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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηελ Διιάδα, μεθίλεζε, σο παγθφζκην θαηλφκελν, 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ζηηο ΖΠΑ κε ηε θξίζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ήδε απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2008 άξρηζε λα γίλεηαη, κε βαζκηαία φιν θαη εληνλφηεξν ραξαθηήξα, 

αηζζεηή θαη ζηε ρψξα καο. Καη ελψ, ηφζν νη ΖΠΑ, φζν θαη νη αλαπηπγκέλεο δπηηθέο 

νηθνλνκίεο, θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ή έζησ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, αληίζεηα ζηε ρψξα καο, ε θξίζε παγηψζεθε, πιήηηνληαο 

αλεμαηξέησο θάζε ηνκέα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά βεβαίσο θαη ηελ 

ίδηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ρψξα καο δελ θαηφξζσζε λα ππεξβεί ηελ θξίζε, 

αλάγνληαη ζε εγγελείο δηαρξνληθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

δηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε θαη αλάιπζε ππεξβαίλεη ην ζθνπφ θαη ηηο αλάγθεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Απηφ πνπ πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ρψξα 

καο, εγθισβηζκέλε ζηελ αλάγθε ηνπ δηεζλνχο δαλεηζκνχ θαη κε εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο ( πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ ) δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο θαη 

αλάθακςεο, πιήηηεηαη, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά,  φζν θακία άιιε ρψξα.  

 

Όπσο είλαη εχινγν θαη αλακελφκελν, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη απνδηνξγαλψζεη θαη 

κεηψζεη ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πησρεχζαλ ζηελ 

Διιάδα ( πεγή insolvencies in Europe, 2010/2011), ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζηα έηε 

2007 έσο 2010, ζεκεηψζεθαλ ζηε ρψξα καο 1.593 πησρεχζεηο. Ζ Πνιηηεία 

πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη εθείλν ην ζεζκηθφ θαη πξαγκαηηθφ πιαίζην, πνπ ζα 

επέηξεπε ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο θαη ηελ απνηξνπή ησλ 

πησρεχζεσλ, ζέζπηζε, κε ην λφκν 3588/2007, εηδηθέο δηαηάμεηο ζηνλ Πησρεπηηθφ 

Κψδηθα πξνο ηε θαηεχζπλζε απηήλ. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ άξζξν 99 ( γηα ηελ 

αθξίβεηα πξφθεηηαη γηα ηα άξζξα 99 – 106 ) ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, πνπ 

απνζθνπεί ζην λα απνηξέςεη ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ησλ ρξεσκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηελ πηψρεπζε απηψλ, θαη λα δεκηνπξγήζεη, κέζα ζε έλα θιίκα 

δηαθαλνληζκνχ, ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο, 

δειαδή λα δψζεη ζηηο επξηζθφκελεο ζηα φξηα ηεο πηψρεπζεο επηρεηξήζεηο « κία 

δεχηεξε επθαηξία». εκεησηένλ, φηη κε ην λφκν 4013/2011, ηα άξζξα 99 επ. 

ππέζηεζαλ κεηαηξνπέο θαη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κεηνλνκάζηεθε πιένλ ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, πιελ φκσο, ε βαζηθή θηινζνθία ηνπ λνκνζέηε παξακέλεη ε 

ίδηα, δειαδή ε δηάζσζε ηεο ρξεσκέλεο επηρείξεζεο πξνο φθεινο φρη κφλνλ ηεο ίδηαο, 

αιιά θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ελλέα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη ε 

λνκηθή – πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο επηρείξεζεο θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο 

ζεκαζία, ελψ επίζεο αλαιχνληαη, κέζα απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

εμεηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ( κεηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3588/2007), ζην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγελέζηεξσλ ηνπ 3588/2007 εμπγηαληηθψλ λνκνζεηεκάησλ, 

δειαδή ησλ λφκσλ 1386/83 θαη 1892/90, ζην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, ζην πέκπην θεθάιαην 

αλαιχνληαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ζην 

έθην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ζην έβδνκν θεθάιαην 



4 

 

εμεηάδεηαη ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, πνπ απνηειεί άιισζηε ηε βάζε ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε λνκηθή θχζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηαδηθαζία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθαζηηθήο επηθχξσζεο ηεο, ζην φγδνν θεθάιαην 

αλαιχνληαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηα άξζξα 99 –106, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, ελψ ζην έλαην θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εηδηθά γηα ηεο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ αθνξά ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο πφιεο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. 

Σέινο, δεδνκέλνπ ηνπ δηθαζηηθνχ - λνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, θαηαβιήζεθε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο ησλ απφςεσλ θαη 

ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία, κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο.                              
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΔΝΝΟΙΑ, ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

Αληηθείκελν ησλ ζρεηηθψλ κε ην άξζξν 99 ξπζκίζεσλ είλαη ε επηρείξεζε θαη 

εηδηθφηεξα, ε επηρείξεζε εθείλε πνπ αληηκεησπίδεη έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ επηβίσζή ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξαγκαηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99 είλαη απηφ ηεο 

νμχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία, ιακβάλνληαο πξσηφγλσξε έληαζε θαη 

επηδεηλνχκελε ζπλερψο, έρεη πιήμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο. 

 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαζηζηνχλ αλαγθαία, ηφζν ηε γεληθή εμέηαζε ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,, φζν θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηα κεγέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο, δεηήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.    

 

1.Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

Α. Η έλλνηα ηεο επηρείξεζεο 

 

Ο έιιελαο λνκνζέηεο δελ δίλεη έλαλ ξεηφ θαη ζαθή νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά αληίζεηα, ε έλλνηα απηή ιακβάλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη 

ζεκαζία, ζην εκπνξηθφ δίθαην, ζην εηαηξηθφ δίθαην, ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ζην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Δλ ηνχηνηο, ε επηρείξεζε, σο λνκηθφ ζρήκα 

θαη ζεζκφο, δελ ζηεξείηαη λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη  ε λνκνινγία 

έρεη δηακνξθψζεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηε κνξθή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ λνκηθφ νξηζκφ πνπ έρεη επηθξαηήζεη κέζα απφ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηελ πξαθηηθή ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, ε επηρείξεζε είλαη ζχλνιν 

πνηθίισλ αλνκνηνγελψλ ζηνηρείσλ, πξαγκάησλ, δηθαησκάησλ, άπισλ αγαζψλ ( πρ 

εκπνξηθφ ζήκα, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ), πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ κε 

ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ( πειαηεία, θήκε, ζέζε θαηαζηήκαηνο θιπ ), 

ην νπνίν ζχλνιν ηειεί ππφ νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη ελφηεηα θαη αλήθεη ζε νξηζκέλν 

θνξέα. 

 

πλεπψο, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε επηρείξεζε ζπληζηά κία νηθνλνκηθή 

ελφηεηα πνπ νξγαλψλεηαη ζηε βάζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξντφλ ηεο δηαλνίαο ηνπ επηρεηξεκαηία, 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δπίζεο, ε επηρείξεζε,  ζπληζηά άπιν αγαζφ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εκπξαγκάησλ, ελνρηθψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ, κε ηα 

νπνία ν επηρεηξεκαηίαο  εμνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

απαξηίδεηαη ε επηρείξεζε, φπσο αθίλεηα, θηλεηά, ζήκα, επσλπκία, δηαθξηηηθά 

γλσξίζκαηα.  

( βι. απφθαζε Αξείνπ Πάγνπ, 7/2009 , Οινκέιεηα).  
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Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ θαζαξά λνκηθφ νξηζκφ, ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί κε  βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη, κε ηνλ φξν επηρείξεζε λνείηαη 

κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα αλζξψπσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε, κε επαλαιακβαλφκελν ηξφπν, 

ησλ θεξδψλ ηεο.  

 

Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, βαζηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ - 

νηθνλνκηθνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ην θέξδνο, ην 

νπνίν απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη 

εηδηθφηεξα, ν επαλαιακβαλφκελνο ραξαθηήξαο απηνχ. Σν ζηνηρείν απηφ, δειαδή ν 

επαλαιακβαλφκελνο ραξαθηήξαο ηνπ θέξδνπο έρεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα, αθνχ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ 

έλλνηα φηη, ε ζπλέρηζε ηεο επίηεπμεο θέξδνπο, ζεκαίλεη θαη ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο.  

 

Δθηφο ηνπ θέξδνπο, άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο  θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο αληηκεησπίδεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο, πξνβιεπηνχο ή απξφβιεπηνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο, ελδεηθηηθά, ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο, ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή πξνο ην ρεηξφηεξν 

ησλ παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκίαο θιπ. Δλ φςεη ηνχησλ, ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα 

εληνπίζεη θαη λα εθηηκήζεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ή κπνξνχλ λα 

απεηιήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, κε ζηφρν, λα πεξηνξίζεη φζν γίλεηαη ηνπο θηλδχλνπο ζε 

απνδεθηά ρξεκαηννηθνλνκηθά πιαίζηα.   

 

Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαθξίλνληαη, αθ ελφο 

κε βάζε ηε πξνέιεπζή ηνπο ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο θαη αθ εηέξνπ κε βάζε ηε 

θχζε ηνπο ζε θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ειεγρηνχλ.  

Ωο ελδνγελείο θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, φπσο, ελδεηθηηθά, νη ιαλζαζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ελφο πξντφληνο, νη κε απνδνηηθέο επελδχζεηο θιπ., ελψ σο 

εμσγελείο θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ην εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

πεξηβάιινλ θαη δελ κπνξνχλ λα κεησζνχλ απφ ηε δξάζε ηνπ επηρεηξεκαηία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε αηθλίδηα κεηαβνιή πξνο ην ρεηξφηεξν ησλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θιπ. ρεηηθή είλαη θαη ε δηάθξηζε ζε θηλδχλνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη κε ειέγμηκνπο θηλδχλνπο, αθνχ θαηά θαλφλα νη εμσγελείο 

θίλδπλνη, ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο 

επηρείξεζεο 

( βι. Καιδήο « επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα» πξαθηηθά 1
εο 

εκεξίδαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ)  

 

πρλά πάλησο, ε θαθή πνξεία κίαο επηρείξεζεο απνηειεί ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο παξαγφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθή απφ ηελ άπνςε απηήλ είλαη θαηά ηε γλψκε 

καο ε πεξίπησζε ησλ κεγάισλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ επέιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σνχην δηφηη, λαη κελ 

ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί έλα εμσγελή θαη κε πξνβιέςηκν παξάγνληα θηλδχλνπ  

(ή ηνπιάρηζηνλ κε πξνβιέςηκν ζηελ πιήξε έθηαζε θαη έληαζή ηεο ), πιήλ φκσο , ε 



7 

 

δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κεηξηάζεη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ άιιεο 

παξακέηξνπο, πνπ αλάγνληαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηηο ιεθζείζεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο. Έηζη, επηρεηξήζεηο πνπ 

ιφγσ ιαλζαζκέλσλ ή άηνικσλ επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ βξηζθφηαλ ζε δπζρεξή 

ζέζε ήδε πξηλ ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είηε έρνπλ ήδε δηαθφςεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, είηε θηλδπλεχνπλ άκεζα λα ην πξάμνπλ, ελψ αληίζεηα, επηρεηξήζεηο 

κε πγηέζηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη κεγέζε, κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο.  

 

Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί βάζηκα φηη, ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ ηχρε κηαο επηρείξεζεο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηαδξακαηίδεη ε ππάξρνπζα 

δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο, ην θαηά πφζνλ δειαδή ε επηρείξεζε ζπγθεληξψλεη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ, έζησ κε ηε βνήζεηα ηεο Πνιηηείαο, λα 

αληαπεμέιζεη ηηο ζπλέπηεο ηεο θξίζεο θαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα αζθεί 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Μάιηζηα, αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 99, είηε σο δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, είηε σο δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, είλαη αθξηβψο απηή ε θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, παξά ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ελδερνκέλσο παξά ηελ ππαγσγή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πηψρεπζεο, έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάθακςεο θαη ζπλέρηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Ζ επηινγή ηεο Πνιηηείαο λα ππνβνεζήζεη, κέζσ ηεο ππαγσγήο ζην άξζξν 99, απηήλ 

αθξηβψο ηε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άληζε κεηαρείξηζε 

ζε βάξνο ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ, αθ ελφο δηφηη ζθνπφο ηεο Πνιηηείαο  είλαη λα 

πξνζπαζήζεη λα δηαζψζεη εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηά ηε δηάζσζή ηνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε πγηή ηξφπν, θαη φρη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξά ηε ηερλεηή δηάζσζε ηνπο ζηεξνχληαη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο  ζπλέρηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αθ εηέξνπ δηφηη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηεο 

δηάζσζεο ( βι. πηζησηέο, εξγαδφκελνη θιπ ) επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε πξννπηηθή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο  (κε ηα 

πξνθαλή νθέιε πνπ ζα έρεη γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ) δηθαηνινγεί έλα 

ηέηνην θφζηνο. 

 

Β. Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο  

 

Ο  ξφινο ηεο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο  αθνχ πεξηιακβάλεη φρη κφλνλ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηνο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία πινχηνπ 

ν νπνίνο κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απνδέθηεο.  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ δπλακηζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λέσλ επαγγεικάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ζε φια ηεο ηα κεγέζε, αθνχ, επηηαρχλεη ηνπο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ, θαηαπνιεκά ηε ζχζηαζε 

κνλνπσιίσλ, ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ θαηλνηνκηψλ ηφζν ζην ζηάδην ηεο 
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παξαγσγήο, φζν θαη ζην ζηάδηα ηειηθήο πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο, απμάλεη ηα 

θνξνινγηθά έζνδα θαη ζπληειεί ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

 

Δπίζεο, ν πινπξαιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε απφ ηελ νπηηθή 

ηεο χπαξμεο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, είηε απφ ηελ νπηηθή ηνπ δηεπξπκέλνπ 

πεδίνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ηδηαίηεξα επσθειείο θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη φρη κφλν ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

απνθεληξσκέλσλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο θαη ζηελ επίηεπμε πεξηθεξεηαθήο πξνφδνπ.  

 

Ζ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο θαζηζηά εχινγε θαη 

αλαγθαία ηελ ιήςε θαη ζέζπηζε απφ πιεπξάο ηεο Πνιηηείαο φισλ εθείλσλ ησλ 

ζεζκηθψλ κέηξσλ θαη θηλήηξσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη φρη κφλνλ ε εμεηαδφκελε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο θαη εμπγίαλζεο ηνπ 

άξζξνπ 99, αιιά θαη ζεηξά άιισλ θξαηηθψλ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ 

δηεπθφιπλζε, εμπγίαλζε, αλάπηπμε θαη δηαθχιαμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Δλδεηθηηθά, σο ηέηνηεο κνξθέο θξαηηθήο παξέκβαζεο αλαθέξνληαη, θαηαξρήλ ν πνιχ 

ζεκαληηθφο λφκνο 1386/93 γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ  

(γηα ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην ), θαζψο επίζεο 

θαη εηδηθφηεξνη λφκνη θαη θξαηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο, ελδεηθηηθά, ε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ ηνπ 2011, χςνπο 2,24 δηο επξψ, ν νπνίνο κέζσ ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ ( θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο, επλντθή ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ) απνζθνπεί ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηα πξνγξάκκαηα  ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

θαη ηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο, ην πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ « δηαξζξσηηθή 

πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο»  γηα ηε 

ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ, ην πξφγξακκα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ ( ΟΑΔΠ) πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην πξφγξακκα ηνπ 

εζληθνχ ηακείνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ( ΔΣΔΑΝ) γηα ηε δαλεηνδφηεζε 

κε επλντθνχο φξνπο επηρεηξήζεσλ θιπ.  

( βι. πεξηνδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Βήκα, ηεχρε, 1/2011, 5/2011, 6/2011 θαη 10/2011 ).  

 

Πεξαηηέξσ, ε ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, θαη 

εηδηθφηεξα ην γεγνλφο φηη, ηφζν ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φζν θαη ε θνηλσληθή 

επεκεξία θαη δηθαηνζχλε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζπληειεί ζηελ αλαγφξεπζε ηεο επηρείξεζεο ζε βαζηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζεζκφ. Έηζη, έρεη ζεζπηζζεί θαη δηακνξθσζεί έλα εθηεηακέλν λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη 

ηε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 

δηαηππψλεη επίζεκα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο, κε ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα 

δηαζέηεη ζεζκηθή νξγάλσζε, φπσο Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

δηαρεηξηζηέο θαη φξγαλα εθπξνζψπεζεο,  νη ζρέζεηο ηεο κε ην πεξηβάιινλ  

(εξγαδφκελνη, κέηνρνη, πξνκεζεπηέο, δαλεηζηέο ) ξπζκίδνληαη κέζα απφ λνκηθέο 
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δηαηάμεηο, νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αδπλακίαο ( πρ πηψρεπζε ) ξπζκίδνληαη 

επίζεο εμαληιεηηθά απφ ην λφκν, ελψ ηέινο, λνκηθνί θαλφλεο ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ιήμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ηνπ λνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επνπηεία ηελ νπνία αζθεί  ην Κξάηνο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Ζ θξαηηθή επνπηεία ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ηφζν 

απφ ηε κνξθή ηνπ θνξέα ηεο, φζν θαη απφ ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ 

αλψλπκε εηαηξία, ν ζπλεηαηξηζκφο θαη ιηγφηεξν ε λαπηηθή εηαηξία απνηεινχλ 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία επνπηεχεηαη απφ ην θξάηνο, ε δε σο 

άλσ επνπηεία απφζθεπνη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηεο θεξεγγπφηεηάο ηνπο, πξνο 

εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ, ηε πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ( επί 

αλσλχκνπ εηαηξίαο ), ηε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηφηεηαο θιπ. Σελ επνπηεία 

απηήλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα ηελ νκνηάζνπκε 

γεληθή επνπηεία, θαζψο δηέπεηαη απφ γεληθέο αξρέο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζθήζεη ν θνξέαο ηεο.  

 

Αληίζεηα, ε επνπηεία πνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη εηδηθή θαη 

ζπλήζσο ζπλππάξρεη κε ηε γεληθή επνπηεία. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε 

πνπ έρεη ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, αζθεί ηξαπεδηθή ή θαξκαθεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη, εθηφο ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, επηπιένλ θαη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

πνπ πξνβιέπεη ε εηδηθή λνκνζεζία γηα ηηο ηξαπεδηθέο ή ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. 

Ζ επηπιένλ ξχζκηζε απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ην λνκνζέηε εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ζηελ παξνρή 

ηνπ πξντφληνο  ή ηεο ππεξεζίαο. ( βι. Ι. Ρφθα, Δηζαγσγή ζην δίθαην ησλ 

επηρεηξήζεσλ, 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα, 1996, ζει. 76 επ ).   

 

Γ. Η πξνζηαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επλνεί ηδηαίηεξα ηελ άζθεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, θαζψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ηδξπηηθήο ηεο ζπλζήθεο, 

« απηή απνηειεί έλα ρψξν ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα κέζα ζηνλ νπνίνλ εμαζθαιίδεηαη 

ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

θεθαιαίσλ». 

 

χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο 

κε θνχθινπο ηξφπνπο θαη εηδηθφηεξα, κεηαθηλψληαο ηελ έδξα ηεο ζε έλα άιιν θξάηνο 

κέινο, ή ηδξχνληαο παξαξηήκαηα ή ππνθαηαζηήκαηα ζε άιια θξάηε κέιε, 

δηαθηλψληαο ειεχζεξα ηα εκπνξεχκαηά ηεο ή επελδχνληαο ηα θεθάιαηα ηεο ζε άιια 

θξάηε κέιε. 

 

Ζ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη 

ζπλεπψο σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ πνπ μεπεξλά ηα 

ζηελά φξηα ησλ εζληθψλ αγνξψλ θαη επεθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 

Δπνκέλσο, ε δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο δελ είλαη απηφλνκε, αιιά 

επεξεάδεηαη ( θαη επεξεάδεη αληίζηνηρα ) ζε κεγάιν βαζκφ απφ δηάθνξνπο 
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παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν αξηζκφο θαη ην 

κέγεζνο άιισλ επηρεηξήζεσλ παξεκθεξνχο δξαζηεξηφηεηαο, θιπ. 

 

Μάιηζηα γηα ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο ειεχζεξεο, εληαίαο θαη αλεκπφδηζηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,, έρεη ζεζπηζηεί απφ ηα αξκφδηα θνηλνηηθά φξγαλα, 

έλα επξχ πιαίζην θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο αγνξάο, θαλφλεο πνπ καδί κε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν 

ιίζν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξψζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μάιηζηα, νη 

θνηλνηηθνί απηνί θαλφλεο ππεξηεξνχλ ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ, θάηη πνπ έρεη 

εχινγε ζεκαζία, αθνχ ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζα ήηαλ αδχλαηε, αλ ηα θξάηε κέιε είραλ ηε δπλαηφηεηα, 

θαη εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ηνπο δηθαίνπ, λα πεξηνξίζνπλ ην ρψξν απηφλ.  

 

πλεπψο,  φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν – θαη 

κεηαμχ απηψλ βεβαίσο θαη νη ειιεληθέο – εληάζζνληαη ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα 

άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηνπο θαη ππάγνληαη ζηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο, κε 

ζθνπφ λα δηαθπιαρζεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο , ζηα πιαίζηα φκσο ελφο ειεπζέξνπ θαη αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ. 

( βι. νδεγφο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 1999, εθδφζεηο Δι/Μ/ΜΑ, ζει. 170 ). 

 

2. Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

 

Α. Η νηθνλνκηθή θξίζε σο δηεζλέο θαηλφκελν 

 

Ζ ρψξα καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο βξέζεθε θαη επαλάιεςε αληηκέησπε 

κε ηα θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, άιινηε εηζαγφκελεο, φπσο ε θξίζε ηνπ 1929, 

θαη άιινηε εγγελνχο, ζαλ απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

πεξηπεηεηψλ, φπσο νη θξίζεηο ηνπ 1897 θαη ηνπ 1922.  

 

Δλ ηνχηνηο, νη πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, αλ θαη ήηαλ νμχηαηεο σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, δηέθεξαλ νπζηαζηηθά σο πξνο ηα δνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ζήκεξα ε ρψξα καο. Σνχην δηφηη, ζήκεξα, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ,  ε δηεζλήο νηθνλνκία – θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε 

νηθνλνκία ησλ θξαηψλ – θηλείηαη κέζα ζε έλα πιαίζην παγθνζκηνπνίεζεο θαη « 

θηιειεπζεξνπνίεζεο» πνπ αθ ελφο θαζηζηά ηελ ηήξεζε θαλφλσλ νηθνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο δηεζλή επηηαγή, θαη αθ εηέξνπ ελέρεη γηα ηηο κε ζπκκνξθνχκελεο ρψξεο 

ηνλ θίλδπλν νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο απνκφλσζεο ηνπο.  

 

Μάιηζηα αλ δερζνχκε φηη ζην παξειζφλ ν θίλδπλνο απηφο είρε πξνβιέςηκεο  θαη ζε 

νξηζκέλν βαζκφ αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο, ζην ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν  

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπνπ θπξηαξρεί ε δηθηαηνξία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ 

θαη ε δηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ αγνξψλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί πνιχ 

επθνιφηεξα λα νδεγήζεη κία ρψξα – θαη πεξηζζφηεξν ρψξεο φπσο ε Διιάδα πνπ ε 

νηθνλνκία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαρξνληθέο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο θαη 

ζηξεβιψζεηο- ζηελ πηψρεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε.  

