚ, κατ΄ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 

του ΠτωχΚ, έως την έκδοση επικυρωτικής απόφασης της συµφωνίας συνδιαλλαγής, αν 

τελικώς βέβαια αυτή επιτευχθεί. Τέλος η απόφαση αυτή πρέπει να δηµοσιευθεί στο 

∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών (άρθρο 100 του πτωχευτικού 

κώδικα) και να σηµειωθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (άρθρο 8 παρ. 2 του 

Πτωχευτικού Κώδικα), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΖΕΙ τις µε αριθ. εκθ. καταθ. ...... και 

......αιτήσεις ανοίγµατος συνδιαλλαγής, τις µε αριθ. εκθ. καταθ. ...... και ......κύριες 

παρεµβάσεις καθώς και τις κύριες και πρόσθετες παρεµβάσεις που ασκήθηκαν 

προφορικά στο ακροατήριο, αντιµωλία των διαδίκων.  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις κύριες παρεµβάσεις.  

∆ΕΧΕΤΑΙ την µε αριθ. εκθ. καταθ. ...... αίτηση της οµόρρυθµης εταιρίας µε την 

επωνυµία …. και τον διακριτικό τίτλο ….., και τις πρόσθετες υπέρ της αιτούσας, 

παρεµβάσεις.  

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.  

ΟΡΙΖΕΙ ως µεσολαβητή προκειµένου να φέρει σε πέρας την διαδικασία συνδιαλλαγής, 

τον καταχωρηθέντα στον οικείο κατάλογο πραγµατογνωµόνων …… σύµβουλο 

επιχειρήσεων, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα δώσει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 

ηµερών από τότε που θα επιδοθεί σ΄ αυτόν νόµιµα η παρούσα απόφαση, τον όρκο του 

πραγµατογνώµονα, στο Κατάστηµα αυτού του Πρωτοδικείου, ενώπιον της ……., 

µέλους του ∆ικαστηρίου αυτού, και σε περίπτωση κωλύµατός της, ενώπιον του νοµίµου 

αναπληρωτή της, συντασσόµενης σχετικής έκθεσης όρκισης. ΤΑΣΣΕΙ προθεσµία δύο 

(2) µηνών για την διεκπεραίωση του έργου του µεσολαβητή.  

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ µέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης, κατά το άρθρο 103 του 

πτωχευτικού κώδικα και υπό τον όρο ότι η απόφαση αυτή θα επιδοθεί στο µεσολαβητή 

και θα δηµοσιευτεί, όπως παρακάτω ορίζεται, εντός µηνός από τη δηµοσίευσή της, α) 

τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας, για την 

ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών της, β) τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού 

µέτρου κατά της αιτούσας, εκτός αν µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της 

αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης (πέραν 

των προς πώληση εµπορευµάτων), τεχνολογικού ή µηχανολογικού εν γένει εξοπλισµού 

της, που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησής της, γ) τη λήψη κάθε µέτρου 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της 

πτώχευσης και δ) απαγορεύει την µεταβολή της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας (κινητών και ακινήτων), 

εξαιρουµένων ρητώς των εµπορευµάτων.  

∆ΕΧΕΤΑΙ την µε αριθ. εκθ. καταθ. ........αίτηση της οµόρρυθµης εταιρίας µε την 

επωνυµία ……..και τον διακριτικό τίτλο ….. και τις πρόσθετες υπέρ της αιτούσας 
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παρεµβάσεις.  

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.  

ΟΡΙΖΕΙ ως µεσολαβητή προκειµένου να φέρει σε πέρας την διαδικασία συνδιαλλαγής, 

τον αυτόν ως άνω, καταχωρηθέντα στον οικείο κατάλογο πραγµατογνωµόνων …….. 

σύµβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα δώσει, µέσα σε 

προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τότε που θα επιδοθεί σ΄ αυτόν νόµιµα η παρούσα 

απόφαση, τον όρκο του πραγµατογνώµονα, στο Κατάστηµα αυτού του Πρωτοδικείου, 

ενώπιον της ….., µέλους του ∆ικαστηρίου αυτού, και σε περίπτωση κωλύµατός της, 

ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτή της, συντασσόµενης σχετικής έκθεσης όρκισης.  

ΤΑΣΣΕΙ προθεσµία δύο (2) µηνών για την διεκπεραίωση του έργου του µεσολαβητή.  

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ µέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης, κατά το άρθρο 103 του 

πτωχευτικού κώδικα και υπό τον όρο ότι η απόφαση αυτή θα επιδοθεί στο µεσολαβητή 

και θα δηµοσιευτεί, όπως παρακάτω ορίζεται, εντός µηνός από τη δηµοσίευσή της, α) 

τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας, για την 

ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών της, β) τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού 

µέτρου κατά της αιτούσας, εκτός αν µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της 

αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης (πέραν 

των προς πώληση εµπορευµάτων), τεχνολογικού ή µηχανολογικού εν γένει εξοπλισµού 

της, που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησής της, γ) τη λήψη κάθε µέτρου 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της 

πτώχευσης και δ) απαγορεύει την µεταβολή της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας (κινητών και ακινήτων), 

εξαιρουµένων ρητώς των εµπορευµάτων.  

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση στις αιτούσες και στον ορισθέντα µεσολαβητή, 

αντιγράφου της παρούσας απόφασης, µόλις δηµοσιευθεί, µε επιµέλεια της Γραµµατέως 

αυτού του ∆ικαστηρίου.  

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δηµοσίευση της παρούσας στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 

Ταµείου Νοµικών και τη σηµείωσή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.  