 

Δπίζεο -  θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ – ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε ρψξεο φπσο ε 

δηθή καο, πνπ  ραξαθηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ κεηαπξαηηθή νηθνλνκία, θαη 

επνκέλσο νηθνλνκία πεξηζζφηεξν επάισηε ζηηο νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο, δεκηνπξγεί 
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ηηο ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο απαμίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Μάιηζηα, αλ ιεθζεί ππ φςε αθ ελφο φηη θαηά θαλφλα ε θξίζε πιήηηεη κε κεγαιχηεξε 

έληαζε ηνπο κηθξνχο θαη  αδχλακνπο, θαη αθ εηέξνπ φηη ζηε ρψξα καο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αζθείηαη απφ κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ηφηε είλαη επθνιφηεξα θαηαλνεηή θαη εμεγήζηκε ε έληαζε κε ηελ νπνία 

βηψλεη ε ρψξα καο  θαη εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Β. Σα ζηνηρεία θαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο.  

 

Δπηρεηξψληαο κηα γεληθή θαη ζχληνκε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ησλ επηπηψζεσλ απηήο, αλαθνξηθά κε ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, αλαθέξνπκε ηα θάησζη.  

 

Σα γεληθά, ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλα ηεο θξίζεο είλαη ηα εμήο, 

 

- Έιιεηκκα 10,5% ηνπ ΑΔΠ θαη δεκφζην ρξένο 328 δηο. Δπξψ ( ζηνηρεία 2010 ) 

-  

- Μείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4,5% θαη 5,5% αληίζηνηρα γηα ηα έηε 2010, 2011. 

 

- Αλεξγία ηεο ηάμεο ηνπ 15,5% θαη ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 31% ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 15 – 29 εηψλ. 

 

- Ηζρπξφο πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο, ιφγσ κείσζεο ησλ ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ 

θαη αδπλακίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ειεχζεξε 

ηξαπεδηθή αγνξά. 
 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα, ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ( ιφγσ κείσζεο 

ΑΔΠ θαη αλεξγίαο ) θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ 

επηβίσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσο θαη νδεγνχλ απηέο, κε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα, ζην θιείζηκν. Σν θαηλφκελν απηφ, εθηφο ησλ πξνθαλψλ αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία,  έρεη επίζεο σο ζπλέπηα ηελ απψιεηα κεγάινπ 

αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ.  

 

χκθσλα  κε ππάξρνπζεο κειέηεο ( ΗΟΒΔ, ΔΒΔΑ ) φινη νη ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ πιεγεί θαη δερζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξίζεο. ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ε κεηαπνίεζε έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά 

ηδηαίηεξα ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ιεηηνπξγίαο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδνληαη θαη ζπγρξφλσο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ην χςνο ηεο αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεηαη ηφζν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα φζν θαη ε απαζρφιεζε. ηαηηζηηθά, ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε μεπεξλά ην 80% κε ζπλερψο απμαλφκελν κάιηζηα ξπζκφ. Όζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ην έηνο 2009, ν πεξηνξηζκφο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είρε εληνπηζζεί θπξίσο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε 

βηνκεραλία, ελψ ην έηνο 2010 επεθηάζεθε θαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

άιισλ ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο 
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νηθνλνκίαο. Μάιηζηα, πεξηζζφηεξν επάισηεο ζηελ θξίζε εκθαλίδνληαη νη κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ζε θιαδηθφ επίπεδν κεγαιχηεξε εκθαλίδεηαη ε επίδξαζε ηεο θξίζεο  

ζηνπο θιάδνπο έλδπζεο – ππφδεζεο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ,  εθδφζεσλ – 

εθηππψζεσλ. 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη θχξηεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο. 

 

- Άλνδνο ηεο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ 

 

- Έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ 

 

- Μείσζε ηδίξνπ θαη εκθάληζε δεκηψλ. Σν έηνο 2009 ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηψζεθε θαηά ην 1/3 ζε ζρέζε  κε ην 2008, ελψ δεκηέο θαηέγξαςε ην 38% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε κεγαιχηεξε εκθάληζε δεκηψλ ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Σέινο, ζεκαληηθή κείσζε πσιήζεσλ, πνπ θηάλεη ην 5,5% 

ζεκεηψζεθε γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2010, ελψ εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν 

ηνπ εκπνξίνπ, ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα 

έθηαζε ην 7,4%. 

  

- Καζπζηέξεζε πιεξσκψλ απφ ηνπο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδεηλψλεη 

ηελ ήδε ππάξρνπζα έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Δδψ ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη ην 

θαηλφκελν ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ, θαηλφκελν πνπ πεξηνξίδεη θαη κάιηζηα κε 

αιπζηδσηή ηξφπν, ηα έζνδα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, 

κέρξη ην Αχγνπζην ηνπ 2011, ε αμία ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ ( ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Σεηξεζίαο ΑΔ) δηακνξθψζεθε ζε 1,5 δηο επξψ, εληείλνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ππάξρνπζα έιιεηςε ξεπζηφηεηαο.   

 

- Αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, ην 40,6% ησλ επηρεηξήζεσλ δπζθνιεχεηαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ,  ην 35% απηψλ 

θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ζηνπο πξνκεζεπηέο ( κε ζπλέπεηα ηελ αιπζηδσηή 

επέθηαζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηεο θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ), ην 23% 

δπζθνιεχεηαη λα πιεξψζεη έγθαηξα ηα ελνίθηα θαη ηνπο ινηπνχο ινγαξηαζκνχο, 

ελψ κία ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο έρεη δπζθνιία ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ.  
 

- Σν 26% ησλ επηρεηξήζεσλ κείσζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ην 2010ζε ζρέζε κε ην 

2009, ελψ ην 43%  ησλ επηρεηξεκαηηψλ δειψλεη φηη ζα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ 

κείσζε πξνζσπηθνχ ( θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ).  

 

- Σέινο, ην 40 % ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκά σο πνιχ πηζαλφ ην ελδερφκελν, λα έρεη 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζνβαξφ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ζε βαζκφ πνπ λα  

θηλδπλεχεη ε επηρείξεζε κε θιείζηκν ( θπξίσο ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ). 

 

 ( βι. Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 2011, ζην θεθάιαην 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε).  
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Γ. Η πεξίπησζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Ηδηαίηεξε κλεία απαηηείηαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ 

ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο ζπκβνιήο ηνπο ζηα κεγέζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. πγθεθξηκέλα, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ 

ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεηζθέξνπλ θαηά 71,7 ζηελ 

παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία θαη ζπληζηνχλ ην 85.6% ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Καηά αξράο ζα αλαθεξζνχκε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

ηελ Διιάδα, νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ( απηέο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κέρξη 

9 άηνκα)  ζπγθεληξψλνπλ ην 97,39% ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπο ήηαλ θάησ ησλ 150.000 επξψ γηα ην 82,95% ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, κε κφιηο 

ην 9,84 λα εκθαλίδεη θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 300.000 επξψ. ( ζηνηρεία Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2008). Όζνλ αθνξά ηε λνκηθή κνξθή ηνπο 

θπξηαξρνχλ, ζε πνζνζηφ 81,15% νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη κφιηο έλα κηθξφ 

πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 5% αλήθεη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο, ην 50% 

πεξίπνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο πεξηθέξεηεο 

Αηηηθήο θαη Μαθεδνλίαο, ελψ ζηνλ αληίπνδα, ν κηθξφηεξνο αξηζκφο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο Β. Αηγαίνπ, Γ. Μαθεδνλίαο θαη Ηφλησλ 

λήζσλ, ζε πνζνζηφ κεηαμχ 2% θαη 3%. Όζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, κε εμαίξεζε ηηο πφιεηο Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά, ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ππνινγίδεηαη κφιηο ζην 1,03% ηνπ ζπλφινπ απηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.       

Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 3,3% θαη ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηέο ζα κεησζεί θαηά 2,8% κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2012. Δθηηκάηαη επίζεο φηη, ε πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ ζα κεησζεί θαηά 3,9%,ελψ ε απαζρφιεζε ζε απηέο ζα κεησζεί 

θαηά 5% κε ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ κείσζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΣΩΥΔΤΣΙΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ 

  

Οη ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο δηαηάμεηο, αιιά θαη απηφο ν ίδηνο ν 

ζεζκφο ηεο δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα, 

αιιά εληάζζνληαη κέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πησρεπηηθνχ 

δηθαίνπ, κέζα απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3588/2007.  

 

Βαζηθή επηδίσμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα είλαη λα δνζεί ζηηο 

επηρεηξήζεηο ε επθαηξία λα αλαδηνξγαλσζνχλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε 

ηνπο. Δηδηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

είλαη  ηα αθφινπζα, 

 

-εθζπγρξνλίδνληαη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο πησρεπηηθήο λνκνζεζίαο 

 

 -εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά, εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή πηψρεπζε, ε επηδίσμε 

δηαηήξεζεο ηεο πησρεπνπζαο εηαηξίαο ζε βηψζηκε θαηάζηαζε, θαη αληηζηνηρία ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζε μέλα δίθαηα. 

  

-πξνβιέπεηαη αλαδηνξγάλσζε ηεο ππφ πηψρεπζεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε 

θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηελ απνθπγή βιάβεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

  

-ζεζπίδεηαη ζαθέζηεξε δηαδηθαζία γηα ηνπο πηζησηέο, αλαθνξηθά κε ην ζεζκφ ηνπ 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη δηαθξίλνληαη νη πηζησηέο ζε θαηεγνξίεο. 

 

- θαηαξγείηαη ν πνηληθφο ραξαθηήξαο ηεο απιήο ρξενθνπίαο θαη πξνβιέπνληαη 

απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηε δφιηα ρξενθνπία. 

   

- ν πησρεχζαο παχεη λα ζηεξείηαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, δειαδή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαη δηθαηνχηαη λα αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ  

 

- κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο απνζαξξχλεηαη ε 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο θαη δίδεηαη ε επθαηξία γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ, ππφ 

πηψρεπζε, αιιά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ  

 

-εηζάγνληαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηε  ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ νθεηιέηε ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ησλ 

εηθνληθψλ θαη πξνζπλελλνεκέλσλ πιεηζηεξηαζκψλ.  

 

- δεκηνπξγείηαη επηηξνπή πηζησηψλ πνπ επηβιέπεη φιε ηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο 

θαη ηίζεληαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζηε δηάξθεηα ηεο. 

( βι. εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 3588/2007 ) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ- 

ΟΙ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 99 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πινπνηείηαη κεηά ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν κε λφκνπο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη ην 

εμνξζνινγηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο θπξηφηεξνο λφκνο πξνο ηε 

θαηεχζπλζε απηήλ είλαη ην λ.δ 2687/1953 πεξί πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ, 

λφκνο ν νπνίνο έρεη απμεκέλε ηππηθή ηζρχ θαζψο εθδφζεθε κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

πληάγκαηνο. Με ην λφκν απηφλ πξνσζήζεθε ε εηζαγσγή θεθαιαίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ελψ παξάιιεια νξίζζεθε φηη θάζε 

πνληνπφξν πινίν κε ειιεληθή ζεκαία ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 1500 θφξσλ απνηειεί 

πξνζηαηεπφκελν θεθάιαην ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ λφκνπ σο θεθάιαηα εμσηεξηθνχ λννχληαη ην 

ζπλάιιαγκα, ηα κεραλήκαηα, ηα πιηθά, νη εθεπξέζεηο, νη ηερληθέο κέζνδνη, ηα 

εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά ζήκαηα. Πξνυπφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θεθαιαίσλ κε 

ην λφκν απηφλ είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ απνβιέπνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο 

ρψξαο. Μέζσ ηνπ λνκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα λα ηνλσζεί ε 

ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία ηελ επνρή εθείλε δελ δηέλπε ηηο θαιχηεξεο 

κέξεο ηεο, είηε κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ ζε ήδε πθηζηάκελεο θαη 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο, είηε κέζσ ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα θεθάιαηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο.   

 

ηελ πξνζέιθπζε αιινδαπψλ θεθαιηψλ – θαη κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο απηήο ζηε 

ηφλσζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο – απέβιεπαλ επίζεο νη λφκνη 86/1967, 

378/1978, 27/1975 θαη 814/1978, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα γξαθείσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ θαη 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  

( βι. Ι. Ρφθα, ν.π ζει, 115 επ )    

     

Πάλησο, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εμπγίαλζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ ιεηηνπξγηθά πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξηλ ηε λνκνζεηηθή 

θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, έρεη σο ζεκεία αλαθνξάο ηνπο λφκνπο 

1386/83 θαη 1892/90. Ζ εηδηθφηεξε αλάιπζε ησλ λφκσλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα θαζψο απνθαιχπηεη, ηφζν ην δηαρξνληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ – πάληνηε παξφληνο ζηε ρψξα καο – δεηήκαηνο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ην ηζρχνλ 

θαζεζηψο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο.  

 

Με ην ζθεπηηθφ απηφ, ζα επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα, κηα γεληθή δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ ξπζκίζεσλ ησλ παξαπάλσ λφκσλ, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ 

εμεηαδφκελε ζηελ παξνχζα εξγαζία δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99. 

 
Α. Ο λφκνο 1386/83 

 

Με ην λφκν 1386/1983 εηζήρζε ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλ θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ζπλέρηζεο ησλ 
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εξγαζηψλ ηνπο, σζηφζν είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη βηψζηκεο αλ 

ηχρνπλ ελίζρπζεο απφ ηελ Πνιηηεία.   

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηδίσμε ηεο ξχζκηζεο γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ήηαλ είηε ε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπο, κε ζπκθσλία πηζησηψλ θαη 

επηρείξεζεο, είηε, αλ ε ζπκθσλία απηή δελ επηηεπρζεί, ε εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο.   

ην ζχζηεκα πνπ εηζήγαγε ν λφκνο 1386/83, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ 

απνηεινχζε παξάιιειν ζηφρν ν νπνίνο επηηπγραλφηαλ κέζσ ηεο εμπγίαλζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 1386.1983 ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηε 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ αθξηβψο ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδίσθαλ. Γειαδή ελψ ε 

πηψρεπζε επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ κε ηελ εθπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ νθείιεη,  ε εμπγίαλζε ηνπ σο άλσ λφκνπ 

επεδίσθε θαηά πξψην ιφγν ηε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ κε ζθνπφ λα 

ηεζεί μαλά ζε πγηή ιεηηνπξγία.  

( βι. Ι. Ρφθα ν.π ζει, 121 επ)  

 

Γηα ηελ ππαγσγή κίαο επηρείξεζεο ζην λφκν 1386/83 απαηηνχλην ηξεηο πξνυπνζέζεηο, 

α) ηθαλφηεηα ππαγσγήο  (εμπγηαληηθή ηθαλφηεηα ) β) πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη γ) ηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξνδηθαζίαο ππαγσγήο. Πην αλαιπηηθά, 

κηα επηρείξεζε κπνξνχζε λα ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ εθφζνλ, α) 

είρε αλαζηείιεη ή δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο β) βξηζθφηαλ 

ζε θαηάζηαζε παχζεο πιεξσκψλ, γ) είρε πησρεχζεη ή είρε ηεζεί ππφ ηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πηζησηψλ, δ) φηαλ ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηεο ήηαλ πεληαπιάζην απφ 

ην άζξνηζκα ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ εκθαλψλ απνζεκαηηθψλ ηεο θαη 

παξνπζηάδεη έθδειε νηθνλνκηθή αδπλακία πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηεο θαη ε) φηαλ ε 

επηρείξεζε ελδηέθεξε ηελ εζληθή άκπλα ή είρε δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πεγψλ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ή είρε σο θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

πγθξίλνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1386/1983 κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

99 επ, παξαηεξνχκε θαηά αξρήλ φηη ν παξαπάλσ λφκνο έζεηε έλα πνηνηηθφ θξηηήξην 

αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ, 

απαηηνχζε δειαδή νη επηρεηξήζεηο απηέο λα έρνπλ ηδηαίηεξε ( δσηηθή θαηά ηελ 

έθθξαζε ηνπ λφκνπ) ζεκαζία γηα ηελ εζληθή άκπλα ή ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ, ή ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αληίζεηα, ζην άξζξν 99 ειιείπεη ε θαζηέξσζε ελφο 

ηέηνηνπ θξηηεξίνπ, αθνχ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ κπνξεί λα ππαρζεί νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία ( φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

99 επ )  ρσξίο λα ελδηαθέξεη ε εηδηθφηεξε θχζε ηεο επηρείξεζεο σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθήο γηα ηελ εζληθή άκπλα, ή ην θνηλσληθφ ζχλνιν.     

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην λφκν 1386/1983, ηθαλφηεηα ππαγσγήο ζηελ εμπγηαληηθή 

δηαδηθαζία ηνπ λφκνπ απηνχ είρε θάζε νξγαλσκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ εκπνξηθή ηνπ ηδηφηεηα. ην 

ζεκείν ινηπφλ απηφ εληνπίδεηαη δηαθνξά σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο 

ππαγσγήο ηνπ λφκνπ 1386/83 ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 

99, αθνχ, γηα ηελ ππαγσγή κηαο επηρείξεζεο ζηελ ηειεπηαία, απαηηείηαη πησρεπηηθή 

ηθαλφηεηα θαη επνκέλσο εκπνξηθή ηδηφηεηα.  

 



17 

 

Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί κία επηρείξεζε ζηελ εμπγηαληηθή δηαδηθαζία ηνπ 

λφκνπ 1386/83 απαηηείην λα είλαη  «πξνβιεκαηηθή» δειαδή λα παξνπζηάδεη θάπνην 

ζχκπησκα θξίζεο, φπσο ελδεηθηηθά, έθδειε αδπλακία πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηεο, 

αλαζηνιή ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαηάζηαζε παχζεο πιεξσκψλ ή πηψρεπζε 

ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα έληνλε ππεξρξέσζε ηεο.  

 

ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη κία αθφκε δηαθνξά ηνπ λφκνπ 1386/83 κε ηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99, πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη, σο νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ηελ ππαγσγή ηεο ζηνλ αλσηέξσ λφκν, γηλφηαλ 

δεθηή ηφζν ε παχζε πιεξσκψλ φζν θαη ε πηψρεπζε, ελψ αληίζεηα γηα ηελ ππαγσγή 

ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99, απαηηείηαη ξεηά ν νθεηιέηεο λα κελ 

έρεη εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο παχζεο πιεξσκψλ θαη λα κελ έρεη θεξπρζεί ζε 

πηψρεπζε.  

 

Ζ δηαθνξά απηή ζηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην λφκν 1386/83 θαη ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 αληίζηνηρα, απνθαιχπηεη θαη ηε δηαθνξά ησλ 

επηδησθφκελσλ ζθνπψλ ησλ δχν λνκνζεηεκάησλ, αθνχ, ζηελ κελ πεξίπησζε ηνπ 

λφκνπ 1386/83, ζθνπφο ήηαλ, ε κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζε 

αθφκε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξηζθφηαλ ζε ζηάζε πιεξσκψλ ή είραλ πησρεχζεη, 

ελψ αληίζεηα, ζθνπφο ηνπ άξζξνπ 99 είλαη αθξηβψο ε πξφιεςε ηεο πηψρεπζεο. ( γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο βι. αλαιπηηθά θαησηέξσ θεθάιαην 2 ).  

 

Γηαθνξά κεηαμχ ηνπ λφκνπ 1386/83 θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο παξαηεξείηαη επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ηελ ηεξνχκελε δηαδηθαζία 

ππαγσγήο. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην λφκν 1386/83 ήηαλ 

απνθιεηζηηθά δηνηθεηηθή θαη ζπληειείην κε απφθαζε αξρηθά ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σερλνινγίαο, ελψ αληίζεηα ( φπσο αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαησηέξσ), ε ππαγσγή ζην 

άξζξν 99 πξνυπνζέηεη δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη κάιηζηα ηφζν ζην ζηάδην ηεο 

ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, φζν θαη ζηα 

ζηάδηα ηεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ θαη ζην 

δηνξηζκφ κεζνιαβεηή θαη εκπεηξνγλψκνλα. 

 

Σέινο, δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λφκνπ 1386/83 θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο πθίζηαηαη θαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ησλ δηψμεσλ ηνπ νθεηιέηε. 

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 8 παξ 4 εδ ηνπ λφκνπ 1386/83 θαζηέξσλε κελ ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ αλαζηνιή ησλ δηψμεσλ ηνπ νθεηιέηε, φξηδε φκσο φηη απηή δελ επέξρεηαη 

απηνκάησο κε ηελ ππαγσγή ζηνλ αλσηέξσ λφκν, αιιά ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο άξζξα 99 επ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ε επηθχξσζε απφ 

ην δηθαζηήξην ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο επηθέξεη απηφκαηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ιήςεο κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο απφ ηνπο πηζησηέο. (βι. Δ. Πεξάθε, 

Δηζαγσγή ζην δίθαην εμπγίαλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ,  1987, ζει. 28 επ θαη 120 επ).  

 

 

Β. Ο λφκνο 1892/1990 

 

Μεηαμχ ησλ άιισλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζεκαληηθή ζέζε έρεη ν λφκνο 1892/1990 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε θαη επεμέηεηλε, ζε 
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ζρέζε κε ην πξντζρχνλ δίθαην, ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ.   

 

Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ 1892/1990, θαηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1386/83. Έηζη έπαπζε ε επξεία 

παξεκβαηηθή εμνπζία ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ εμνπζία ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα αλαζέηεη ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ζηνλ ΟΑΔ 

(Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ ), λα πξνβαίλεη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ζε αλαζηνιή ησλ δηψμεσλ ζε βάξνο ηεο, θαζψο 

θαη λα ηελ ππάγεη ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο.   

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λφκνπ 1892/90 ήηαλ αθ ελφο φηη ελαπφθεηην πιένλ ζηνπο 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο λα επηδηψμνπλ κε απηήλ ηε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 44, ή λα 

ζέζνπλ απηή ζε εθθαζάξηζε, θαζψο επίζεο θαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο 

ή δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο επηρείξεζεο – πηζησηψλ. Αληηθείκελν 

ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44, απνθιεηζηηθά θαη κφλν  ε ξχζκηζε ή ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ρξεψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζπλέπεηα θαη  δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε 

απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ρξέε ηεο δελ είλαη θαη αλάγθε εμπγηαληηθή, ε 

εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο απηή θαζ εαπηή λα κελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο 

ζπκθσλίαο.  

 

Απφ ηελ άπνςε ινηπφλ απηήλ ε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λφκνπ 1892/90 δελ 

πξνβιέπεη δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, έζησ θαη αλ απηή κπνξεί ζπκπησκαηηθά λα 

επηηεπρζεί. Πξαθηηθή ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ ήηαλ φηη ην Δθεηείν επηθχξσλε ηε 

ζπκθσλία επηρείξεζεο πηζησηψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεηζζεί φηη ε ζπκθσλία 

απηή εμαζθάιηδε ηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο. ( αληίζεηα, φπσο αλαιπηηθά 

ζεκεηψλεηαη θαησηέξσ, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ν νθεηιέηεο 

απαηηείηαη λα επηθαιεζζεί ζην Γηθαζηήξην ζπγθεθξηκέλα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο 

δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη λα πείζεη ην δηθαζηήξην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ.). ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη κία 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζθνπψλ κεηαμχ ηνπ λφκνπ 1892/90 θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, αθνχ, ζε αληίζεζε κε ηνλ σο άλσ λφκν, ζθνπφο ηνπ 

άξζξνπ 99 είλαη ε, κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο πηψρεπζεο, πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο 

θαη εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Μία αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λφκνπ 1892/90 θαη ησλ άξζξσλ 99 επ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο εληνπίδεηαη ζην εχξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχζαλ 

λα ζπλάςνπλ ηελ πξνβιεπφκελε  ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα 

κε ην λφκν 1892/90  (φπσο άιισζηε θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγελέζηεξν λφκν 

1386/83) ηε ζρεηηθή ζπκθσλία κπνξνχζαλ λα ζπλάςνπλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ 

αλαζηείιεη ή δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, πνπ ήηαλ ζε θαηάζηαζε παχζεο 

πιεξσκψλ, ή αθφκε πνπ είραλ πησρεχζεη, ζε αληίζεζε κε ηα άξζξα 99 επ, πνπ 

επηβάιινπλ, γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, ιεηηνπξγνχζα θαη κε 

έρνπζα παχζεη ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζε. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ 1 ηνπ λφκνπ 1892/90, νη ζπκθσλίεο ησλ 

πηζησηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ ξπζκίδνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηα ρξέε απηήο, δέζκεπαλ 

θαη ηνπο κε κεηέρνληεο θαη ζπκβιεζέληεο ζηε ζπκθσλία πηζησηέο, θαζψο επίζεο θαη 

ην Γεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 99 επ, ε απφθαζε πνπ 



19 

 

επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή απφ ηεο εθδφζεψο 

ηεο, κφλν γηα ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο. Δλ ηνχηνηο, αλ απφ 

απφςεσο αζηηθνχ δηθαίνπ, ε δέζκεπζε κφλν ησλ ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ θαίλεηαη 

εχινγε, απφ πιεπξάο πησρεπηηθνχ δηθαίνπ είλαη κάιινλ άζηνρε, αθνχ νη ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο ζην πησρεπηηθφ δίθαην είλαη θαηά θαλφλα δεζκεπηηθέο γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο.  

 

Πεξαηηέξσ, ε έιιεηςε θαζνιηθήο δέζκεπζεο, θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

ειάρηζηα ειθπζηηθή, αιιά θαη άδηθε γηα ηνπο κεηέρνληεο ζε απηήλ πηζησηέο, αθνχ 

ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πηζησηήο ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπκβηβαζηεί κε ηνλ 

νθεηιέηε πξνβαίλνληαο ζε πεξηνπζηαθέο παξαρσξήζεηο, ελψ νη άιινη, κε κεηέρνληεο 

πηζησηέο, ζα δηαηεξήζνπλ αθέξαηε ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο ζέζε, θαξπνχκελνη κάιηζηα 

ηα νθέιε απφ ηελ ελδερφκελε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο, δηάζσζε πνπ επηηεχρζεθε 

ρσξίο δηθέο ηνπο πεξηνπζηαθέο παξαρσξήζεηο.  

 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δελ αλαηξνχληαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 

104 παξ 1, β ηνπ ΠησρΚσδ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαη σο πξνο ηνπο κε κεηέρνληεο 

πηζησηέο, θαζψο ε σο άλσ ξχζκηζε εηζάγεη απιψο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κε ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ θαη δελ αλαηξεί ην 

γεγνλφο φηη, ζηελ πξάμε, ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

πεξηνπζηαθέο παξαρσξήζεηο ησλ κεηερφλησλ ζε απηήλ δαλεηζηψλ.  ( γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ 1892/90, βι. Δ. Πεξάθε, Η ζπκθσλία 

πηζησηψλ θαη επηρείξεζεο θαηά ηα άξζξα 44 θαη 45 ηνπ λφκνπ 1892/90, 1993, ζει 

15 επ ).  

 

Δπηρεηξψληαο κία ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ  πνπ 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα ζην λφκν 1892/90 θαη ζηα άξζξα 99 επ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ν ππνρξεσηηθφο δηνξηζκφο 

κεζνιαβεηή ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο  (πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ επίηξνπν ηνπ 

λφκνπ 1892/90), θαζηζηά πην πνιχπινθε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη  δεκηνπξγεί ηνλ 

θίλδπλν καηαίσζεο ηεο, αθνχ εκπεξηέρεη ην ελδερφκελν ηειηθήο παχζεο ησλ 

πιεξσκψλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΣΑ ΓΔΝΙΚΑ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 – 106 ηνπ λφκνπ 3588/2007 ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα εηζήρζε απφ ηε Γαιιία ζην ειιεληθφ ζχζηεκα δηθαίνπ ν ζεζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. θνπφο ηνπ λνκνζέηε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο πηψρεπζεο κε 

ην λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ νθεηιέηε λνκηθνί κεραληζκνί απνηξεπηηθνί ηεο 

επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο, ψζηε νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα 

αληηκεησπίδνληαη κέζα ζε έλα θιίκα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, κπνξνχλ 

φρη κφλνλ λα αλαδηνξγαλσζνχλ ζε πγηέζηεξεο βάζεηο θαη λα κεηψζνπλ ή λα 

εμαιείςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απνθεχγνληαο ηελ πηψρεπζε, αιιά 

επίζεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αλεχξνπλ λένπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάθακςή ηνπο.     

 

Δλδεηθηηθά ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθεη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο είλαη φζα 

αλαθέξνληαη ζην εηζαγσγηθφ απφζπαζκα ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ λ. 3588/2007, 

δειαδή φηη « ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο είλαη απφ ηα 

πιένλ θξίζηκα κέηξα γηα ηε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο ζε πξνπησρεπηηθφ επίπεδν 

αιιά θαη σο πξνζηάδην γηα ηε δπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ νθεηιέηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα θαηέιεγε ηειηθά ζη δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο…. ε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο πξνβιέπεηαη φηη ζα δψζεη ζηνπο νθεηιέηεο, πξηλ θηάζνπλ ζηε 

θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ, ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο λέσλ ρξεκαηηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ αλφξζσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο…. ζα απνηειέζεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηε θχξηα επθαηξία γηα ηνπο νθεηιέηεο λα θιείζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ 

δξαζηηθά ηα νηθνλνκηθά ηνπο αλνίγκαηα θαη λα απνθχγνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε πην 

ζθιεξή γηα απηνχο δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο, παξακέλνληαο θχξηνη θαη έρνληαο ηνλ 

έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ηνπο κε παξάιιειε αλαζηνιή ησλ δηψμέσλ ηνπο».    

 

Με ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο επηδηψθεηαη, ππφ ηελ εγγχεζε ηεο Γηθαζηηθήο αξρήο 

θαη κε ηε ζχκπξαμε ησλ πηζησηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ κέζσ ηεο 

δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απεηιείηαη κε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε, ή εθείλεο πνπ 

ηα δεδνκέλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα 

επηβίσζεο, κε απψηεξνπο ζθνπνχο ηελ πξναγσγή ηνπ ηνπηθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε , ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

επξχηεξα ηε βειηίσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Ζ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο είλαη κία ζπιινγηθή ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο απηνλνκίαο. Δίλαη ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία 

δηφηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απαηηείηαη ε ζχκπησζε ησλ βνπιήζεσλ , ή αιιηψο ε 

ζπλαίλεζε ησλ κεηερφλησλ ζε απηήλ ( νθεηιέηε – πηζησηψλ ) θαη είλαη απηφλνκε 

δηαδηθαζία δηφηη επηηπγράλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο θαη 

απηφλνκεο βνχιεζεο ησλ κεηερφλησλ, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Δλ ηνχηνηο, παξά ην ζπλαηλεηηθφ θαη απηφλνκν 

ραξαθηήξα ηεο, ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ ηξηπιή παξέκβαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο εθδίδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο δπλάκεη ησλ νπνίσλ απηή ιεηηνπξγεί, ήηνη, θαηά αξρήλ κηα 

πξψηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ( 
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άξζξν 100 ΠησρΚσδ), ζηε ζπλέρεηα κία δεχηεξε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ επηθπξψλεη 

ε κε ηε ζπκθσλία πνπ ζα επηηεπρζεί κεηαμχ νθεηιέηε εθείλσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ πνπ 

έρνπλ ηε πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεζνιαβεηή   ( άξζξν 

101 ΠησρΚσδ) θαη ηέινο κηα δηθαζηηθή ηξίηε απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε ιχζε ηεο 

ζπκθσλίαο ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο.  

 

Απφ ηε θχζε ηνπο νη ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ξπζκίζεηο, απνζθνπνχλ 

ζηελ εμηζνξξφπεζε  πνιιαπιψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ ηαχηηζε θαλφλσλ εκπνξηθνχ, 

αζηηθνχ, θνξνινγηθνχ, εξγαηηθνχ, δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπληνληζκέλσλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ δειαδή ζηελ ζηήξημε ηεο επηρείξεζεο πνπ απεηιείηαη 

κε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ή εθείλεο πνπ ηα δεδνκέλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ αθήλνπλ πξνζδνθία επηβίσζεο. Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ 

εμπγηαληηθψλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ  ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο πξνζψπσλ, αθ ελφο εθ ησλ πξνηέξσλ,  πξνηξέπνληαο  ( θαη 

ππνβνεζψληαο ) ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ιακβάλνπλ ζσζηέο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο ρσξίο ππεξπξνζηαζία νχηε ησλ πηζησηψλ νχηε ηνπ νθεηιέηε θαη αθ 

εηέξνπ εθ ησλ πζηέξσλ, δηαηεξψληαο ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ παξά ηα δνκηθά 

ηνπο πξνβιήκαηα έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη 

νδεγψληαο ζηε ξεπζηνπνίεζε ηηο κε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο. 

 

Πεξαηηέξσ, αλ θαη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο είλαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

εληαγκέλε ζην πησρεπηηθφ θψδηθα, εληνχηνηο ζα πξέπεη απηή λα ζεσξεζεί σο 

εμσπησρεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ πξνζηαδην 

ηεο πηψρεπζεο, αιιά βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε θάζε επηρείξεζεο πνπ απνδεηθλχεη, 

νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε παχζε 

πιεξσκψλ.  

 

Πάλησο, ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο δελ ζηεξείηαη ζπζρέηηζεο κε ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο ε νηθνλνκηθή αδπλακία ηελ νπνία πξνυπνζέηεη, 

ζπληζηά θαηάζηαζε ε νπνία, ρσξίο ηε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηεο θαη θαηά  ηε 

ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, εμειίζζεηαη ζπλήζσο ζε παχζε πιεξσκψλ θαη 

πηψρεπζε. Άιισζηε, ν ζθνπφο ηε δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο σο δηαδηθαζίαο 

πξφιεςεο ηεο πηψρεπζεο, έρεη εμεηδηθεπζεί θαη απφ ηε λνκνινγία κε ζρεηηθέο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηε απφθαζε ηνπ ΜπξΑζ 10689/2008 ( βι. ΓΔΔ 2009, 

73) ε νπνία αλαθέξεη ζρεηηθά ηα εμήο. « ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο 

πηψρεπζεο κε ην λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ νθεηιέηε λνκηθνί κεραληζκνί 

απνηξεπηηθνί ηεο αλαπφδξαζηα θαηαζηξνθηθήο ξεπζηνπνηήζεσο, ψζηε νη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο λα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηξφπν πξνζεθηηθφ ζνβαξφ, κε θαληαζία, 

δηαπξαγκάηεπζε, αζθάιεηα θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

νθεηιέηε θαη πηζησηψλ».  

 

Ωζηφζν, ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε φηη δηθαίσκα ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, έρεη ε επηρείξεζε, πνπ βξίζθεηαη κελ ζε νηθνλνκηθή αδπλακία, ρσξίο 

εληνχηνηο λα έρεη πεξηέιζεη ζε παχζε πιεξσκψλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

αδηθαηνιφγεηε, αλαθφινπζε θαη αληίζεηε κε ηα φζα  ηζρχνπλ ζηελ πξάμε. Σνχην 

δηφηη, παχζε πιεξσκψλ δελ ζεκαίλεη θαη αλάγθε έιιεηςε πεξηνπζίαο, αιιά 

πεξηνπζηαθή αδπλακία θαη αληζνξξνπία ηέηνηα, ψζηε ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα 
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εμππεξεηήζεη ηηο νθεηιέο ηεο, αδπλακία πνπ έρεη ηα ζηνηρεία ηεο γεληθφηεηαο θαη ηεο 

κνληκφηεηαο. Όκσο, ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία πνπ έρεη αθξηβψο απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά. Πεξαηηέξσ, θαη αλ αθφκε θάπνηα επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ζε 

ηέηνηα θαηάζηαζε, πεξηέξρεηαη ζε απηήλ κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο, 

δηφηη απνθαιχπηνληαο δεκφζηα νηθνλνκηθή αδπλακία, πξνθαιεί ηελ άκεζε αληίδξαζε 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ, πνπ δηαθφπηνπλ ζπλήζσο άκεζα θάζε 

θαηλνχξγηα πίζησζε, θάηη πνπ θαηά ηελ θνηλή πείξα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξηέιεπζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο ζε παχζε πιεξσκψλ.      

 

Γεληθά, ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ζηε ρψξα καο θαη ε ζεηηθή 

απνδνρή ηεο, έρεη κέρξη ζηηγκήο δείμεη φηη απηή απνηειεί έλα πξνζθηιέο εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ησλ νθεηιεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο εθπιήξσζεο ησλ εκπνξηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο, ζε αληίζεζε κάιηζηα κε ηελ πξσηνπφξν ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ Γαιιία, φπνπ γηα ην έηνο 2004, επηηεχρζεθαλ κφιηο 1400 θηιηθνί 

δηαθαλνληζκνί ζε ζρέζε κε 50.000 εθθαζαξίζεηο. Σνχην νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ππέξ ηνπ 

νθεηιέηε θαηά ην ζηάδην απφ ηε ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, φζν θαη ζηελ, κεηά ηελ επηθχξσζε, αλαζηνιή είζπξαμεο, εθηέιεζεο θαη 

δηαζθάιηζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, ζπκβαιινκέλσλ θαη κε. 

Ωζηφζν, ππάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο, ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, κε ηε ρξνληθή 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηνλ νθεηιέηε λα απέρεη απφ ηελ πιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ρσξίο λα θηλδπλεχεη απφ κέηξα εθηέιεζεο ελαληίνλ ηνπ, λα 

κεηαηξαπεί απφ κέζν εμπγίαλζεο ζε κέζν αλαζηνιήο ησλ πιεξσκψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΟΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ  

 

Οη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο δηαθξίλνληαη ζε 

ππνθεηκεληθέο, αληηθεηκεληθέο θαη δηαδηθαζηηθέο. ηηο ππνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο 

αλήθεη ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ επηδηψθεη ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ζηηο αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο αλήθεη 

ε νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ελψ ηέινο, σο δηαδηθαζηηθή 

πξνυπφζεζε νξίδεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσο πξνο ην δηθαζηήξην γηα άλνηγκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ 

σο άλσ πξνυπνζέζεσλ. 

           

  

1. Η πησρεπηηθή ηθαλφηεηα – εκπνξηθή ηδηφηεηα   

 

ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κπνξεί λα ππαρζεί θάζε νθεηιέηεο πνπ ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο ζα είρε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα  ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ 12 ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα δειαδή θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έκπνξνο ή έλσζε 

πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα  πνπ επηδηψθεη, νηθνλνκηθφ ζθνπφ. ( άξζξν 99 

παξ 1 ΠηΚ).  

 

Ζ απφθαζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο είλαη νπζηαζηηθά κία πξάμε 

δηαρείξηζεο γηα ηελ νπνία εμνπζία έρεη ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

ν έκπνξνο αηνκηθά. Ζ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο απνηειεί δηθαίσκα ηνπ 

νθεηιέηε θαη ζπλήζσο γίλεηαη εθνχζηα απφ απηφλ, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη λα 

γίλεηαη ππφ ηελ  πίεζε ησλ πηζησηψλ.   

 

Γεδνκέλνπ ινηπφλ  ηνπ φηη ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ επηδηψθνληνο λα εληαρζεί ζηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο πξνζψπνπ, αλαδεηθλχεηαη απφ ην λφκν ζε non sine qua φξν 

θηλήζεσο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ρξήζηκν λα επηρεηξήζνπκε θαησηέξσ κηα 

γεληθή αλαθνξά ζηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε λα 

θαηαζηεί ζαθέο ην εχξνο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

εθ ηνπ λφκνπ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο.     

 

Μία πξψηε πξνυπφζεζε ηεο πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, είλαη ε εκπνξηθή ηδηφηεηα. Αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά πξφζσπα,  

έκπνξνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ θαη ηε γεληθή δηδαζθαιία 

ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ είλαη « ν θαηά ζχλεζεο επάγγεικα ελεξγψλ εκπνξηθφο 

πξάμεηο», δειαδή απαηηείηαη ε άζθεζε ησλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ λα γίλεηαη θαηά 

ζχλεζεο επάγγεικα, θάηη πνπ απνθιείεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ πξάμεηο εκπνξηθέο παξεπφκελα ή επ επθαηξία ηεο άζθεζεο ελφο αζηηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

 

Πεξαηηέξσ, ν έκπνξνο πξέπεη λα αζθεί ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζην φλνκα 

ηνπ θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, θάηη πνπ απνθιείεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα θαη 

επνκέλσο ηελ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα πξφζσπνλ πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

σο αληηπξφζσπνη άιισλ.  
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Σέινο, απηφο πνπ έπαπζε λα είλαη έκπνξνο ή ν απνβηψζαο έκπνξνο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππαγσγήο  ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, φκσο ν θιεξνλφκνο ηνπ 

απνβηψζαληνο εκπφξνπ, εθ φζνλ βέβαηα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

99 παξ 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, αλεμάξηεηα κάιηζηα ηνπ 

θαηά πφζνλ νη απαηηήζεηο ηξίησλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αδπλακία, 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή ηνπ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ή ηνλ βαξχλνπλ σο θαζνιηθφ 

δηάδνρν ηνπ απνβηψζαληνο εκπφξνπ. ( βι. Κηάληνπ – Πακπνχθε, εγρεηξίδην 

Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ι, 1975, ζει 37 επ θαη Α. Λνπθφπνπινπ, Δκπνξηθφ δίθαην , 

Γεληθφ κέξνο, 1980, ζει 119 )   

 

Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα, πησρεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ, πξψηνλ ε εηαηξία 

εθ φζνλ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη είλαη εκπνξηθή θαη δεχηεξνλ νη ελψζεηο 

πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθνπλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ, πησρεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ ε νκφξξπζκε θαη ε 

εηεξφξξπζκε εηαηξία, αθ φζνλ επηδηψθνπλ εκπνξηθφ ή νηθνλνκηθφ ζθνπφ, ε αλψλπκε 

εηαηξία, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν ζπλεηαηξηζκφο θαη ε λαπηηθή εηαηξία. 

Αληίζεηα δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ( βι. Λνπθφπνπιν, 

ν.π,  ζει. 129 επ θαη Κνξζίξε, Πησρεπηηθφ δίθαην, ζει, 22 επ)  

 

2. Η νηθνλνκηθή αδπλακία  
 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηελ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ε ππαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθή αδπλακία παξνχζα ή πξνβιέςηκε, 

ρσξίο φκσο είζνδν ζην ζηάδην ηεο παχζεο ησλ πιεξσκψλ. Αλ έρεη επέιζεη παχζε 

ησλ πιεξσκψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ 1 ΠηΚ, δειαδή πθίζηαηαη αδπλακία 

εθπιήξσζεο κε ηξφπν γεληθφ θαη κφληκν,  ηφηε απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαη ν νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο, ππνβνιήο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 107 επ ηνπ ΠηΚ. 

 

 Οηθνλνκηθή αδπλακία θαηά ηα αλσηέξσ κπνξεί λα ζπληζηά ε κε γεληθή θαηά ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ νηθνλνκηθή αδπλακία, ή ε πξφζθαηξε ηέηνηα, ή ε 

νθεηιφκελε ζε παξνδηθνχο ιφγνπο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ή ζε ιφγνπο 

δηθαηνινγεκέλεο αξξπζκίαο πιεξσκψλ. Γελ απαηηείηαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία λα 

είλαη παξνχζα, αιιά αξθεί, θαηά αληηθεηκεληθή εθηίκεζε, λα πξνβιέπεηαη, φηη ζην 

άκεζν κέιινλ ε επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ( βι. απφθαζε 

ΠΠξΠεηξ 2984/2010 ). Ζ πξφβιεςε απηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη γεληθή θαη αφξηζηε, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ελδείμεηο πνπ 

αθνξνχλ ζπλνιηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν, φζν θαη 

ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Δηδηθφηεξα, ηέηνηεο ελδείμεηο άκεζσλ ή θνληηλψλ ζην 

κέιινλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηεινχλ,  

 

α) ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο αξλεηηθφο ηζνινγηζκφο, ζπλερήο έιιεηςε 

θεξδνθνξίαο, ππεξβνιηθφο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο, δηαθνπή ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θιπ 

  

β) ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, φπσο ε επηβάξπλζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

πνιιαπιέο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, ή ε αλππαξμία ειεχζεξεο πεξηνπζίαο ή ε 

εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνρξεψζεσλ 
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γ) ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ, ε 

ππνιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, νη δπζρέξεηεο ζηε θάιπςε ησλ απνζεκάησλ, 

πξνβιήκαηα θαη δηεθδηθήζεηο πξνζσπηθνχ κε αληηκεησπίζηκεο 

 

δ)ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο φπσο, κείσζε παξαγγειηψλ, 

πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ην πξνζσπηθφ, κεξηθή ή νιηθή 

θαηαζηξνθή  εγθαηαζηάζεσλ ή παξαγσγήο, επξεία ειαηησκαηηθφηεηα πξντφλησλ θαη 

καδηθέο ππαλαρσξήζεηο πειαηψλ.   

(βι. Λ. Κνηζίξε  Η δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαηά ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα, 

2010, ζει. 19 επ )  

 

3. Τπνβνιή αηηήζεσο 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 99 παξ 2, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, 

δειαδή ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ έρεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ έδξα, γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. Ζ αίηεζε ηνπ πξέπεη 

απαξαίηεηα, αιιηψο απνξξίπηεηαη απφ ην δηθαζηήξην σο απαξάδεθηε,  λα έρεη ηφζν 

πιεξνθνξηαθφ, φζν θαη πεξηγξαθηθφ πεξηερφκελν, δειαδή, αθ ελφο  λα αλαθέξεη 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ ζεκαζία θαη ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη αθ εηέξνπ λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο αληηκεηψπηζε ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.  

( Κνηζηξεο, ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαηά ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα, ν.π. ζει. 

32 επ ).  

 

Πεξαηηέξσ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ 

κεζνιαβεηή, ζην άξζξν 99 παξ 2 πξνβιέπεηαη, σο πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο 

παξαπάλσ αηηήζεσο, ε ππνρξέσζε ηνπ αηηνχληνο λα επηζπλάςεη καδί κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, γξακκάηην 5.000 επξψ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, γηα ηελ ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ κεζνιαβεηή.        

 

ηελ πξάμε, ηα ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ζπλήζσο ε επηρείξεζε ζην δηθφγξαθν ηεο  

αίηεζεο ηεο γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, είλαη ηα αθφινπζα. 

 

α) Έιιεηςε ηακεηαθήο επρέξεηαο.  

Ζ επηρείξεζε επηθαιείηαη ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδεη πξφζθαηξε έιιεηςε ηακεηαθήο 

επρέξεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο, θάηη πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ νκαιή εμέιημε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ 

λα πηζαλνινγείηαη φηη ζχληνκα ζα εηζέιζεη ζε θαζεζηψο παχζεο πιεξσκψλ. 

   

β) Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Αλαθέξεηαη ην χςνο ησλ άκεζσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο 

ηξίηνπο ( ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο θιπ ) , είηε ζε κεηξεηά είηε ζε επηηαγέο θαη 

δειψλεηαη ε αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ. 
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γ) Πξφβιεςε αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο πνξείαο 

Ζ επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε πξφβιεςε αξλεηηθήο πνξείαο θαη επηδείλσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο ζην άκεζν κέιινλ, παξαζέηνληαο ζπλήζσο, πξνο 

επηβεβαίσζε ηεο πξφβιεςήο ηεο απηήο, πίλαθα πξνβιέςηκσλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ. 

 

 

δ) Καηάζεζε ηζνινγηζκψλ 

Πξνζθνκίδνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνθχπηεη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ε αμία ηνπ πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο, ηα ππάξρνληα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο θαη ην κέγεζνο ησλ 

επελδχζεψλ ηεο.  

 

ε) Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο – απαζρφιεζε 

εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ επηρείξεζε επηθαιείηαη ην γεγνλφο φηη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη 

απνιχησο αλαγθαία γηα θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα, 

αθ ελφο πξνθεηκέλνπ λα κελ πεξηέιζνπλ ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο νη εξγαδφκελνη ζε 

απηήλ θαη αθ εηέξνπ γηα λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ 

θαηαβνιήο επηδνκάησλ αλεξγίαο, έιιεηςεο είζπξαμεο ΦΠΑ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θιπ. 

 

ζη ) Πξνηεηλφκελα κέηξα αλαδηνξγάλσζεο. 

Ζ επηρείξεζε πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αλαδηνξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο 

ηεο, φπσο ελδεηθηηθά, αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ, επέθηαζε εξγαζηψλ, δεκηνπξγία 

δηθηχνπ πσιήζεσλ, κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαηάξγεζε θιάδσλ κε 

κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ, κείσζε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θιπ.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 – 106 ΠηΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθή ησλ 

δηθαζηεξίσλ, πξνθχπηεη φηη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα, 

θαζέλα απφ ηα νπνία επηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε ζρέζε ηνπ νθεηιέηε κε ηνπο 

πηζησηέο ηνπ. 

 

1)Τπνβνιή αίηεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο 

 

2)Αίηεζε γηα ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ε νπνία ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

αίηεζε γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο 

 

3) Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηνξηζκφο 

κεζνιαβεηή. 

 

4) Γηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ζπκθσλίαο κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ 

 

5) χλαςε ηεο ζπκθσλίαο 

 

6) Απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα επηθχξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο 

 

7) Τινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο 

 

8) Απηνδίθαηε ή δηθαζηηθή ιχζε ηεο ζπκθσλίαο 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο.  

 

 

1. Σν άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο.   

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

απνδεηθλχεη νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ, κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη απφ ην 

πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. ( άξζξν 99 παξ 1 

ΠηΚ ).  

 

Ζ ππνβνιή θαη κφλν ηεο αίηεζεο δελ επηθέξεη θαη αξρήλ έλλνκα απνηειέζκαηα, κε 

ζπλέπεηα νη πηζησηέο ηνπ  νθεηιέηε λα κπνξνχλ αθ ελφο λα δεηήζνπλ ηε θήξπμή ηνπ 

ζε πηψρεπζε θαη αθ εηέξνπ λα πξνβνχλ ελαληίνλ ηνπ ζε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο θαη αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ο νθεηιέηεο σζηφζν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιεη, ( θαη ζηελ πξάμε ππνβάιιεη ζπλήζσο) ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζή ηνπ γηα 

άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, θαη αίηεκα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, κε 

πεξηερφκελν ηελ αλαζηνιή ησλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ ελαληίνλ ηνπ, ην νπνίν 

κάιηζηα αίηεκα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεκα ρνξεγήζεσο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο πνπ ζα επηβάιιεη ζηνπο πηζησηέο ηνπ λα απέρνπλ απφ θάζε κέηξν ελαληίνλ 

ηνπ, κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηήκαηνο πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ.  
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Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απνθαζίδεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο εθ 

φζνλ πηζαλνινγήζεη ην βάζηκν ηνπ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε, αιιά θαη ηε ζθνπηκφηεηα 

ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία. ( άξζξν 100 παξ1 ΠηΚ ). χκθσλα κε ην άξζξν 100 παξ. 4 

ΠηΚ, ε απφθαζε γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, είηε δέρεηαη, είηε 

απνξξίπηεη ηε ζρεηηθή αίηεζε, δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα ( βι. ΠΠξΘεο 

28664/2000 ).  
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε αληίζεζε κε ηα φζα πξνέβιεπαλ νη λφκνη 1892/90 θαη 

1386/83, ην δηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, εμεηάδεη φρη κφλνλ ηελ χπαξμε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζηε δηαδηθαζία ( πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, κε 

παχζε πιεξσκψλ ), αιιά επίζεο ην θαηά πφζνλ απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ζην δηθαζηήξην, λα αλαδηνξγαλσζεί θαη 

λα απνθχγεη ηελ πηψρεπζε. Με άιια ιφγηα ην δηθαζηήξην, ππνρξενχηαη λα εμεηάδεη 

ελ πξνθεηκέλσ, αλ ε επηρείξεζε πνπ επηδηψθεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία είλαη 

βηψζηκε ή κε, θαη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο κφλνλ φηαλ 

πηζαλνινγείηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.    

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ελ φςεη ηνπ θηλδχλνπ λα κεηαηξαπεί ε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο απφ κέζν εμπγίαλζεο θαη απνθπγήο ηεο πηψρεπζεο, ζε 

κέζν αλαζηνιήο ησλ πιεξσκψλ ηνπ νθεηιέηε, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζην αλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηδίσο νη πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο, δεκηνπξγνχλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα minimum  δπλακηθήο πνπ ζα ηεο επηηξέςεη 

λα αλαθάκςεη. Σνχην δηφηη, ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο δελ είλαη  ε 

πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο θαη αλάθακςεο νπνηαζδήπνηε αδηαθξίησο πξνβιεκαηηθήο 

επηρείξεζεο, αιιά κφλν εθείλεο πνπ αληηθεηκεληθά έρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα θάηη 

ηέηνην. Άιισζηε, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη, ε ππαγσγή κηαο επηρείξεζεο 

ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο παξαρσξήζεηο εθ 

κέξνπο ησλ πηζησηψλ ηεο, παξαρσξήζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ πξννπηηθή θαη ηελ 

ειπίδα ηεο ηειηθήο ηθαλνπνηήζεψο ηνπο κέζσ ηεο αλάθακςεο ηεο επηρείξεζεο. Θα 

ήηαλ ινηπφλ άδηθν γηα ηνπο πηζησηέο, αιιά θαη αληίζεην κε ηνλ ζθνπφ θαη ην λφεκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο,  αλ εδεηείην απφ απηνχο, λα επσκηζζνχλ ην θφζηνο 

ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία, επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαθαλψο δελ έρνπλ θακία ειπίδα θαη 

πξννπηηθή αλάθακςεο. 

 

Δλδεηθηηθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη ππ φςε ην δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηάμεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο είλαη ε κε αξηζκφ 2984/2010 

απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο ( δεκνζηεπκέλε ζηε ΓΔΔ 

2/2011, ζει. 198 ) Ζ απφθαζε απηή έθαλε δεθηή αίηεζε εηαηξίαο γηα ην άλνηγκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, δηφηη, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο, « ε αηηνχζα εηαηξία 

φρη κφλνλ δελ έρεη πξνβεί δε παχζε πιεξσκψλ αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη κία 

βηψζηκε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ, ε νπνία έρεη 

αλαιάβεη πιεζψξα έξγσλ ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνζδνθφκελσλ εζφδσλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, πιελ φκσο ε είζπξαμε απηψλ δελ είλαη άκεζε θαη 

ππφθεηηαη ζηε ρξνλνβφξν δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο θαη ηηκνιφγεζεο. Δλφςεη ησλ 

αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε δηαξθήο έιιεηςε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε 

ζηξνθή ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ νινέλα απμαλφκελν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζα 

επεξεάζνπλ ζνβαξά ηε βησζηκφηεηά ηεο, θαζψο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηξίηνπο. Ήδε ε αηηνχζα ΑΔ γηα ηελ απνθπγή ηέηνηνπ 
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ελδερνκέλνπ έρεη πξνρσξήζεη ζε αλαζεψξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ, 

πξνηείλνληαο ηελ πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν ζα εδξαδεηαη ζηε  

κεηαηφπηζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ θαη φρη ζηε δηαγξαθή ή 

κεηνρνπνίεζε ηνπο. Δπνκέλσο, ην δηθαζηήξην ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ 

θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο αηηνχζαο, ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ παξέρεη, 

θξίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε ππφ θξίζε αίηεζε θαη λα αλνίμεη ε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, νξηδνκέλνπ πξνο ηνχην κεζνιαβεηή»        

 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηπρφλ ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, φπσο άιισζηε θαη ε αίηεζε πξνο ηνχην ( βι. αλσηέξσ), δελ επηθέξεη 

θακία έλλνκε ζπλέπεηα νχηε σο πξνο ηνλ νθεηιέηε, νχηε σο πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ. 

ε αληίζεζε δειαδή κε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ε νπνία επηθέξεη ζεκαληηθέο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο, ε απφθαζε αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, αιιά θαη 

ην δηάζηεκα πξνζπαζεηψλ ηνπ κεζνιαβεηή πνπ αθνινπζεί, είλαη νπδέηεξα σο πξνο 

ηελ επέιεπζε έλλνκσλ ζπλεπεηψλ. (βι. Πεξάθεο, Πησρεπηηθφ δίθαην, 2010, ζει. 42 

).  

Δπνκέλσο, θαη κεηά ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο, νη πηζησηέο ηνπ νθεηιέηε κπνξνχλ, 

ειιείςεη ιήςεσο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, λα ιάβνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα  ελαληίνλ ηνπ, 

ή λα δεηήζνπλ ηε θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε. ηελ πξάμε φκσο, ε απνπζία έλλνκσλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ην δηάζηεκα απφ ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, θαιχπηεηαη απφ ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.  

 

2. Ο δηνξηζκφο εκπεηξνγλψκνλα θαη κεζνιαβεηή   

 

ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κεηέρνπλ, πιελ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ, θαη 

ηξίηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ σο έξγν είηε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, είηε ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ νθεηιέηε 

θαη πηζησηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο. Σα πξφζσπα 

απηά, είλαη αληίζηνηρα ν εκπεηξνγλψκνλαο θαη ν κεζνιαβεηήο, θαη ν εηδηθφηεξνο 

ξφινο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο είλαη ν αθφινπζνο. 

 

Α. Ο εκπεηξνγλψκνλαο 

 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θαηά θαλφλα δελ έρεη ηηο εηδηθέο εθείλεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο, θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο πξνβιέςηκεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ ν λνκνζέηεο επηηξέπεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ελεξγψληαο κε 

ηαρεία δηαδηθαζία, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλνίγκαηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, λα νξίζεη, εθ φζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, εκπεηξνγλψκνλα 

γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ν 

δηνξηζκφο εκπεηξνγλψκνλα είλαη δπλεηηθφο, ελαπφθεηηαη δειαδή ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν πξνρσξεί ζηελ ελέξγεηα απηήλ φηαλ θξίλεη φηη 

ηνχην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο επηρείξεζεο,.   

 

Ο δηνξηζζείο εκπεηξνγλψκνλαο, ζπλήζσο ινγηζηήο, ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη έθζεζε 

αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ θαη λα ηελ θαηαζέζεη ζηε γξακκαηεία ηνπ πησρεπηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ. ( άξζξν 99 παξ 

3 εδ. 2 ΠηΚ) .  
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Ο εκπεηξνγλψκνλαο κπνξεί, γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, λα δεηά απφ ηνλ 

νθεηιέηε, αιιά θαη θάζε ηξίην, θάζε νηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε. 

ην πιαίζην απηφ, ν εκπεηξνγλψκνλαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηά παξέθθιηζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, λα δεηά απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θάζε ζρεηηθή κε 

ηνλ νθεηιέηε πιεξνθνξία, ζην κέηξν πνπ απηή είλαη πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ελ γελεη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ζηα 

θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ηνπ έξγνπ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, ηζρχνπλ  ηα ίδηα κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ  κεζνιαβεηή, φπσο απηέο δηεμνδηθά αλαιχνληαη 

θαησηέξσ. ( βι. Κνηζίξεο, ν.π αξ 48, ζει. 26 ). 

 

Β. Ο κεζνιαβεηήο.  

 

Ο κεζνιαβεηήο  δηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε απφθαζε 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη 

επέρεη ζέζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, θαζψο αζθεί ιεηηνχξγεκα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη 

δηθαζηηθψο θαη δελ απνηειεί φξγαλν ε εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία  (νθεηιέηε – πηζησηψλ ). Έρεη ππνρξέσζε ερεκχζεηαο γηα θάζε 

πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ κε αθνξκή ηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ, ελψ επίζεο ζπληξέρεη αζπκβίβαζην σο πξνο ην δηνξηζκφ ηνπ αλ κέζα ζηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρεη ιάβεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, άκεζα ή έκκεζα, ακνηβή 

απφ ηνλ νθεηιέηε, ή απφ πξφζσπν πνπ ειέγρεη ηνλ νθεηιέηε, ή ειέγρεηαη απφ απηφλ.  

(άξζξν 106 παξ 1 ΠηΚ ).  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, ελ φςεη ηεο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ ξφινπ ηνπ κεζνιαβεηή ζηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, αιιά θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ,   ν 

λφκνο επηδηψθεη, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, λα δηαζθαιίζεη ηελ  ακεξνιεςία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κεζνιαβεηή.  

 

πλέπεηα ηνχησλ είλαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βάζηκε θαη δηθαηνινγεκέλε 

δπζπηζηία σο πξνο ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ κεζνιαβεηή, είλαη 

δπλαηή ε δηθαζηηθή ηνπ αληηθαηάζηαζε απφ άιινλ κεζνιαβεηή, θαηά αλαινγηθή 

εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚπνιΓ πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 376 ηνπ ΚπνιΓ, νη 

πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νη ίδηνη λα εμαηξεζνχλ ή λα εμαηξεζνχλ απφ 

δηάδηθν, κεηαμχ άιισλ θαη φηαλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 52 

παξ 1 εδ α έσο ζη, δειαδή αλ έρνπλ πξνθαιέζεη ή πξνθαινχλ ππφλνηα κεξνιεςίαο, 

ηδίσο αλ έρνπλ κε θάπνην δηάδηθν ηδηαίηεξε θηιία, ηδηαίηεξεο ζρέζεηο θαζεθφλησλ ή 

εμάξηεζεο, έξηδα ή έρζξα. ( βι. απφθαζε ΠΠξΛαξ 4/2011, δεκνζηεπκέλε ζηε ΓΔΔ 

3/2011, ζει. 319 )  
 

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 35 ηνπ λφκνπ 3858/2010 πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο 4 ζην 

άξζξν 101 ηνπ ΠηΚ ε νπνία νξίδεη φηη « ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

νξηζζέληα κεζνιαβεηή, ή παξαίηεζήο ηνπ, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην απηεπαγγέιησο 

ζέηεη ηέινο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο» . Με ηε λέα απηή, απζηεξή δηάηαμε 

εηζήρζε έλα αθφκε ηξφπνο πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, πνπ είλαη ε 

άξλεζε ηνπ κεζνιαβεηή λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ή ε παξαίηεζή ηνπ. Ζ λέα 

απηή δηάηαμε έρεη σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή ησλ ζπρλά παξαηεξνχκελσλ ζηξεςφδηθσλ 

αηηήζεσλ ζπλδηαιιαγήο, ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη κεζνιαβεηήο πνπ ζηε ζπλέρεηα 
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παξαηηείηαη, γηα λα επηηεπρζεί κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ε επηκήθπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηθέξεη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ λένπ 

κεζνιαβεηή. ( βι. Πεξάθεο, Πησρεπηηθφ Γίθαην, 2010, ζει. 44 ).  

 

Ωζηφζν, ε θαηά ηα αλσηέξσ νξηζηηθή πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ζε 

πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή αξλήζεσο αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ ηνλ κεζνιαβεηή, 

θξίλεηαη σο άδηθε γηα ηνλ θαιφπηζην νθεηιέηε θαη επηπιένλ δεκηνπξγεί δήηεκα 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 101 παξ 4, ε νπνία 

ελδερνκέλσο λα πιήηηεη ην δηθαίσκα ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηνπ νθεηιέηε, 

θαζψο εμαξηά ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δηάζσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, απνθιεηζηηθά απφ ηε δηάζεζε θαη θαηάζηαζε ηξίηνπ 

πξνζψπνπ, ην νπνίν κάιηζηα επέρεη ζέζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπλδηαιιαγήο, ν δηνξηζκφο κεζνιαβεηή θαηάιιεινπ θαη 

πξφζπκνπ λα αλαιάβεη θαη λα πεξαηψζεη ην έξγν ηνπ, απνηειεί δήηεκα κείδνλνο 

ζεκαζίαο, αθνχ ελδερφκελε άξλεζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ή παξαίηεζε εθ κέξνπο 

ηνπ κεζνιαβεηή ( αθφκε θαη αλ απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε ), νδεγεί ζηελ άδηθε ιήμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο.  

 

Ωο ιχζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεζνιαβεηή πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ε επηινγή 

ηνπ απφ εηδηθφ θαηάινγν νξθσηψλ ειεγθηψλ, ν νπνίνο θαηάινγνο ζα ηεξείηαη απφ ην 

δηθαζηήξην, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη θαη γηα ην γεληθφ θαηάινγν 

πξαγκαηνγλσκφλσλ. πγρξφλσο, ζεηηθή πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή ζα ήηαλ ε 

εηζαγσγή ζην πησρεπηηθφ δίθαην λέαο δηάηαμεο, πνπ ζα παξέρεη ξεηά ζηνλ νθεηιέηε 

ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν σο κεζνιαβεηή, απφ ηνλ 

ηεξνχκελν θαηάινγν νξθσηψλ ειεγθηψλ. ( βι. άξζξν ηνπ δηθεγφξνπ Ι. 

Παπαδφπνπινπ, δεκνζηεπκέλν ζηε ΓΔΔ 3/2011, ζει. 321 ). 

 

Ο κεζνιαβεηήο έρεη σο έξγν ηελ επηδίσμε  ζχλαςεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε 

θαη εθείλσλ ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ  ( άξζξν 101 

παξ 1 ΠηΚ ). Ο ξφινο ηνπ κεζνιαβεηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ απηφο 

θαιείηαη λα εμηζνξξνπήζεη ηα αληίζεηα ζπκθέξνληα νθεηιέηε θαη πηζησηψλ, θαζψο 

θαη λα πείζεη ηνπο ηειεπηαίνπο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, θαη επνκέλσο γηα ην κε άζθνπν ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο.      

 

Σν πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κεζνιαβεηή δελ είλαη πεξηνξηζηηθφ αιιά 

πεξηιακβάλεη έλα επξχηαην θάζκα πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ. Έηζη, κπνξεί λα 

έρεη πξφζβαζε ζηα εκπνξηθά βηβιία ηνπ νθεηιέηε, λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απφ 

απηφλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε,    λα ζπδεηάεη θαη λα 

πξνηείλεη ιχζεηο επί δηάθνξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, κείσζε ησλ απαηηήζεσλ, δνκηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο θιπ, ελψ επίζεο, κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ηξίηα 

πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε, φπσο πξνκεζεπηέο, εγγπεηέο, πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επηρείξεζεο θιπ.  

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 101 ΠηΚ, « ν κεζνιαβεηήο 

δηθαηνχηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,  λα δεηά απφ πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηνηθνθνληκθά ηδξχκαηα  θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

νθεηιέηε, πνπ είλαη πξφζθνξε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ». Με ηε 
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δηάηαμε απηή θαζηεξψλεηαη ππέξ ηνπ κεζνιαβεηή, εμαίξεζε ηνπ γεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ, δειαδή ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, σο πξνο φια ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε, φπσο, θχθινο δξαζηεξηνηήησλ, πεγέο 

πξνκήζεηαο, ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κε ηξίηνπο, ξεπζηφηεηα, θεθαιαηαθή θαηάζηαζε 

θιπ. Πάλησο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, ελ φςεη κάιηζηα θαη ηεο ζρεηηθήο δηαηχπσζεο 

ηνπ λφκνπ πνπ θάλεη ιφγν γηα « πξφζθνξε» πιεξνθνξία, φηη ε εμνπζία ηνπ 

κεζνιαβεηή δελ θζάλεη κέρξηο ηνπ ζεκείνπ άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζέζεσλ, ή απαίηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ νθεηιέηε.  (βι. Κνηζίξεο, ν.π ζει. 44 επ ).    

 

Ζ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ηνπ κεζνιαβεηή επέξρεηαη ζε δπν πεξηπηψζεηο.  

Πξψηνλ, αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πνπ έζεζε ην δηθαζηήξην, αξρηθή ( δχν 

κελψλ ) ή παξαηαζείζα (γηα έλαλ αθφκε κήλα), επέξρεηαη απηνδίθαηα ην πέξαο ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ κεζνιαβεηή θαη ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ( άξζξν 100 παξ 2)  

Γεχηεξνλ, αλ ν κεζνιαβεηήο δελ θαηφξζσζε λα επηηχρεη ζπκθσλία, ελεκεξψλεη 

ακέζσο ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα ηε 

πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ κεζνιαβεηή ( άξζξν 101 παξ. 

3 ). Με ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηνπ ν κεζνιαβεηήο ππνβάιιεη ζην δηθαζηήξην 

γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 369 ΚπνιΓ. 

 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, πξνο δηεπθφιπλζε ζπκθσλίαο, ν πησρεπηηθφο 

θψδηθαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην Γεκφζην, ζε ΝΠΓΓ θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λα ζπλαηλνχλ  ζηε 

κείσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θφξσλ, πξνζαπμήζεσλ, 

εηζθνξψλ, ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηδηψηε – πηζησηή, δειαδή ζην πνζφ πνπ 

θαη έλαο ηδηψηεο πηζησηήο ζα κείσλε εχινγα ηελ απαίηεζε ηνπ ππφ ηηο απηέο 

ζπλζήθεο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ ζπλδηαιιαγήο κε ην Γεκφζην είλαη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ  Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 

Δπίζεο νη ίδηεο δηαηάμεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα πξφζσπα δεκνζίσλ 

ζπκθεξφλησλ, λα παξαηηνχληαη απφ πξνλφκηα θαη εμαζθαιίζεηο εκπξάγκαηεο ή 

ελνρηθήο θχζεσο ( ππνζήθεο, ελέρπξα θιπ) Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο, βνεζνχλ επιφγσο 

ηνλ κεζνιαβεηή λα έιζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο.   

 

3. Σα πξνιεπηηθά κέηξα.  

 

Α. Γεληθά – ε ζεκαζία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 

 

Ζ ππνβνιή εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο αίηεζεο γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, δελ απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν επίζπεπζεο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ ηεο, 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηεο, δειαδή εθπιεηζηεξηαζκνχ 

ησλ αθηλήησλ θαη ησλ πάγησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ θαηαζρεκέλσλ 

θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα αθ ελφο λα καηαηψλεηαη θάζε 

πηζαλφηεηα ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζην άξζξν 99 θαη λα θηλδπλεχεη ε ζπλέρηζε 
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ηεο νκαιήο εκπνξηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αθ εηέξνπ λα θηλδπλεχεη ε πεξηνπζία ηνπ 

νθεηιέηε κε κείσζε ηεο αμίαο ηεο.  

 

Σα πξνιεπηηθά κέηξα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξνο φθεινο φρη κφλνλ ηνπ ίδηνπ θαη 

ησλ πηζησηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απνηξέπνπλ ηελ 

θήξπμε πηψρεπζεο κε φιεο ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ απηή επηθέξεη.  

 

Πεξαηηέξσ, ν νθεηιέηεο, εμεηάδνληαο ην ελδερφκελν ππαγσγήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, εθηηκά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

θαηά πφζνλ ε αμία απηή κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πηζησηέο ηνπ, νη δε πηζησηέο 

ελδηαθέξνληαη επίζεο γηα ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, αθνχ απηή απνηειεί 

θξίζηκν κέγεζνο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα αλαθάκςεη θαη επνκέλσο ηεο επηηπρνχο 

έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο.  

 

Με άιια ιφγηα, ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, κε ην επηκέξνπο πεξηερφκελφ ηεο θαη ηελ 

αμία πνπ έρεη θαηά ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, απνηειεί ην θξίζηκν 

δηαπξαγκαηεπηηθφ κέγεζνο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ νθεηιέηε θαη 

πηζησηψλ, κε ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ηεο ή κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο, λα δηαηαξάζζεη ην πξαγκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε  ζπκθσλία κεηαμχ νθεηιέηε – πηζησηψλ θαη 

ζπλεπψο λα ζέηεη ππφ αίξεζε ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. ( ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, βι. εθηελή αλαθνξά ΝνΒ 2008, ηφκνο 

56, ηεχρνο 4, ζει 805 επ ).  

 

Β. Η ιήςε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 

 

Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο απηφο, ην άξζξν 100 παξ. 1 εδ. 3 ηνπ ΠηΚ παξέρεη ζην 

δηθαζηήξην ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην άλνηγκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, πξνιεπηηθά κέηξα  θαη αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10.  

 

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 10 ΠηΚ νξίδεη φηη « κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ 

νθεηιέηε ζε πηψρεπζε, ν πξφεδξνο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί θάζε 

επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο, κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο γηα ηελ θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο. Ο πξφεδξνο κπνξεί ηδίσο λα απαγνξεχζεη νπνηαδήπνηε δηάζεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ νθεηιέηε ή πξνο απηφλ, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή 

ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ, λα νξίζεη κεζεγγπνχρν». 

 

Σν δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ιάβεη απηεπάγγειηα ηα κέηξα, αιιά απαηηείηαη αίηεζε 

νπνηνηδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη επνκέλσο θαη ηνπ νθεηιέηε ή ησλ πηζησηψλ 

ηνπ. Ζ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ιακβάλνληαη δειαδή ππ φςε ηα ζηνηρεία ηνπ επείγνληνο 

θαη ηνπ επηθείκελνπ θίλδπλνπ βιάβεο, ηφζν ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, φζν θαη 

ηεο επηηπρνχο έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο.  
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Πεξαηηέξσ, ην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ αίηεζε γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, 

δελ δεζκεχεηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξνηείλεη ν αηηψλ – νθεηιέηεο, αιιά 

έρεη ηελ εμνπζία λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέηξν, αθφκε θαη δηαθνξεηηθφ 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ, εθ φζνλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ηφζν γηα ηελ απνηξνπή κείσζεο 

ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ απφ δηψμεηο 

εθ κέξνπο ησλ πηζησηψλ.   

 

Γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ  (φπσο άιισζηε θαη γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο αλνίγκαηνο ζπλδηαιιαγήο ) αξθεί ε πηζαλνιφγεζε ηεο 

αίηεζεο θαη εηδηθφηεξα, αξθεί λα πηζαλνινγεζεί αθ ελφο επδνθίκεζε ηεο αίηεζεο 

αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαη αθ εηέξνπ ζπλδξνκή επείγνπζαο 

πεξίπησζεο γηα ηελ απνηξνπή επηδήκηαο κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. ( 

βι. Κνηζίξεο, ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ν.π, ζει. 56 ). 

 

χκθσλα κε ηε δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή, ε αίηεζε γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, 

ππνβάιιεηαη είηε απηνηειψο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην άλνηγκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, είηε καδί κε απηήλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθδηθαζζεί καδί ηεο. Καηά ηε 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ  100 ΠηΚ, ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ δηαηάζζνληαη απφ ην 

δηθαζηήξην, ηζρχνπλ  απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 103 ΠηΚ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ νθεηιέηε 

θαη πηζησηψλ, ηα πξνιεπηηθά κέηξα ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ θεξχζζεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 101 παξ 3 ηνπ ΠηΚ.  

 

 

Γ. θνπφο θαη πεξηερφκελν ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.  

 

ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ κέηξσλ ηα νπνία κπνξεί λα δηαηάμεη ην δηθαζηήξην 

θαηά ην άξζξν 10 ΠηΚ, φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα πηψρεπζε, πεξηιακβάλνληαη ε 

απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε δηάζεζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε πξνο 

απηφλ, ε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ θαη ν δηνξηζκφο κεζεγγπνχρνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ, ην εχξνο ηεο δπλαηφηεηαο απηήο 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ 25 ΠηΚ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ 

πηζησηψλ θαηά ηνπ νθεηιέηε κεηά ηε θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Με βάζε ηε δηάηαμε 

απηήλ ζηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ πεξηιακβάλνληαη, ε απαγφξεπζε ηεο 

έλαξμεο ή ζπλέρηζεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ηεο άζθεζεο αλαγλσξηζηηθψλ ή 

θαηαςεθηζηηθψλ αγσγψλ, ηεο ζπλέρηζεο εθθξεκψλ δηθψλ επί ησλ αγσγψλ απηψλ, ηεο 

άζθεζεο ή εθδίθαζεο έλδηθσλ κέζσλ θιπ.  

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ζηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε 

απαγφξεπζε εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, θαζψο θαη ε έθδνζε δηαηαγήο 

πιεξσκήο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή πξνζεκεηψζεσο ππνζήθεο, πξέπεη  λα γίλεη δεθηφ φηη ν 

ζθνπφο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απαγνξεχεη ηελ εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο 

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε,  θαζψο ελδερφκελε παξφκνηα εγγξαθή 

δεζκεχεη ην αθίλεην ηνπ νθεηιέηε θαη θαηά ζπλέπεηα ζπληζηά κείσζε ηεο πξνο 
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δηαπξαγκάηεπζε πεξηνπζίαο ηνπ, πνπ δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο. Ωζηφζν έρεη ππνζηεξηρζεί θαη ε αληίζεηε άπνςε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε εγγξαθή πξνζεκεηψζεσο ππνζήθεο πξνο 

εμαζθάιηζε κέιινπζαο απαίηεζεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο πνπ ππέβαιε αίηεζε 

ππαγσγήο ηεο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαη ππήξρε πξνζσξηλή δηαηαγή  

απαγφξεπζεο ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, δηφηη ε 

εγγξαθή πξνζεκεηψζεσο ππνζήθεο, πξψηνλ,  δελ απαηηεί ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε 

πξνο νξηζκέλε απαίηεζε , δεχηεξνλ, δελ απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν πνπ ζηεξίδεη 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε θαη ηξίηνλ, δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα 

ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ. ( βι. απφθαζε ΜΠξΗξ 4298/2009 ).   

 

 Όζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ 

φηη ζηα πξνιεπηηθά κέηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απαγφξεπζε έθδνζεο δηαηαγήο 

πιεξσκήο, δηφηη, αλ θαη απηή απφ ηε λνκηθή ηεο θχζε ζπληζηά απιψο πξάμε 

πξνεηνηκαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο  ( θαη φρη δηελέξγεηαο απηήο ), ελ ηνχηνηο 

θξίλεηαη σο πξάμε επηζεηηθή πξνο ηελ πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε θαη εκπίπηεη ζηελ 

αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ελ φςεη ηεο ππνρξέσζεο επίδνζήο ηεο ζηνλ 

νθεηιέηε θαηά ην αξ. 630 ΚπνιΓ.( βι. ΓΔΔ 2010, ζει. 568 ).  

 

Απφ ηελ παξαπνκπή ηνπ άξζξνπ 100 ΠηΚ ζην άξζξν 10 ΠηΚ, απφ ην ζπλδπαζκφ 

δειαδή ησλ δχν δηαηάμεσλ, θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 

κπνξεί λα δηαηάμεη, φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 10 ΠηΚ πξνιεπηηθά κέηξα, 

δηαζέηνληαο ηελ ίδηα δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ ζα είρε θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

αηηήκαηνο θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 

 

 Όκσο, ελ φςεη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεηαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, 

δειαδή ζηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε θαη ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ε άπνςε απηή 

δελ θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε. Σνχην δηφηη, ζηελ κελ πεξίπησζε θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε, ν ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζπλίζηαηαη ζηε 

δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

δαλεηζηψλ ηνπ, δειαδή, ηα πξνιεπηηθά κέηξα δηαηάζζνληαη γηα λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο κείσζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, θάηη πνπ επιφγσο ζα θαηέιεγε ζε 

βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δαλεηζηψλ ηνπ.  

 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, ζθνπφο ηεο ιήςεο ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, δελ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε φπσο ζηελ 

πηψρεπζε, αιιά ε δηαηήξεζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο, ελ φςεη δε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία. 

Γειαδή, απφ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην δηθαζηήξην ελ  φςεη 

ηνπ άξζξνπ 10 ΠηΚ ( απαγφξεπζε δηάζεζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ 

νθεηιέηε ή πξνο απηφλ, αλαζηνιή αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ, νξηζκφο 

κεζεγγπνχρνπ ), ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη εθείλα κφλν πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζηφρνπ δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη πξφιεςεο ηεο πηψρεπζεο. ( βι. 

ΓΔΔ 2011, 60 ).   
Γηα παξάδεηγκα, ε αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ αηνκηθήο εθηέιεζεο ( πιεηζηεξηαζκνί 

θιπ ) θαηά ηνπ νθεηιέηε, απνηειεί πξάγκαηη κέηξν αλαγθαίν γηα ηε δηάζσζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πξφιεςε ηεο πηψρεπζεο, αθνχ ελδερφκελε θαηάζρεζε θαη 

πιεηζηεξηαζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ζα δπζρέξαηλε 

ζεκαληηθά ή αθφκε θαη ζα καηαίσλε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
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επηρείξεζεο θαη επνκέλσο θαη ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο.  Αληίζεηα, ε γεληθή 

αλαζηνιή αηνκηθψλ δηψμεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απαγφξεπζε αζθήζεσο αγσγψλ  

κε ζθνπφ απιψο ηελ επηδίθαζε ( θαη φρη ηελ εθηέιεζε )  απαηηήζεσλ θαηά ηνπ 

νθεηιέηε, δελ θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. 

 

Γεληθά, ην δηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ λα επηιέμεη θαη λα 

εθαξκφζεη  εθείλα ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε, φρη κφλν ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ. Σνχην δηφηη νη πηζησηέο δηαηεξνχλ, ηδηαίηεξα 

θαηά ην δηάζηεκα πξηλ ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, νπφηε θαη παξακέλεη αβέβαηε 

ε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, ηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο κέζσ απαγφξεπζεο ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νθεηιέηε.  

 

Πάλησο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ηελ κέρξη 

ζηηγκήο λνκνινγία, ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο θάλνπλ ρξήζε ηεο επξείαο επρέξεηαο πνπ 

δίλεη ην άξζξν 10 ΠηΚ σο πξνο ην εχξνο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, δηαηάζζνληαο 

πνιιέο θνξέο αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη φρη κφλνλ 

ε έλαξμε ή ζπλέρηζε δηαδηθαζηψλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, αιιά θαη ε απαγφξεπζε 

άζθεζεο αγσγήο, ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θιπ. ( βι. ελδεηθηηθά, ΜΠξΑζ 

10689/2008, ΠΠξΘεο 28664/2008 ).   
 

Σέινο, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρφιεζε θαη ηε λνκνινγία είλαη απηφ ηεο 

επέθηαζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ζηελ πεξηνπζία ησλ 

εγγπεηψλ θαη ζπλνθεηιεηψλ ηνπ νθεηιέηε, αλ δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ δηαηαρζνχλ 

απφ ην δηθαζηήξην πξνιεπηηθά κέηξα ππέξ ηνπ νθεηιέηε, απηά ιεηηνπξγνχλ θαη ππέξ 

ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Καη αξρή έρεη θξηζεί φηη γηα λα ζπκβαίλεη απηφ ζα πξέπεη νη 

ηπρφλ εγγπεηέο θαη ζπλνθεηιέηεο λα ππνβάιινπλ δηθή ηνπο, αλεμάξηεηε απφ ηνπ 

νθεηιέηε αίηεζε πξνο ην δηθαζηήξην, κε αίηεκα ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, αθνχ ε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ 

ελεξγεί θαη ππέξ απηψλ, ιφγσ έιιεηςεο ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο. ( βι. ΜΠξΑζ 

10689/2008).  

 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθε ηέηνηα αίηεζε, ε ηάζε ηεο λνκνινγίαο 

είλαη λα δέρεηαη ηελ επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ζηνπο 

εγγπεηέο θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο κε επηρείξεκα, πξψηνλ, φηη ε άξλεζε ρνξήγεζεο 

πξνζηαζίαο ζηα πξφζσπα απηά δεκηνπξγεί ην ελδερφκελν δχν παξάιιεισλ 

δηαδηθαζηψλ ( άιιε γηα ηνλ νθεηιέηε θαη άιιε γηα ηνπο εγγπεηέο θαη ζπλνθεηιέηεο )  

γηα ηελ ίδηα νθεηιή θαη δεχηεξνλ, φηη ε άξλεζε ηεο πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ζηνλ 

εγγπεηή θαη ην ζπλνθεηιεηε είλαη άδηθε, αθνχ απηνί ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ιήςεο κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, αθνχ απηφο πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

100 ΠηΚ. ( βι. ΠΠξΑζ  40/2010 θαη Διιεληθή Γηθαηνζχλε, άξζξν Ι. ππξηδάθε 

ηεχρνο 1/2011, ζει. 1 επ . ).  
 

Δλδεηθηηθή γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο   ηάζεο  ηεο λνκνινγίαο πξνο επέθηαζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ζηνπο εγγπεηέο είλαη ε απφθαζε 32412/2010 ηνπ 

Μνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ δέρζεθε φηη «ε δηαηαζζφκελε απφ ην 

δηθαζηήξην αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ κέρξη ηελ έθδνζε 

επηθπξσηηθήο απφθαζεο θαηά ην άξζξν 103 ηνπ λφκνπ 3588/2007 δελ αλαθέξεηαη 

κφλνλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ ππαγφκελνπ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο νθεηιέηε, αιιά 
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εθηείλεηαη θαη ζε εθείλε ησλ ππέξ απηνχ εγγπεζέλησλ ιφγσ ηνπ παξεπνκέλνπ θαη 

παξαθνινπζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εγγχεζεο».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Η ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ    

 

1. Η ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο 

 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη έξγν ηνπ κεζνιαβεηή είλαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 

νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηνπ νθεηιέηε, κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ νθεηιέηε, ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ε 

δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Ο λφκνο δελ πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, κε ζπλέπεηα 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο λα γίλεηαη ιακβαλνκέλνπ ππ φςε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο πνπ είλαη ε άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηνπ νθεηιέηε 

θαη ε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Μάιηζηα, ζηελ πξάμε, ε 

ζπκθσλία κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ πεξηιακβάλεη πνιιέο κεξηθφηεξεο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ 

γελλά ε πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο. ην πιαίζην απηφ, πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο  

κπνξεί λα απνηειέζεη θάζε κέηξν πνπ είλαη πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο φπσο ελδεηθηηθά, ε κείσζε ή παξάηαζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ε κεηνρνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ε εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, ε εμπγηαληηθή πίζησζε, ε ζπγρψλεπζε ή 

δηάζπαζε, ε πξνζπάζεηα αχμεζεο θεθαιαίνπ, ή κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, ή έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θιπ.  (βι. Κνηζίξεο, Η 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ζει. 78 επ). 

  

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε κηα γεληθή αλάιπζε ησλ κνξθψλ πνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ κπνξεί λα ιάβεη ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο 

. 

1) Ζ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ή ε παξάηαζε ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ απηψλ. 

 Γεληθά, κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη απαιιαγή, κε ηε κνξθή ηεο νξηζηηθήο 

δηαγξαθήο ελφο κέξνπο ησλ απαηηήζεσο, θπξίσο εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε εμφθιεζε 

εθθξεκεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληίζεηα, παξάηαζε ζεκαίλεη κεηάζεζε ηνπ 

ρξφλνπ πιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ζε κειινληηθφ ρξνληθφ ζεκείν, πνπ είηε 

θαζνξίδεηαη εκεξνινγηαθά, είηε εμαξηάηαη απφ άιιν γεγνλφο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

απφ θξαηηθή ή θνηλνηηθή ελίζρπζε ή επηρνξήγεζε, ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θιπ. Δπίζεο, 

ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα 

ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή ηνχησλ ζε δφζεηο.  

 

2)  Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο έρεη σο ζθνπφ ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο δνκήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πξνο απνθπγή ηεο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

θαηάζηαζεο, κε ιήςε κέηξσλ φπσο, κείσζε κηζζψλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, 

θαηάξγεζε κε απνδνηηθψλ ή δεκηνγφλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηνο, δηελέξγεηα 

νηθνλνκίαο θιίκαθαο θιπ.  

 

3) Μεηνρνπνίεζε απαηηήζεσλ 

Ζ πξαθηηθή απηή ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο απαίηεζεο ζε εηαηξηθή ζπκκεηνρή, 

δειαδή ζηε δπλαηφηεηα ησλ πηζησηψλ λα πάξνπλ ζέζε εηαίξσλ ( θπξίσο ζε ΑΔ ΚΑΗ 
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ΔΠΔ ), εηζθέξνληαο νιηθά ή κεξηθά ηελ απαίηεζε ηνπο ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ νθεηιέηε θαη ιακβάλνληαο σο αληάιιαγκα ηζνδχλακε εηαηξηθή ζπκκεηνρή. 

 

4) Δθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο 

Απηή δηαθέξεη απφ ηε ζπλήζε πψιεζε, θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπνίεζεο ν λένο 

θηήηνξαο θαηά θαλφλα ιακβάλεη κφλν ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην 

παζεηηθφ παξακέλεη ζε απηήλ. πλήζσο ν θηήηνξαο αλαιακβάλεη κφλν εθείλεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κηζζψζεηο, ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θιπ. 

 

5) Ρήηξεο βειηίσζεο 

χκθσλα κε απηέο, ν πηζησηήο πεξηνξίδεη ηελ απαίηεζε ηνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ξεπζηφηεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη  ε ππεξρξέσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πεξίπησζε 

ζεηηθήο θαηάιεμεο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο, απνδίδεηαη ζηνλ πηζησηή νιφθιεξν ή 

κέξνο ηνπ πεξηνξηζζέληνο πνζνχ. 

 

6) Δζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο 

Απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ ησλ εηαίξσλ κεηαμχ ηνπο, 

ρσξίο κεηαβίβαζε ηνπο ζε ηξίηνπο. 

 

7) Δμπγηαληηθή πίζησζε 

Ζ πξαθηηθή απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα ιακβάλεη φρη κφλν ηε ζπλεζηζκέλε κνξθή δαλεηνδφηεζεο, 

αιιά λα ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηρείξεζε ηεο ρνξεγνχζαο ην 

δάλεην ηξάπεδαο. 

 

8) Αλάιεςε πεξηνπζηαθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηξίηνπο. 

Απηή κπνξεί λα έρεη σο πεξηερφκελν ηε εγγχεζε ή ηελ αλαδνρή απφ ηξίηνπο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν νθεηιέηεο κε ηε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο.  

 

ηε ζπκθσλία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, φπσο πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ηε ρξεκαηνδνηήζνπλ, πξφζσπα πνπ ζα παξάζρνπλ εγγχεζε πξνο 

εμαζθάιηζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ, κέηνρνη πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αχμεζε θεθαιαίνπ θιπ. Δπίζεο, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ζηε ζπκθσλία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ην Γεκφζην, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη θνξείο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο, ζπλαηλψληαο ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο πνπ ζα κείσλεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη έλαο ηδηψηεο δαλεηζηήο.  

 

Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο απαηηείηαη έγγξαθνο ηχπνο, δειαδή θαηάξηηζε 

εγγξάθνπ ζην νπνίν ζα ηίζεληαη ηδηνρείξσο νη ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ( άξ. 

160 παξ 2 θαη 159 παξ 1 ΑΚ ). Αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην λφκν, ζα πξέπεη 

λα γίλεη δεθηφ φηη είλαη επηηξεπηή ε ζχλαςε πεξηζζφηεξσλ εγγξάθσλ ζπκβάζεσλ κε 

ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ε θάζε κηα, νη νπνίεο ζα 

ζπγθξνηνχλ, φιεο καδί, ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο θαη ζα ηίζεληαη σο ζχλνιν 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πξνο έγθξηζε. Σέινο, αλ θαη ε ζπκθσλία παξάγεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα θαη δεζκεχεη ηνπο ζπκβαιιφκελνπο απφ ηεο επηθπξψζεσο ηεο απφ ην 

δηθαζηήξην, ελ ηνχηνηο ε ελνρηθή θχζε ηεο καο ππνρξεψλεη λα δερζνχκε φηη αλ 
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πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ( νθεηιέηεο – πηζησηέο 

)επηζπκνχλ ηε δέζκεπζε ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθχξσζε ηεο, ηφηε ζα 

δεζκεχνληαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο θαη πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε απηήο ή 

θαη κεηά ηελ άξλεζε επηθχξσζεο. ( βι. Πεξαθεο Πησρεπηηθφ δίθαην, ζει. 46 θαη 

ΓΔΔ 4/2011ΔΛ 420 )  

 

 

2. Η λνκηθή θχζε ηεο ζπκθσλίαο 

 

Όπσο δειψλεη θαη ν ραξαθηεξηζκφο « ζπκθσλία», ε κεηαμχ νθεηιέηε θαη πηζησηψλ 

ζπκθσλία έρεη θαζαξά ζπκβαηηθφ ραξαθηήξα θαη θαηαξηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηζρχεη γεληθά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, 

δειαδή κε ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε ζχκπησζε ησλ βνπιήζεσλ νθεηιέηε 

θαη πηζησηψλ.  

 

Ζ ζπκθσλία δελ ζπληζηά νχηε ζχκβαζε δηθαζηηθήο θχζεο, νχηε απφθαζε δηαηηεηηθήο 

θχζεο, νχηε είδνο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ζθνπφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο είλαη ε απνθπγή ηεο πηψρεπζεο, ελψ πεξαηηέξσ, ε 

πηψρεπζε πξνυπνζέηεη δέζκεπζε θαη ησλ κε ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, ζε αληίζεζε 

κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ζηελ νπνία νη πηζησηέο πνπ δελ ππέγξαςαλ ηε 

ζπκθσλία δελ δεζκεχνληαη απφ απηήλ. Ζ ζπκθσλία νθεηιέηε – πηζησηψλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κία ελνρηθή ζχκβαζε κε ηελ νπνία ηα κέξε αλαιακβάλνπλ ακνηβαίεο 

ππνρξεψζεηο κε ζθνπφ ηελ άξζε ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο έλλνκεο ηάμεο πνπ ηνπο 

ζπλδέεη θάηη πνπ παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβηβαζκνχ ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ.  

 

Δπίζεο, ε ζπκθσλία δελ ζπληζηά αλαλέσζε, κε ζπλέπεηα λα κελ επέξρεηαη απφζβεζε 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ ελνρηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ελεξγνπνίεζε λέσλ, εθηφο βέβαηα αλ 

θάηη ηέηνην ζπκθσλεζεί απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο θαη νθεηιέηε. 

 

πλέπεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο είλαη ε 

δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ηεο κε θαηαγγειία απφ πιεπξάο νπνηνπδήπνηε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ζε πεξίπησζε  κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο. Ωο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, ε ειεπζεξία ησλ ζπκβαιιφκελσλ λα δψζνπλ ζε απηήλ 

ην πεξηερφκελν πνπ επηζπκνχλ, θάκπηεηαη κφλνλ απφ ην ζθνπφ ηεο ζπλδηαιιαγήο 

φπσο απηφο νξίδεηαη ζην λφκν, ζα πξέπεη δειαδή λα γίλεη δεθηφ φηη δελ κπνξνχλ λα 

ζπκθσλνχληαη φξνη πνπ αλαηξνχλ ή δπζρεξαίλνπλ ηε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο, 

απνθιείνληαο έηζη ή θαζηζηψληαο εμαηξεηηθά δπζρεξή ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπκβαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

ζπκθσλίαο δελ αλαηξείηαη  απφ ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ηεο κεηνςεθίαο ησλ 

πηζησηψλ πνπ εδξάδνληαη ζε ελδερφκελε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.  

 

Ζ ζπκθσλία θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ηε πιεηνςεθία ( 51%)  ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, φπσο νη 

απαηηήζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα εκπνξηθά βηβιία ηνπ νθεηιέηε. Ο 

ηξφπνο ζχλζεζεο ηεο πιεηνςεθίαο, ή ε αηηία θαη ν ρξφλνο γέλεζεο ησλ απαηηήζεσλ, ή 

ν αξηζκφο ησλ πηζησηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε πιεηνςεθία, είλαη ζηνηρεία αδηάθνξα, 

αξθεί βεβαίσο λα ζπγθεληξψλεηαη ην εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελν 51%. Απφξξνηα ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ είλαη, φηη δελ ππάξρεη νξηζκέλνο πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο 

πηζησηψλ πνπ ζπκβάιινληαη  θαη φηη κπνξεί ε ζπκθσλία λα ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ 
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νθεηιέηε θαη ελφο κφλν πηζησηή, αλ απηφο εθπξνζσπεί ην 51% ησλ απαηηήζεσλ. 

Δπίζεο αδηάθνξα σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλάο είλαη ην είδνο θαη ε πξνέιεπζε 

ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη  ε ελδερφκελε επηβάξπλζε ηνπο κε εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ νξηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο κε ζπλέπεηα, άιινη κεηαγελέζηεξνη ηνπ ρξνληθνχ απηνχ 

ζεκείνπ πηζησηέο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπκθσλία ρσξίο φκσο λα 

ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ πιεηνςεθίαο ηνπ αξ 

101 παξ 1 ΠηΚ.   

 

3. Η επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο   

 

Σν άξζξν 103 παξ 1 ΠηΚ νξίδεη φηη « εθ φζνλ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε θνηλή 

αίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ηνπ επηκειέζηεξνπ απηψλ,  εηζάγεηαη ζην πησρεπηηθφ 

δηθαζηήξην πξνο επηθχξσζε».  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ λφκνπ, ε επηηεπρζείζα ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο εηζάγεηαη πξνο επηθχξσζε ζην δηθαζηήξην, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ησλ δέθα εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε αίηεζε είηε φισλ, είηε 

κεξηθψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Σν δηθαζηήξην δηθάδεη θαηά ηελ εθνχζηα δηθαηνδνζία 

θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκθσλία, αιιά κφλν λα ηελ επηθπξψζεη ή λα ηελ 

απνξξίςεη.  

 

Ζ απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία ππφθεηηαη κφλν ζην έλδηθν βνήζεκα ηεο 

ηξηηαλαθνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζηεχζεσο 

ηεο, ελψ ε απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηε ζπκθσλία ππφθεηηαη ζε έθεζε κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία. ( βι. άξζξν 103 παξ 4 ΠηΚ ). 

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γηα επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, 

παξίζηαληαη ζην δηθαζηήξην, ν νθεηιέηεο, νη πηζησηέο πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία, 

ν κεζνιαβεηήο θαη ν εθπξφζσπνο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο επηρείξεζεο, εθ φζνλ νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Δλ ηνχηνηο 

είλαη δπλαηφλ ηα σο άλσ πξφζσπα, δειαδή ν κεζνιαβεηήο θαη νη πηζησηέο, λα κελ 

παξαζηαζνχλ απηνπξνζψπσο ζην δηθαζηήξην, ρσξίο ηνχην λα παξαθσιχεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε απηφ, απφ κελ ηνλ κεζνιαβεηή ε  

έγγξαθε γλσκνδφηεζή ηνπ, απφ  δε ηνπο πηζησηέο νη έγγξαθεο ζπκθσλίεο πνπ 

θαηάξηηζαλ κε ηνλ νθεηιέηε.  (βι. απφθαζε ΠΠξΚνξ. 25/2010 ).   Λνηπά πξφζσπα 

πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε, φπσο ην δεκφζην, νη κε 

ππνγξάςαληεο πηζησηέο νη κέηνρνη θιπ, κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ ζηε ζπδήηεζε, 

αζθψληαο πξφζζεηε ή θχξηα παξέκβαζε.  

 

Σν δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα επηθχξσζε αλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 103 παξ 2 ΠηΚ. Οη ιφγνη 

απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ζπληζηνχλ, απφ ζεηηθήο πιεπξάο εμεηαδφκελνη, ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ ην δηθαζηήξην λα 

επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία.  
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Οη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελφ ηνπο είλαη νη εμήο. 

 

α) κε παχζε πιεξσκψλ  ηνπ νθεηιέηε θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο 

 

β) εμαζθάιηζε ηεο δηάξθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ηνπ νθεηιέηε θαηά 

ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο 

 

γ) κε πξνζβνιή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κε ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ θαη 

 

δ) δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο κέρξη κηα ηεηξαεηία απφ ηελ επηθχξσζε ηεο. 

  

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ δπν πξψησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή ηεο κε 

παχζεο πιεξσκψλ θαη ηεο  ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

νθεηιέηε, έγηλε ήδε  εθηελήο αλαθνξά αλσηέξσ. ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ην 

πεξηερφκελν ησλ δχν άιισλ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή ηεο κε πξνζβνιήο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ  πηζησηψλ πνπ δελ ζπκβιήζεθαλ ζηε ζπκθσλία θαη ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο απηήο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ κε ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ, αλ θαη ε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο δελ έρεη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηνπο πηζησηέο πνπ δελ ηελ ππέγξαςαλ, 

σζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο γηα αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ δηψμεσλ ιεηηνπξγνχλ θαη ζε βάξνο ησλ πηζησηψλ απηψλ. Δπίζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπκθσλία νθεηιέηε – πηζησηψλ, πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππ φςε ηα ζπκθέξνληα φισλ αλεμαηξέησο ησλ πηζησηψλ θαη φρη κφλνλ 

εθείλσλ πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία. 

 

 Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, δειαδή ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη ησλ κε ζπκβιεζέλησλ 

πηζησηψλ, νη νπνίνη επηβαξχλνληαη απφ ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο,  ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ επηθχξσζε αλ θξίλεη φηη θάπνηνη απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ. ( βι. 

Κνηζίξε, Πησρεπηηθφ δίθαην, ζει. 523 ).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ εθ ηνπ λφκνπ επηβαιιφκελε ηεηξαεηή ηζρχ ηεο ζπκθσλίαο, ε 

πξνυπφζεζε απηή ζεζπίζζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηαηξνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, απφ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο, ζε 

παξειθπζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα δηαηψληδε ηελ αζπιία ηνπ νθεηιέηε απέλαληη ζηηο 

δηψμεηο ησλ πηζησηψλ ηνπ.  

 

Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη σο πξνο ηελ ηεηξαεηή δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο, είλαη αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε αθπξφηεηαο ησλ εηδηθφηεξσλ ζπκθσληψλ νθεηιέηε θαη 

πηζησηψλ, ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε ππεξβαίλεη ηε ηεηξαεηή δηάξθεηα. Ζ ζέζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο λνκνινγίαο είλαη φηη, ε δηάξθεηα απηή δεζκεχεη κφλν ηνπο κε 

ζπκβιεζέληεο πηζησηέο θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο,   ελψ, αλαθνξηθά κε 

ηνπο πηζησηέο πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία, απηνί ελέρνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

θαη πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο. ( βι. ΓΔΔ 2009,398 θαη 2010,802 ). 

Σέινο, θαηά κηα άιιε άπνςε, ε αλσηάηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο  αθνξά ζην ρξφλν 

εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα κέηξα θαη φρη ζην ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα ιήμνπλ. ( βι. ΔθΑζ 1851/2010 )  
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4. Σα απνηειέζκαηα επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο 

 

Ζ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο απφ ην δηθαζηήξην επηθέξεη πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπκθσλία πξνζψπσλ. Οη 

ζπλέπεηεο απηέο, ή δηαθνξεηηθά, ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο δηθαζηηθήο επηθχξσζεο 

ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαζνξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 104 ΠηΚ σο 

αθνινχζσο.  

 

α) Με επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο ζηνπο κε ζπκβιεζέληεο πηζησηέο 

 

β)  Αλαζηνιή ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

 

γ) Αλαζηνιή ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

 

δ) Άξζε ηνπ θσιχκαηνο έθδνζεο επηηαγψλ 

 

ε)  Αλαζηνιή απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη παξαγξαθήο 

 

ζη) Αλαζηνιή ησλ κέηξσλ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 

Ζ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο σο πξνο 

ηνπο πηζησηέο, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα αλ πξφθεηηαη γηα πηζησηέο πνπ έρνπλ 

ζπκβιεζεί θαη ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, ή γηα κε ζπκβιεζέληεο 

πηζησηέο. Απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο,  απηή θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή κφλν γηα ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο. ( άξζξν 103 παξ 2 δ ΠηΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε, κε ηζρχ 

κέρξη 31.12.2014, κε ην άξζξν 34 παξ 1 ζηνηρ. Β ηνπ λφκνπ 3858/2010 ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ 

( πρ κείσζε, παξάηαζε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, κεηνρνπνίεζε θιπ ) αθνξνχλ 

κφλνλ εθείλνπο ηνπο πηζησηέο πνπ ππνγξάθνπλ ηε ζπκθσλία, ζε αληίζεζε κε ηα φζα 

ίζρπαλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λφκνπ 1892/1990. ( βι. 

Πεξαθεο, Πησρεπηηθφ δίθαην, ν.π, ζει. 51 ). Γηα ηνπο κε ζπκβαιιφκελνπο 

πηζησηέο, ε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο δελ επηθέξεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, θαζψο δελ 

έρεη θακία επίδξαζε ζην χςνο θαη ην ρξφλν απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, 

ρσξίο σζηφζν λα ζηεξείηαη γεληθφηεξεο ζεκαζία γηα απηνχο, θαζψο απφ ην λφκν 

επηθέξεη ηελ αλαζηνιή ηθαλνπνίεζεο θαη εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θαη κε ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο αληίζηνηρα, είλαη ηα αθφινπζα.  

 

Α. πκβαιιφκελνη πηζησηέο. 

 

Ωο πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ ππνγξάθνπλ ηε ζπκθσλία, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηθχξσζεο είλαη ηα εμήο. 

 

-Αλαζηνιή ησλ κέηξσλ, εθθξεκψλ ή κε, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ 

νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ γελλήζεθαλ πξηλ ηε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο. Έηζη, απφ ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απαγνξεχεηαη ε 

έλαξμε θαη ε ζπλέρηζε εθηέιεζεο θάζε είδνπο, φπσο, ελδεηθηηθά, ηεο αλαγθαζηηθήο 

θαηάζρεζεο ζηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, ή ηεο θαηάζρεζεο 
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εηδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.  Ζ ίδηα αλαζηνιή ηζρχεη γηα ηνπο 

εγγπεηέο θαη ηνπο εηο νιφθιεξνλ ζπλνθεηιέηεο.  (ζεκ. αηνκηθή αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε είλαη απηή πνπ επηζπεχδεηαη απφ έλαλ δαλεηζηή, ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπιινγηθή αλαγθαζηηθή εθηέιεζε πνπ επηζπεχδεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο δαλεηζηέο ). 

Αληίζεηα δελ πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ φηη ε αλαζηνιή ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο αθνξά θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ηεο εθηέιεζεο, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θαηά ηνπ νθεηιέηε, ή ηε 

έθδνζε απφθαζεο γηα πξνζσπηθή ηνπ θξάηεζε, θαζψο θαη ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ 

πνπ ηείλνπλ κελ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο, φκσο δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, φπσο ηεο άζθεζεο αλαγλσξηζηηθψλ ή 

θαηαςεθηζηηθψλ αγσγψλ, ηεο άζθεζεο έλδηθψλ κέζσλ θαη ηεο έθδνζεο πξάμεσλ 

δηνηθεηηθήο ή θνξνινγηθήο θχζεσο. αλ γεληθή δηαπίζησζε ζεκεηψλεηαη φηη, εθείλν 

πνπ ηειηθά αλαζηέιιεηαη είλαη ε έλαξμε ή ε ζπλέρηζε ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη φρη ε απιή δηθαζηηθή έγεξζε αμηψζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ε νπνία επηηξέπεηαη 

ζε φπνηνο ζηάδην θαη αλ βξίζθεηαη ( εθηφο βεβαίσο αλ έρεη εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο). ( βι. ΓΔΔ 2008, 172 θαη 178 ). 

         

-Αλαζηνιή ηεο ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, εθηφο αλ κε ην αηηνχκελν αζθαιηζηηθφ 

κέηξν επηδηψθεηαη ε απνηξνπή κεηαθίλεζεο, απνκάθξπλζεο θαη αθαίξεζεο  θηλεηψλ 

πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηερλνινγηθνχ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ δελ 

έρεη ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη ην θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε. Ζ 

αλαζηνιή απηή είλαη γεληθή θαη αθνξά θάζε απαίηεζε ή δηθαίσκα, πξνγελέζηεξν ή 

κεηαγελέζηεξα ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο. 

 

-Αλαζηνιή ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο θαη ησλ πξνζεζκηψλ 

παξαγξαθήο, ππφ ηηο νπνίεο ηεινχλ νη απαηηήζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ πηζησηψλ απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε  θαη ηνπο εγγπεηέο θαη 

ζπλνθεηιέηεο απηνχ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ δηαδηθαζηηθψλ 

πξάμεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη θίλεηξν γηα ηνπο πηζησηέο λα ζπκβιεζνχλ κε 

ηνλ νθεηιέηε, αθνχ έηζη εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απέλαληη ζε απηφλ, ιφγσ παξαγξαθήο ή παξφδνπ 

απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ. Ζ αλαζηνιή απηή δελ πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο πνπ δελ 

ππάγνληαη ζηελ αλαζηνιή ιήςεο κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, δειαδή 

απαηηήζεηο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο. Σνχην δηφηη νη 

απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, κε ζπλέπεηα λα κελ δηθαηνινγείηαη ε αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο 

ηνπο. ( βι. Πεξάθεο, Πησρεπηηθφ Γίθαην, ν.π ζει. 54 )   

    

 -Αλαζηνιή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ ( θαη κεηαβαηηθά ελφο έηνπο,  άξζξν 34 

ηνπ λφκνπ 3858/2010 ) ηεο ιήςεο κέηξσλ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο ηνπ νθεηιέηε δε πηψρεπζε. 

 

Β. Με ζπκβαιιφκελνη πηζησηέο  

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεο νη πηζησηέο πνπ δελ ππέγξαςαλ  ζπκθσλία ε νπνία 

επηθπξψζεθε, είηε επεηδή δελ θιήζεθαλ πξνο ηνχην, είηε επεηδή θιήζεθαλ αιιά δελ 

πξνζήιζαλ, είηε ηέινο επεηδή πξνζήιζαλ άιια δελ ζπκθψλεζαλ, δελ δεζκεχνληαη 

απφ ηνπο φξνπο ηεο θαη δηαηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζην αθέξαην. Ωζηφζν, ε 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο επηθέξεη θαη σο πξνο απηνχο ( φπσο ηζρχεη θαη αλαθνξηθά 
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κε ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο) ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζηνιήο ιήςεο κέηξσλ 

αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ηεο αλαζηνιήο ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη 

ηεο αλαζηνιήο ιήςεο κέηξσλ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αίηεζεο γηα θήξπμε ζε πηψρεπζε ηνπ νθεηιέηε.  

 

Ωζηφζν, γηα ηνπο κε ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο δελ πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ησλ 

πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αλ θαη ηζρχεη γηα απηνχο ε αλαζηνιή 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Παξαηεξείηαη δειαδή ην παξάδνμν, νη κε ζπκβαιιφκελνη 

πηζησηέο λα κελ κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, νχηε 

λα ιάβνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηνπ νθεηιέηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαη παξ φια απηά, λα ηξέρνπλ νη ζρεηηθέο κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο πξνζεζκίεο άζθεζεο θαη παξαγξαθήο. Όκσο, φπσο είλαη εχινγν, ην απνηέιεζκα 

απηφ, δειαδή ην φηη νη κε ζπκβιεζέληεο πηζησηέο ζηεξνχληαη, θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο, ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε κε κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ελψ 

παξάιιεια δελ αλαζηέιινληαη αιιά ηξέρνπλ νη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο απηψλ, ελέρεη ηνλ νξαηφ θίλδπλν λα απνιέζνπλ νη  κε 

ζπκβιεζέληεο πηζησηέο ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ηνπο ιφγσ ζπκπιεξψζεσο ηνπ 

ρξφλνπ παξαγξαθήο. Γηα ην ιφγν απηφλ έρεη πξνηαζεί ε δηαζηνιή ηεο ζρεηηθήο 

δηαηάμεσο, ψζηε λα θαηαιακβάλεη ζην ίδην κέηξν θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ κε 

ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ ( βι. Πεξάθεο, Πησρεπηηθφ Γίθαην, ν.π, ζει. 54)   

 

Σέινο, ζαλ γεληθή ζπλέπεηα ηεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην αξ. 104 παξ 1, εδ δ, απηνδίθαηε άξζε ησλ απαγνξεχζεσλ ή 

θσιπκάησλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηνλ νθεηιέηε πξηλ ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαη 

αθνξνχζαλ ηελ απαγφξεπζε έθδνζεο απφ απηφλ επηηαγψλ. Ζ δηάηαμε απηή έρεη σο 

πξνθαλή ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ νθεηιέηε, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ε απνθπγή 

ηεο πηψρεπζεο. ( βι. Κνηζίξε, ν.π, ζει 115 ).    

 

Γ. Σν Γεκφζην       

 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ε επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, σο πξνο ην Γεκφζην,  φηαλ απηφ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κε 

ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ. ε πεξίπησζε πνπ επηθπξσζεί ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο 

κεηαμχ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ  θαη ηξίησλ πηζησηψλ, ρσξίο φκσο ζπκκεηνρή ηνπ 

δεκνζίνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιήζεθε πξνο ην Γεκφζην πξφηαζε γηα 

ζπλδηαιιαγή, ή απηή απνξξίθζεθε απφ απηφ, ε απφθαζε επηθχξσζεο επηθέξεη σο 

πξνο ην Γεκφζην ηηο εμήο ζπλέπεηεο.  

 

-Με δέζκεπζε ηνπ δεκνζίνπ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη δηαηήξεζε ζην 

αθέξαην ησλ απαηηήζεψλ ηνπ   

       

 -Αλαζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο  ησλ κέζσλ αηνκηθήο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, δειαδή ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο, ηφζν θαηά 

ηνπ νθεηιέηε, φζν θαη θαηά ησλ εγγπεηψλ θαη ζπλνθεηιεηψλ απηνχ.   

                          

  -Αλαζηνιή ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
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  -Αλαζηνιή κέηξσλ ζπιινγηθήο εθηέιεζεο, φπσο θήξπμε ζε πηψρεπζε, φκσο κφλν 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ επηθχξσζε, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ 

κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε δε πηψρεπζε.  

 

Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, ε ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

δελ αζθεί νπδεκία επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, δειαδή ν νθεηιέηεο δελ 

θαζίζηαηαη θνξνινγηθά ελήκεξνο, εθηφο βεβαίσο αλ ζπκβιεζεί κε ην Γεκφζην. 

 

5. Τπφδεηγκα δηθνγξάθνπ – πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο δηαηάμεσλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ, παξά ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, θάπνηνο πηζησηήο πξνβαίλεη 

ζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε, απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αζθήζεη, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, αλαθνπή ( ζε ζπλδπαζκφ κε 

αίηεζε αλαζηνιήο)  θαηά ησλ κέηξσλ απηψλ θαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζή ηνπο, σο 

θαηαρξεζηηθψλ θαη κελ λνκίκσλ. Ζ αλαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο 

σο άλσ αλαθνπήο έρεη ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη δείρλεη ην εχξνο θαη ηνλ ηξφπν 

ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο δηαηάμεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ην σο άλσ δηθφγξαθν ηεο αλαθνπήο ζα έρεη ην εμήο πεξηερφκελν.  

 

Πξψηνλ, επίθιεζε ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, 

δειαδή, ηελ απαγφξεπζε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 104 παξ 1, ζη  Πηθ,   ην γεγνλφο ηεο δέζκεπζεο ησλ ζπκβιεζέλησλ 

πηζησηψλ θαηά ην άξζξν 104 παξ 1, δ, θαζψο επίζεο ( δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην κέηξν 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζα πξνέξρεηαη θαηά θαλφλα απφ κε ζπκβιεζέληα πηζησηή)  

θαη ην γεγνλφο ηεο αδπλακίαο ησλ κε ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ , λα πξνβνχλ ή λα 

ζπλερίζνπλ,  θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο.  

 

Γεχηεξνλ, ξεηή θαη ζαθή αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππαγσγή ηνπ αλαθφπηνληνο νθεηιέηε ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, πνπ ζα έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή, « ηελ …δεκνζηεχζεθε ε κε αξηζκφ…. απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ηεο εηαηξίαο καο θαη 

δηέηαμε ην άλνηγκα δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο νξίδνληαο σο κεζνιαβεηή απφ ηνλ 

νηθείν θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ ηνλ………ζηνλ νπνίνλ ηάρζεθε πξνζεζκία δπν 

κελψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ κεζνιαβεηή. Γπλάκεη ηεο σο άλσ 

απνθάζεσο αλεζηάιεζαλ κέρξη ηελ έθδνζε επηθπξσηηθήο απφθαζεο, θαηά ην άξζξν 

103 Πηθ α) ηα κέηξα, εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ελαληίνλ ηεο 

εηαηξίαο καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηεο   β) ε ιήςε 

νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ ελαληίνλ καο, εθηφο αλ κε απηφ επηδηψθεηαη ε 

απνηξνπή ηεο απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, κεραλνινγηθνχ ή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη γ) ε ιήςε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πεξίιεςε ηεο αλσηέξσ 

απνθάζεσο δεκνζηεχζεθε, λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζην κε αξηζκφ……θχιιν 

δεκνζηεχζεσο ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ ελψ 

επίδνζή ηεο ζηνλ κεζνιαβεηή έιαβε ρψξα ηελ……, ν νπνίνο ηελ επφκελε ππέβαιε 

ηελ παξαίηεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ζε απηφλ θαζεθφλησλ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

ππεβιήζε ε κε αξηζκφ …..αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κεζνιαβεηή 
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επί ηεο νπνίαο εμεδφζε ε κε αξηζκφ …..απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

δπλάκεη ηεο νπνίαο νξίζζεθε λένο κεζνιαβεηήο ν……… Πεξίιεςε ηεο ηειεπηαίαο 

σο άλσ απνθάζεσο δεκνζηεχζεθε ζην κε αξηζκφ….. θχιιν ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ ελψ επίδνζε ηεο απνθάζεσο ζηνλ νξηζζέληα 

κεζνιαβεηή έιαβε ρψξα ηελ…..  Ο κεζνιαβεηήο αθνχ αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ 

πξνέβε ζηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο πηζησηέο θαη πξνκεζεπηέο ηεο 

εηαηξίαο καο θαη ιφγσ ηνπ πνιχπινθνπ έξγνπ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη ηειεπηαίεο εθθξεκφηεηεο ηεο επηθείκελεο 

ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαηαηέζεθε αίηεζε γηα παξάηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο. Δπί ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο εμεδφζε κε αξηζκφ……. απφθαζε ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ , λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο δεκνζηεπζείζα. Ζ σο άλσ 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο νινθιεξψζεθε επηηπρψο εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ην 

δηθαζηήξην πξνζεζκίαο φπσο απηή λνκίκσο παξαηάζεθε κε ηελ κε αξηζκφ …... 

Απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφ ……ζπκθσλίαο 

ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πηζησηψλ απηήο πνπ εθπξνζσπνχλ 

πνζνζηφ….. ησλ ζε βάξνο ηεο απαηηήζεσλ. Δλ ζπλερεία  αίηεζε γηα ηελ επηθχξσζε 

ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαηαηέζεθε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ελψπηνλ ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο νπνίαο ε ζπδήηεζε  έιαβε ρψξα ηελ …., θαη επί ηεο 

νπνία εμεδφζε ε κε αξηζκφ…….απφθαζε ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ πνπ έθαλε δεθηή 

ηελ σο άλσ αίηεζε καο θαη επηθχξσζε ηελ αλσηέξσ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο θαη  ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε ζην κε αξηζκφ…..θχιιν ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ 

ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ». 

 

Ζ επηινγή ηεο αλαθνξάο ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθνγξάθνπ – ην 

νπνίν απνηειεί κέξνο αλαθνπήο πνπ θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο- νθείιεηαη ζην φηη, πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε επίηεπμε θαη επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, φπσο, ε 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο, ν ξφινο ηνπ 

κεζνιαβεηή, ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπ θιπ.    

 

6. Η ιχζε ηεο ζπκθσλίαο 

 

Ζ ιχζε ηεο ζπκθσλίαο  επέξρεηαη είηε απηνδηθαίσο, είηε κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. ( άξζξα 105 παξ 1 – 3 Πηθ ).    πγθεθξηκέλα, ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο 

ζπκθσλίαο επέξρεηαη είηε ιφγσ ιήμεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ή εθ ηνπ λφκνπ δηάξθεηαο 

ηζρχνο ηεο, είηε ιφγσ θήξπμεο ηνπ νθεηιέηε ζε πηψρεπζε, είηε ιφγσ ππαγσγήο ηνπ ζε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ή εθθαζάξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη, απφ ην 

λφκν.( άξζξν 105 παξ 2 θαη 3 ΠηΚ ). 

  

Δπίζεο, ε ζπκθσλία κπνξεί λα ιπζεί κε δηαπιαζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, είηε κεηά 

απφ αίηεζε ζπκβιεζέληα πηζησηή ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο, 

είηε κεηά απφ αίηεζε πηζησηή πνπ δελ έρεη ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία, ιφγσ πξφδειεο 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ νθεηιέηε γηα βηψζηκε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, ελ φςεη ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο.  (άξζξν 105 παξ 1, εδ 1 θαη 2 ΠηΚ). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θαη 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 103 παξ 3, αθνχγνληαη απηνθιήησο ή κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν νθεηιέηεο, νη πηζησηέο πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία θαη 

εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ κπνξεί λα παξέκβεη ζηε 

δηαδηθαζία φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ο κεζνιαβεηήο ιφγσ ιήμεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

κε ηελ επηθχξσζε, δελ ζπκκεηέρεη.     
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Ζ κε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ζα αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ν νθεηιέηεο έλαληη ησλ ζπκβαιινκέλσλ πηζησηψλ ηνπ, 

ελψ δελ απνθιείεηαη λα αθνξά θαη ηελ απνηπρία ησλ γεληθφηεξσλ κέηξσλ 

αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, φπσο, αχμεζε θεθαιαίνπ ή ζπγρψλεπζε. 

 

 Δλ φςεη ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο πνπ είλαη ε δηάζσζε ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο – κε ηε κνξθή ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο- ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο θήξπμε ηεο ιχζεο ηεο ζπκθσλίαο ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ 

ηεο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη, παξαιείςεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηάζσζεο, δελ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο. 

Δπνκέλσο, ην δηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ιφγσ κε 

εθπιήξσζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο, ζα πξέπεη λα ζηαζκίδεη πξνζεθηηθά ηε βαξχηεηα ηεο 

κε εθπιήξσζεο, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ ζηφρνπ ηεο δηάζσζεο θαη, 

ζε πεξίπησζε πνπ παξά ηελ κε εθπιήξσζε, ν ζηφρνο απηφο παξακέλεη εθηθηφο, λα 

απνθεχγεη λα πξνβαίλεη ζηε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο. ( βι. Πεξάθεο, Πησρεπηηθφ 

δίθαην, ν.π, ζει. 56 ).  

 

Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ιχζεο ηεο ζπκθσλίαο, ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη. Ζ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο επηθέξεη άξζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο φπσο απηά αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 

πλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε ιχζεο, πιελ ηεο πηψρεπζεο, νη πηζησηέο, 

ζπκβεβιεκέλνη θαη κε, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ή 

άζθεζε είρε αλαζηαιεί, δειαδή, κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέηξα αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη θαηά ησλ εγγπεηψλ θαη ησλ ζπλνθεηιεηψλ ηνπ, 

θαζψο επίζεο θαη λα ιάβνπλ αζθαιηζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ, ελψ παχεη θαη ε 

αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ θαη παξαγξαθψλ. ( βι. Κνηζίξεο, Η δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, ζει. 126).  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε ιχζεο ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο 

απφ ηνλ νθεηιέηε, νη κελ ζπκβιεζέληεο πηζησηέο κπνξνχλ ( ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε απφθαζε επηθχξσζεο απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν ) λα πξνβνχλ ζε αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε κε βάζε ηεο απφθαζε επηθχξσζεο, ελψ νη κε ζπκβιεζέληεο πηζησηέο 

κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ άκεζα, κε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ηελ είζπξαμε ζην αθέξαην 

ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. ( βι.ΜπξΘεο, 9297/2010).  

 

Αλεμάξηεηα αλ ε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο επέξρεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

απηνδίθαηα, απηή δελ επελεξγεί αλαδξνκηθά θαη δελ ζίγεη θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπληειέζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, φπσο, απμήζεηο θεθαιαίνπ, 

ζπγρψλεπζε, θεθαιαηνπνίεζε απαηηήζεσλ θιπ, κε ηελ επηθχιαμε βεβαίσο φηη δελ 

ππάξρεη αληίζεηε πξφβιεςε ζηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Δπίζεο, ε ιχζε ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο δελ θαζηζηά ηηο κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

ιεμηπξφζεζκεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ιχζε ιφγσ πηψρεπζεο, νπφηε ην απνηέιεζκα 

απηφ επέξρεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23 ΠηΚ. 

 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζπκθσλίαο ιφγσ πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, ν λφκνο 

αλαγλσξίδεη σο θίλεηξν, ην πξνλφκην θαηάηαμεο ζηνπο πηζησηέο πνπ 

ρξεκαηνδφηεζαλ ηνλ νθεηιέηε ή ζπλεηζέθεξαλ ζε απηφλ αγαζά ή ππεξεζίεο 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζπλίζηαηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ 4 ΠηΚ, ζην 
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φηη, ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε νη ρξεκαηνδφηεο πηζησηέο πνπ εηζθέξνπλ 

ην ιεγφκελν « λέν ρξήκα», θαηαηάζζνληαη, κεηά απφ επαιήζεπζε, σο γεληθψο 

πξνλνκηνχρνη πηζησηέο πξηλ απφ θάζε άιιν  πξνλνκηνχρν πηζησηή ηνπ νπνίνπ ε 

απαίηεζε γελλήζεθε πξηλ ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. Σν ίδην 

πξνλφκην έρνπλ θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία, κε βάζε ηε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, 

ζπλεηζέθεξαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ην ζθνπφ ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πιεξσκψλ, γηα πνζφ ίζν κε ηελ αμία ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ( άξζξν 105 παξ 5 ΠηΚ ). 

 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε δελ εθαξκφδεηαη ζε κέηνρνπο θαη 

εηαίξνπο ηνπ νθεηιέηε – λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηηο εηζθνξέο ηνπο ζε κεηξεηά ή ζε 

είδνο ζηα πιαίζηα ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ νθεηιέηε ( άξζξν 105 παξ 6 ΠηΚ). 

Αλ ζπληξέρεη ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ιφγσ πηψρεπζεο, ηφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 

παξ. 7, νη ζπκβιεζέληεο πηζησηέο αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπο κε ηηο 

εμαζθαιίζεηο πνπ είραλ πξηλ ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, κεηά απφ 

αθαίξεζε απηψλ πνπ ηπρφλ έιαβαλ ζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ πξνλνκίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο ή εηζθνξάο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ( βι. Πεξάθε, Πησρεπηηθφ δίθαην, ν.π., ζει. 

56 )   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ 

 

 

Α. Γεληθά πεξί ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο 

 

Με ην λφκν 4013/2011 αληηθαηαζηάζεθε ην έθην θεθάιαην  «δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο» ησλ άξζξσλ 99 – 106 ΠηΚ κε λέν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν 

«πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο». Με ηελ αληηθαηάζηαζε απηή επήιζε 

κεηαβνιή πνιιψλ νπζηαζηηθψλ ζεκείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, κε ζηφρν, ε 

λέα δηαδηθαζία εμπγίαλζεο λα γίλεη πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη ειθπζηηθή γηα 

επηρεηξήζεηο θαη πηζησηέο. 

 

Ζ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα θαηαζηήζεη ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ θαη επέιηθην ζεζκφ κε ζθνπφ ηελ δηάζσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο 

ρξεσκέλεο επηρείξεζεο, πξνο φθεινο θαη ηεο θνηλσλίαο, δηαθαίλεηαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ  πνπ νδήγεζε ζηε ηειηθή ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 

4013/2011 γηα ηελ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. πγθεθξηκέλα, ε σο άλσ 

αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεη « ζε θάζε πεξίνδν αιιά ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ λα δίλεηαη κία δεχηεξε επθαηξία ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία. Ζ 

παξνρή κηαο δεχηεξεο επθαηξίαο είλαη θνηλσληθά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επεηδή 

δηαζψδνληαη ζέζεηο εξγαζίαο , ηφζν ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε απηήλ ( πξνκεζεπηέο, εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη 

θιπ ), Οηθνλνκηθά, είλαη επίζεο ζεκαληηθή, δηφηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, θαζψο είλαη ειθπζηηθφηεξν γηα ηνλ επελδπηή λα μεθηλήζεη 

ηελ επέλδπζή ηνπ κε βάζε κία πθηζηάκελε επηρείξεζε πνπ ρξεηάδεηαη ξεπζηφηεηα γηα 

λα δηαζσζεί θαη λα αλαπηπρζεί, παξά λα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ».     

 

Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν πνπ επηθέξεη ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο είλαη ν γξήγνξνο 

επαλαθαζνξηζκφο ησλ  ζρέζεσλ νθεηιέηε – πηζησηψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

πξνθχπηνπζαο δεκίαο ζην ειάρηζην, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ην δηάζηεκα ηεο 

αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ επηβίσζε ή κε ηεο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ( ιεπηνκεξήο 

αλάιπζή ηνπο ζα γίλεη ζηα επφκελα θεθάιαηα ) είλαη ηα εμήο. 

- Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο δεζκεχεη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ νη απαηηήζεηο ησλ 

νπνίσλ ξπζκίδνληαη απφ απηήλ, αθφκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιφκελνη. 

- Με ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ππάγνληαη ζηελ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

νθεηιέηεο πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε παχζε πιεξσκψλ, δηφηη θξίλεηαη φηη γηα ηνπο 

νθεηιέηεο απηνχο ε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πηψρεπζε. 

- Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο φρη κφλνλ θαηαξγεί ηελ πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο,  αιιά ζηελ πξάμε θαη ηε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαζψο αλ 

κε ηελ επηθχξσζε δελ αξζεί ε παχζε πιεξσκψλ,  ν νθεηιέηεο θεξχζζεηαη ζε 

πηψρεπζε. 

- Γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, απηφο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ, θάηη πνπ δηαθέξεη απφ ηελ παξνχζα ή πξνβιέςηκε νηθνλνκηθή 

αδπλακία πνπ πξνυπνζέηεη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο.  
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- ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  πξνβιέπεηαη ν δηνξηζκφο ελφο λένπ εηδηθνχ νξγάλνπ 

πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ηνπ εηδηθνχ εληνινδφρνπ, 

έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηελέξγεηα εηδηθψλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ην 

δηθαζηήξην, θαη πνπ απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νθεηιέηε, ζηε δηελέξγεηα εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζηελ επίβιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο. 

- Σέινο, ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν λένο λφκνο, λα 

ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζπκθσλία, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, εθ φζνλ ππνγξαθεί απφ πηζησηέο πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

60% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην 40% ησλ 

εκπξαγκάησλ ή κε εηδηθφ πξνλφκην αζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ.       

 

Σν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο είλαη ζεκαληηθφ, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη, πξψηνλ, δηαηεξνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, φζν θαη ζε άιιεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε απηήλ ( πξνκεζεπηέο, 

εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη θιπ ), δεχηεξνλ, δελ ράλεηαη ε άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο 

θαη δελ δηαθφπηεηαη ε παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ηξίηνλ,  δηεπθνιχλεηαη ε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 

Β. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο    

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηα λέα άξζξα 99 

– 106 ΠηΚ. 

 

1.Πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο απνηειεί ζπιινγηθή πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε, αλαδηάξζξσζε θαη αλφξζσζε ηεο ρξεσκέλεο 

επηρείξεζεο, ρσξίο σζηφζν λα παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πηζησηψλ ηεο. Σέηνηα παξαβίαζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ ζπληξέρεη φηαλ 

πηζαλνινγείηαη φηη νη πηζησηέο ζα βξεζνχλ ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε   απφ απηή 

ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ κε βάζε ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε. 

 

Γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη ε 

επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ( φπσο ζπλέβαηλε ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ), αξθεί ν νθεηιέηεο λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο.  

 

Δπίζεο, κία ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα φζα ίζρπαλ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο είλαη φηη, επηηξέπεηαη ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη αλ 

αθφκε ν νθεηιέηεο έρεη πεξηέιζεη ζε παχζε πιεξσκψλ. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε 

απηήλ, ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο είλαη παξαδεθηή, κφλν φηαλ 

ζπλππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ην ίδην δηθφγξαθν, αίηεζε γηα ηελ θήξπμε 

πηψρεπζεο. 

 

2. Η απφθαζε γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο 
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Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο ( πνιπκειέο πξσηνδηθείν ), απνθαζίδεη ην άλνηγκα ηεο   δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο αλ πηζαλνινγήζεη φηη ε επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ νθεηιέηε – 

πηζησηψλ είλαη δπλαηή, φηη ππάξρνπλ βάζηκεο πξνζδνθίεο επηηπρίαο ηεο 

πξνηεηλφκελεο εμπγίαλζεο θαη φηη δελ παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πηζησηψλ.  

 

Σν δηθαζηήξην απνθαζίδεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο  γηα πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε 

ησλ ηεζζάξσλ κελψλ θαη εθ φζνλ ζπληξέρεη αλάγθε δηνξίδεη κεζνιαβεηή. Ο 

πξφεδξνο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί, κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ 

κεζνιαβεηή λα παξαηείλεη ηε πεξίνδν ηζρχνο ηεο εμπγίαλζεο γηα έλαλ αθφκε κήλα. 

 

 

3. Γηνξηζκφο κεζνιαβεηή 

 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην δχλαηαη, κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ή ησλ πηζησηψλ, ή θαη 

απηεπαγγέιησο, λα δηνξίζεη κεζνιαβεηή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Παξαηεξνχκε φηη, ζε αληίζεζε κε ηε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο, ν δηνξηζκφο κεζνιαβεηή δελ είλαη ππνρξεσηηθφο, αιιά δπλεηηθφο γηα 

ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δηνξηζκφ 

κεζνιαβεηή δεηά ν νθεηιέηεο, νπφηε ην δηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα δηνξίζεη 

κεζνιαβεηή. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηα έξγα ηνπ κεζνιαβεηή, ηζρχνπλ φζα 

ήδε αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. Ο 

κεζνιαβεηήο έρεη επξχηαηα θαη εθηεηακέλα θαζήθνληα, ησλ νπνίσλ ην εχξνο 

πεξηνξίδεηαη κφλνλ, (εθηφο βεβαίσο ηεο απηνλφεηεο πξνυπφζεζεο  λνκηκφηεηαο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ ), απφ ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο.   

 

ηε πξάμε ν κεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη, ζηα πιαίζηα ηεο νξζήο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηηο θάησζη ελέξγεηεο. 

 

- Οθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί αθξηβή έιεγρν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ πνπ 

παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε ζην δηθαζηήξην, λα ειέγρεη δειαδή αλ θαη θαηά πφζν 

ην πιάλν απηφ ζπκβαδίδεη κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απηήο. 

 
- Τποχρεοφται να ελζγχει, με βάςθ τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τισ ςυνκικεσ 

τθσ αγοράσ, αν οι προβλζψεισ που παρουςιάηει θ επιχείρθςθ ςτο επιχειρθματικό 
πλάνο αναδιοργάνωςισ τθσ, είναι εφικτζσ 

 

 
- Τποχρεοφται να προβαίνει ςε ταυτοποίθςθ των πραγματικϊν οφειλϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, βάςει των βιβλίων και ςτοιχειϊν αυτισ. 
 

- Πρζπει να ςυηθτά με το προςωπικό τθσ επιχείρθςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
άποψθ και κζςθ των εργαηομζνων ωσ προσ το αν είναι εφικτζσ οι προβλζψεισ τθσ 
επιχείρθςθσ. 
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- Οφείλει να ςυγκαλεί εγγράφωσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ τθσ επιχείρθςθσ προκειμζνου να 
επιτευχτεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ. 
 

- Τποχρεοφται να υποβάλλει προσ το δικαςτιριο τον κετικό ι αρνθτικό απολογιςμό των 
ςυναντιςεων του με τουσ πιςτωτζσ τθσ επιχείρθςθσ.      

 

4. Σα πξνιεπηηθά κέηξα 

 

Με ηελ απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ γηα άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο, ή κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα αλαζηέιινληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηα αηνκηθά κέηξα 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. Καη αξρήλ ε αλαζηνιή 

πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ γελλεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα 

ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, φκσο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 

πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ αλαζηνιή θαη ζε λεφηεξεο 

απαηηήζεηο.  

 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ή ν πξφεδξνο ηνπ, κπνξεί λα δηαηάμεη  νπνηνδήπνηε 

πξνιεπηηθφ κέηξν, πιελ ησλ ξεηά νξηδφκελσλ θαη ηδίσο ηελ παξάηαζε πξνζεζκηψλ 

θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, ηελ απαγφξεπζε πξάμεσλ ηνπ νθεηιέηε 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηαθηηθή δηαρείξηζε ή νξηζκέλν πνζφ θιπ.  

 

ηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα ηεζνχλ εμαηξέζεηο αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο 

επηρεηξεκαηηθφο ή θνηλσληθφο ιφγνο, φπσο ελδεηθηηθά,   πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηαβνιέο ζε ζεκαληηθφ πξνκεζεπηή πνπ αξληέηαη λα πξνβεί ζε 

λέεο παξαδφζεηο αλ δελ εμνθιεζεί, ή πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ ζε πηζησηή πνζά 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ίδηνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή γηα ηελ 

θαηαβνιή κηζζψλ ζε εξγαδφκελνπο.  

 

5. Η ζπλέιεπζε πηζησηψλ 

 

Έλαο λένο ζεζκφο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

δηαηάμεηο είλαη απηφο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ. Με ηελ απφθαζε γηα ην άλνηγκα 

ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη, 

θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε, ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. ηε 

ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ φινη νη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη 

απαηηήζεηο ππήξραλ θαηά ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο, έζησ θαη αλ απηέο 

δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε.  

 

Γέθα εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ πηζησηψλ ην ζρέδην ηεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ νθεηιέηε. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζρεδίνπ κπνξνχλ λα επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο εθ φζνλ ηηο απνδερζεί ν νθεηιέηεο θαη 

δελ ζίγνληαη κε απηέο απαηηήζεηο πνπ δελ ζα εζίγνλην θαη κε ην αξρηθφ ζρέδην.  

Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ αηηείηαη απαξηία 

ησλ πηζησηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 50%  ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηψλ, ελψ γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλία εμπγίαλζεο απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 60% ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ πνπ παξίζηαληαη ζηε 
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ζπλέιεπζε, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 40% ησλ ηπρφλ εκπξαγκάησο ή κε 

πξνζεκείσζε ππνζήθεο εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ. 

 

 

6. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο.  

 

Ζ ζπκθσλία εμπγίαλζεο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη, 

 

α) ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ζηε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ, ζηε κεηαβνιή ηνπ 

επηηνθίνπ, ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηφθσλ κε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο κέξνπο ησλ θεξδψλ θιπ. 

 

β) ηε θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ θάζε 

είδνπο  

 

γ)  ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πηζησηψλ κεηαμχ ηνπο κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, είηε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πηζησηψλ, είηε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο 

κεηφρσλ ή εηαίξσλ. 

 

δ) ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε έλαληη ησλ πηζησηψλ 

 

ε) ηελ εθπνίεζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε  

 

ζη) ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ηξίην κε βάζε νπνηαδήπνηε 

έλλνκε ζρέζε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο  εθκίζζσζεο ή ηεο ζχκβαζεο δηαρείξηζεο. Ζ 

δπλαηφηεηα απηή αλαθέξεηαη κφλνλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζηελ 

κεηαβνιή ηεο θπξηφηεηαο ηεο, ε νπνία παξακέλεη ζηνλ νθεηιέηε 

 

δ)  ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε ηξίην ή ζε 

εηαηξία ησλ πηζησηψλ. 

 

ε)  ηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο.   

 

ζ) ην δηνξηζκφ πξνζψπνπ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο  

 

 

7. Η επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο  

 

Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ή απφ νπνησλδήπνηε πηζησηή ή ηνλ 

κεζνιαβεηή , αίηεζε επηθχξσζεο ηεο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. 

 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο  εθ φζνλ απηή έρεη 

ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη είηε έρεη ιεθζεί λφκηκα απφθαζε απφ ηε ζπλέιεπζε 
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ησλ πηζησηψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο, είηε ππνγξάθεηαη απφ ηελ νξηδφκελε ζην λφκν 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηψλ. 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα αξλεζεί ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, 

 

α) αλ δελ πηζαλνινγεί φηη κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ε επηρείξεζε ηνπ νθεηιέηε ζα 

θαηαζηεί βηψζηκε  

 

β) αλ πηζαλνινγείηαη φηη παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ 

 

γ)  αλ ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο είλαη απνηέιεζκα δφινπ ή άιιεο αζέκηηεο πξάμεο, ή 

θαθφπηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νθεηιέηε, πηζησηή ή ηξίηνπ, ή παξαβηάδεη θαλφλεο 

δηθαίνπ θαη ηδίσο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

  

δ) αλ ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο δελ αληηκεησπίδεη κε ηζφηηκν ηξφπν ηνπο πηζησηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε απφ πιεπξάο απαηηήζεσλ. ( άξζξν 106). 

 

Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία ην δηθαζηήξην επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία επηθέξεη άκεζα ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηειεζηδηθήζεη . Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη 

ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηαρχηεηά 

ηεο, αθνχ φζν δηαξθεί ε δηαδηθαζία θαη ε ζπλεπαθφινπζε αβεβαηφηεηα, ε επηρείξεζε 

απαμηψλεηαη.  

 

Με ηελ επηθχξσζή ηεο ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο δεζκεχεη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ 

πνπ νη απαηηήζεηο ηνπο  ξπζκίδνληαη απφ απηήλ αθφκε θαη αλ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελνη ή δελ ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ππαγσγή ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή ζηε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη. πκθσλίεο ζπλδηαιιαγήο πνπ έρνπλ 

ήδε ζπλαθζεί κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ 4013/2011 δελ ζίγνληαη, ελψ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ζπλδηαιιαγήο πνπ έρνπλ  αλνίμεη αιιά δελ έρνπλ 

επηθπξσζεί θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ σο άλσ λφκνπ,  ηα κέξε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  

είηε λα ηελ επηθπξψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αληηθαζίζηαληαη ( δειαδή κε 

ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπλδηαιιαγήο ), είηε λα πξνβνχλ ζε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο πνπ εηζάγεη ν λένο λφκνο. 

 

 

Γ. Οη ζπλέπεηεο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο αλαθνξηθά κε ηνλ επηρεηξεκαηία θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο   

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθα, ε δηαδηθαζία εμπγηάλζεηο – φπσο άιισζηε θαη ε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο -  απνηειεί ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία, ε ππαγσγή ζηελ νπνία δελ 

απνηειεί ππνρξέσζε αιιά εθδήισζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ νθεηιέηε 

επηρεηξεκαηία. πγθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο απνθαζίδεη αλ δηα ηεο ππαγσγήο ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο κπνξεί λα δηαζψζεη απηήλ θαη ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε επηιέγεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηε δηαδηθαζία απηή. Όκσο, ε 

αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ή παξάιεηςε ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο, εθ φζνλ γίλεηαη κε ζθνπφ βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δαλεηζηψλ 

ηεο, κπνξεί λα γελλά επζχλε απνδεκίσζεο ησλ δαλεηζηψλ απηψλ, αθνχ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 98 ΠηΚ, νη δηνηθεηέο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ( θαη θαηά αλαινγηθή 

εθαξκνγή ν ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο κε θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ) πξέπεη λα 
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εξγάδνληαη γηα ηελ απνθπγή ηεο πηψρεπζεο ηνπο, πξέπεη δειαδή λα ιακβάλνπλ φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηψρεπζε ησλ επηρεηξήζεψλ 

ηνπο. ηα κέηξα απηά δελ πεξηιακβάλνληαη κφλν φζα ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη φζα 

ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο ηεο πηψρεπζεο δηα ηεο ππαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο ζε επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. πλεπψο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο πνπ απνθεχγεη αδηθαηνιφγεηα θαη θαηαρξεζηηθά ηελ ππαγσγή ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ νδεγεί ηελ επηρείξεζή ηνπ 

αλαπφθεπθηα ζηελ πηψρεπζε – κε φιεο ηηο εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο -  ελέρεη 

επζχλε απνδεκίσζεο ησλ βιαπηφκελσλ πηζησηψλ.  

 

Πεξαηηέξσ δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο δελ ζεκαίλεη θαη αλάγθε θαη δηάζσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία – ηδηνθηήηε απηήο. Απηφ ζα ήηαλ αληίζεην κε ηελ έλλνηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν επηρεηξεκαηίαο, αθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ 

θηλδχλνπ απηνχ, ν επηρεηξεκαηίαο δελ θαξπψλεηαη κφλν ηα νθέιε απφ ηελ απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ, αιιά πθίζηαηαη θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε κε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηήο. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγνπκε ιακβαλνκέλσλ ππ 

φςε θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ, αθνχ ε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

επελεξγεί κε άδηθν ηξφπν γηα ηα ζπκθέξνληα πηζησηψλ πνπ είλαη άμηνη πξνζηαζίαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, αζθαιηζηηθά ηακεία. πλεπψο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη είλαη δπλαηφλ, ε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

ππαγσγήο ηεο ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο λα ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο δηεχζπλζεο ηεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε επηρεηξεκαηία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη 

φηαλ ε δηάζσζε γίλεηαη κε θαηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ή κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ρξεψλ.   

 

Όζνλ αθνξά ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο ζηε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζήο ηεο, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη εξγαδφκελνη ηεο 

επηρείξεζεο δεζκεχνληαη απφ ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, ζην πιαίζην ηεο 

εμπγίαλζεο, κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ κεγαιπηέξσλ πηζησηψλ  απηήο, φπσο 

γηα παξάπεγκα ηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη δελ θαηαηάζζνληαη πξνλνκηαθά 

κεηαμχ ησλ πηζησηψλ – φπσο ζπκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο – κε ζπλέπεηα 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε λα είλαη ηδηαίηεξα αδχλακε αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ησλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Αληίβαξν ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη 

ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν λφκνο ζην 

δηθαζηήξην  (ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πνπ επηιακβάλεηαη ηεο εμπγίαλζεο ), λα 

δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη λα επηθπξσζεί ή λα 

απνξξηθζεί ην ζρέδην εμπγίαλζεο, θαζψο θαη λα εμαηξέζεη ηε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ζην άξζξν 99,  

αλαζηνιή πιεξσκψλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ.                                       
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ 

ΥΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε αλάγθε λα απνθεπρζεί ε επαπεηινχκελε πηψρεπζε, 

έρεη νδεγήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ ππαγσγή ζην άξζξν 99, 

είηε κε ηε κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, είηε κε ηε κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ 

ηεηξαεηία 2008 – 2011, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ππέβαιαλ 

αίηεζε γηα ππαγσγή ζην άξζξν 99, αλήιζε ζηηο 588. πγθεθξηκέλα, ην 2008 

ππέβαιαλ ζρεηηθή αίηεζε κφιηο 3 επηρεηξήζεηο, ην 2009 ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δήηεζαλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην άξζξν 99 εθηνμεχζεθε ζηηο 134, ην 2010, ν 

αληίζηνηρνο αξηζκφο ήηαλ 200, θαη ην 2011 δήηεζαλ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο 217 επηρεηξήζεηο.  

 

Ο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

θαηαθχγην ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99, εμεγείηαη, αθ ελφο απφ ην γεγνλφο φηη ε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, σο πξνζηαηεπηηθφο ζεζκφο,  άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφηεξε 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη αθ εηέξνπ απφ ηελ ζπλερψο 

επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πιένλ κε ηδηαίηεξε ζθνδξφηεηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο πφιεψο καο. Μάιηζηα, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ 

αίηεζε ππαγσγήο ηνπο ζην άξζξν 99, είλαη γλσζηά νλφκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο, φπσο, ελδεηθηηθά, ε Κνπ-ΚνπΑ.Δ, ε Πνδειαηνχπνιε 

ΑΔΔ, ε Φάλλπ ΑΔ, νη Οξηδφκπινη Μαθεδνλίαο, ε Nutrifarm, ηα Κνπθψκαηα Πιαίζην, 

νη Αθνη Κνληέιιε θιπ. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηαζζνχλ θαη αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε 

κεηαμχ επηρεηξεκαηηψλ, θαη αθνξά ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηαηα ηνπ 

άξζξνπ 99, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο.  

 

Α. Σα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα αθνξνχζε 50 επηρεηξεκαηίεο,  εθ ησλ νπνίσλ νη 32 ήηαλ άλδξεο θαη νη 18 

γπλαίθεο. ( 64% θαη 36% αληίζηνηρα). 

Ζ ειηθηαθή δηαβάζκηζε ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε αθφινπζε. Οη 10 ήηαλ ειηθίαο κεηαμχ 

35 – 40 εηψλ, νη 25 ήηαλ άλσ ησλ 40 εηψλ θαη νη 15 άιιεο ειηθίαο.  

Οη 25 απφ ηνπο εξσηεζέληεο είραλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη νη 26 βαζηθή 

εθπαίδεπζε.  

Ζ θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ θαηά επηρεηξεκαηηθφ θιάδν ήηαλ ε εμήο. Οη 15 

αζρνινπλην κε ηνλ θιάδν έλδπζεο, νη 10 κε ηνλ θιάδν ππφδεζεο, επίζεο νη 10 κε ηηο 

θαηαζθεπέο, νη 5 κε ην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη νη 10 κε άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 19 ήηαλ επηρεηξήζεηο θάησ ηνπ 1 εθ, 

νη 23 απφ 1εθ – 2,5 εθ θαη νη 8 πάλσ απφ 2,5 εθ. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, νη 35 είραλ εκπεηξία άλσ ησλ 10 εηψλ 

θαη νη ππφινηπνη κηθξφηεξε. 

 

Β. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Όινη νη εξσηεζέληεο  ( πνζνζηφ 100% )δήισζαλ φηη ηνπο έρεη επεξεάζεη ε θξίζε, 

ελψ νη 24 ( πνζνζηφ 50% )  δήισζε φηη ε θξίζε είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζε φινπο 
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ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Δπίζεο φινη ( 100% ) δήισζαλ φηη είλαη 

γλψζηεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 99, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 

νη 44 εθ ησλ 50,  αλέθεξε φηη πηζηεχεη φηη ην άξζξν 99 ιεηηνπξγεί ζεηηθά ππέξ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν ίδην αθξηβψο πνζνζηφ, δήισζε φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ απαηηνχληαη 

αιιαγέο ζην άξζξν 99, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 50% λα πηζηεχεη φηη νη αιιαγέο απηέο 

πξέπεη λα εληνπηζζνχλ ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο πνιινί πξφηεηλαλ ελαιιαθηηθά κέηξα φπσο, 

ζπκςεθηζκφο ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε δηθέο ηνπο νθεηιέο, απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ θαη κε δηαηψληζε  ησλ νθεηιψλ, ζέζπηζε ζαθψλ θαλφλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξφζβαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο 

ηξάπεδεο θιπ. 

 

Γ. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Απφ ηα σο άλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. 

 

Πξψηνλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε θαζνιηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. Σνχην επηβεβαηψλεη ηελ ζέζε φηη νπδείο θιάδνο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζην αππξφβιεην ηεο θξίζεο. Μάιηζηα θαηά ην ήκηζπ ησλ 

εξσηεζέλησλ  ε θξίζε είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηηο πνιχπιεπξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 

Γεχηεξνλ, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλν γηα ηελ 

χπαξμε θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99. Γελ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πφζνη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ δεηήζεη ηελ ππαγσγή ηνπο 

ζην άξζξν απηφ, θάηη πνπ ζα καο έδηλε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πνζνζηά 

ππαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην άξζξν 99. Πάλησο ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία 

γλσξίδεη επηρεηξήζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζην παξαπάλσ άξζξν δείρλεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα απηνχ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο.   

 

Σξίηνλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη πεπεηζκέλε γηα ηε ζεηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ άξζξνπ 99, φκσο παξάιιεια πηζηεχεη φηη απαηηνχληαη αιιαγέο ζε 

απηφ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξεκαηηθνί θιάδνη πνπ δνθηκάδνληαη 

ζθιεξφηεξα απφ ηελ θξίζε, πηζηεχνπλ ζηελ αλάγθε κηαο θαζνιηθήο αιιαγήο. Οη 

αιιαγέο απηέο εληνπίδνληαη ζε δπν θαηεπζχλζεηο, πξψηνλ, ζηε δηάξζξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη δεχηεξνλ, ζην ίδην ην άξζξν 99. Αλαθνξηθά κε ην πξψην, 

ε απαίηεζε θαζνιηθψλ αιιαγψλ είλαη θαη εχινγε θαη αλακελφκελε, αθνχ απνηειεί 

θνηλφ ηφπν φισλ ησλ ειιήλσλ απφ ηεο θαηαβνιήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ελψ, 

αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζην άξζξν 99, δειαδή ηελ κηθξφηεξε γξαθεηνθξαηία θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο. Απνηειεί θνηλή 

πεπνίζεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ φηη ε γξαθεηνθξαηία, σο δνκηθή 

θξαηηθή δπζιεηηνπξγία έρεη εηζρσξήζεη θαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99. Αηπρψο 

δελ πξνθχπηνπλ εηδηθφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα, σο πξνο ηη ζπλίζηαηαη, θαηά ηε 

γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ, ε γξαθεηνθξαηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 99, θάηη πνπ 

ζα καο επέηξεπε λα πξνβνχκε ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο 

άπνςεο. Δπηρεηξψληαο κία πξφβιεςε, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε ελ ιφγσ 

«γξαθεηνθξαηία» αθνξά ηελ έληνλε δηθαζηηθή παξέκβαζε θαη ην κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηζρχνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, θάηη πνπ ζε γεληθέο γξακκέο καο 

βξίζθεη ζχκθσλνπο. Αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

θαίλεηαη φηη νη επηρεηξεκαηίεο ( ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία απηψλ) ζεσξνχλ ηε 
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ππαγσγή ζην άξζξν 99 σο παλάθεηα πνπ πξέπεη λα αθνξά θάζε επηρείξεζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην βηψζηκν ή κε απηήο. Ζ ζέζε απηή δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο, αθ 

ελφο δηφηη ιφγνη εζληθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ ηελ άξζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεξνχληαη παληειψο ειπίδαο 

αλάθακςεο ( ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπληεξνχζακε ην γλσζηφ πξφβιεκα ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ  ) θαη αθ εηέξνπ  δηφηη ην άξζξν 99 ζπκβάιιεη 

πξάγκαηη ζηελ αλάθακςε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα απηφ, 

δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη δπλαηή, ρσξίο 

ηε δηαξθή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.         
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ 

ΥΟΛΙΑΜΟ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΤΗ   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

ε απηφ ην θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εηδηθά γηα 

ηεο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

αθνξά ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηεο πφιεο. 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ απάληεζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ ζπλνιηθά πελήληα (50) 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 
 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

 

1- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ  

 

Frequencies 

 

GENDER αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 1 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ όπνπ 0=άξξελ, 1=ζήιπ) 

AGE αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 2. ΖΛΗΚΗΑ όπνπ 1=25-30, 2=30-35,3=35-40,4=40 

θαη άλσ 

EDUCATION αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 4 ΠΟΤΓΔ όπνπ 1=βαζηθή εθπαίδεπζε, 

2=παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε) 

KLADOS  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 5. ΚΛΑΓΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΔ Ω ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ όπνπ 1=έλδπζε, 

2=ππόδεζε,3=θαηαζθεπέο, 4=ηξόθηκα, 5=άιιν 

 

 Statistics 
 

  gender age education klados 

N Valid 50 50 50 50 
  Missing 0 0 0 0 

 
 
Από ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπεξαίλνπκε όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί όηη όζν αθνξά ζην θύλο  ην 64% ησλ 

εξσηεζέλησλ ήηαλ άληξεο ( 32 άληξεο ζε ζύλνιν 50 εξσηεζέλησλ ) θαη ην 36% 

γπλαίθεο (18 γπλαίθεο ζε ζύλνιν 50 εξσηεζέλησλ).  

 
Frequency Table 
 
 gender 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 0 32 64,0 64,0 64,0 
1 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   
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Οζν αθνξά  ζηελ ηλικία ζπκπεξαίλνπκε όηη ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ  

ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ 25-30 εηώλ ελώ ην 30% ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ 35-40 εηώλ.  

 
 age 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 25 50,0 50,0 50,0 
2 10 20,0 20,0 70,0 
3 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

 
 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε δηαπηζηώλνπκε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηε ο μόπθωζηρ όηη 

ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ βαζηθή εθπαίδεπζε ελώ ην 48% 

Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. 

 
 Education  
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 26 52,0 52,0 52,0 
2 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

 
Οζν αθνξά ζηνλ κλάδο ηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαλ νη  

εξσηεζέληεο δηαπηζηώλνπκε όηη πνζνζηό 30% πξνέξρεηαη από ηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο, 

ελώ πνζνζηά 20% πξνέξρεηαη από ηνλ θιάδν ηεο ππόδεζεο, ησλ θαηαζθεπώλ θαη 

άιισλ αληίζηνηρα. 

   
 klados 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 15 30,0 30,0 30,0 
2 10 20,0 20,0 50,0 
3 10 20,0 20,0 70,0 
4 5 10,0 10,0 80,0 
5 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   
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Η ανάλςζη ηων ζςμπεπαζμάηων διαγπαμμαηικά είναι η εξήρ: 

 

Bar Chart 
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Απόψειρ για ηην οικονομική κπίζη 

 

 

2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ  

 

EPIROI αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 8 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Α ΔΠΖΡΔΑΔ Ζ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α όπνπ  1=ΝΑΗ) 

EPIPTOSIS  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 9. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α  όπνπ 1= κείσζε ηδίξνπ, 2=αδπλακία θάιπςεο 

ππνρξεώζεσλ 3=κείσζε αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ 

OFILES αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 10. Δρεηε ππάξρνπζεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο όπνπ 

1=πάλσ από 500000, 2=θάησ από 500000) 

PISTOTES  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 11. ΟΗ ΠΗΣΩΣΔ Α ΔΗΝΑΗ όπνπ 

1=ηξάπεδεο, 2=Γεκόζην,3=Πξνκεζεπηέο 

 

 

 
 Statistics 
 

  epiroi epiptosis ofiles pistotes 

     

N Valid 50 50 50 50 
  Missing 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 
 
Οζν αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαηαιαβαίλνπκε όηη  

ην πνζνζηό πνπ ηνπο επεξέαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θηάλεη ην 100%. 

 
 
 epiroi 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 50 100,0 100,0 100,0 
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 Δπίζεο όζν αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαπηζησλνπκε 

όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα όηη ζε πνζνζηό  48% ηνπο  επεξέαζε ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο , ζε πνζνζηό 32 % ηνπο επεξέαζε ζηνπο ηνκείο ηεο κείσζεο ηνπ 

ηδίξνπ θαη ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ , ελώ πνζνζηό 20% επεξέαζε 

ηνπο εξσηεζέληεο ζηνπο ηνκείο ηεο κείσζεο ηνπ  

ηδίξνπ θαη ηεο αδπλακίαο θάιπςεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο. 

 
 
 epiptosis 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 24 48,0 48,0 48,0 
2 10 20,0 20,0 68,0 
3 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

 
 
Οζν αθνξά ζηηο νθεηιέο ησλ εξσηεζέλησλ ην 82% εμ απηώλ είραλ ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο θάησ από 500000
Δ
 ελώ ην 18% είραλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πάλσ από 

500000
Δ
. 

 
 
 ofiles 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 9 18,0 18,0 18,0 
2 41 82,0 82,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

 
 
Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πηζησηέο δηαπηζηώλνπκε θαη από ηνλ πίλαθα  

βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα όηη  

ην 48% ησλ εξσηεζέλησλ είρε πηζησηέο ηηο Σξάπεδεο, ην 28% θαη ηηο Σξάπεδεο θαη ην 

Γεκόζην θαη ηνπο Πξνκεζεπηέο, ελώ ην 24% ηηο Σξάπεδεο θαη ηνπο Πξνκεζεπηέο. 

 

 pistotes 
 

  
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1 24 48,0 48,0 48,0 
2 14 28,0 28,0 76,0 
3 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   
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Bar Chart 
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  ΑΠΟΦΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 99 

 

3- ΑΡΘΡΟ 99 

 

GNOSI αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

99 ΣΟΤ ΠΣΩΥΔΤΣΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ  όπνπ  1=ΝΑΗ) 

VOITHIA  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 15. ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΒΟΖΘΑΔΗ ΣΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΝ ΓΤΚΟΛΖ ΑΤΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΤΡΗΑ  όπνπ 1= ΝΑΗ ) 

NEEDCHANGE  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 16. ΠΗΣΔΤΣΔ ΟΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ 

ΑΛΛΑΓΔ Ζ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ  όπνπ 1=ΝΑΗ ) 

ALLAGIARTHRO  αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε 17. ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΛΛΑΓΔ ΘΔΩΡΔΗΣΑΗ 

ΟΣΗ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΗΟ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 99  όπνπ 1=ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, 2=εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, 3=απζηεξόο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο  

METRA αλαθεξεηαη ζηελ εξσηεζε 18. ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΣΔΗΝΑΣΔ 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΘΟΤΝ ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ όπνπ 1=κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, 2=κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε, 3=επηδνηήζεηο 

ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε εξγαδνκέλσλ, 4=άιια 

 

 Statistics 

 

  gnosi voithia needchange 

allagiart

hro metra 

N Valid 50 50 50 50 50 

  Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπεξαίλνπκε όπσο 

απνηππώλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα όηη ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γλώζηεο 

ηνπ άξζξνπ 99 ελώ κόιηο ην 12%  δελ ήμεξαλ θαζόινπ γηα απηό. 

 

 

Frequency Table 

 

 gnosi 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 88,0 88,0 88,0 

2 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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Δπίζεο όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πηζηεύνπλ όηη ην άξζξν 99 βνεζάεη  ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

 voithia 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 50 100,0 100,0 100,0 

 

 

Σν 88% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύεη όηη ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζην άξζξν 99. 

 

 

 needchange 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 88,0 88,0 88,0 

2 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Σν 54% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύεη  επηπιένλ όηη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνύλ 

αθνξνύλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο( ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, ιεηηνπξγία επηρείξεζεο, 

έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο) ελώ ην 46% πηζηεύεη όηη  

αιιαγέο ρξεηάδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο . 

 

 

 allagiarthro 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 54,0 54,0 54,0 

2 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

 

Πνζνζηό 80% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα λα 

δηεπθνιπλζνύλ νη επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο (κείσζε ΦΠΑ, 

κείσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, επηδνηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε 

εξγαδνκέλσλ) ελώ κόλν ην 12% ζεσξεί όηη ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη αθνξνύλ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηηο επηδνηήζεηο. 
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 metra 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 40 80,0 80,0 80,0 

2 6 12,0 12,0 92,0 

3 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

 

Bar Chart 
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needchange
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allagiarthro
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1=λαη ζε όινπο ηνπο ηνκεί ο (ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθσλ ησλ επηρεηξήζεσλ) 

2=ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία-εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγία ο ηεο επηρείξεζεο 
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   ΕΛΕΓΥΟ Υ2 

 

ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΤΠΑΡΞΗ  ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ  ΥΕΗ 

 

4- ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

Ο έιεγρνο Υ2  δείρλεη όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη γλώζεο ηνπ 

άξζξνπ 99 .Από ηελ αλάιπζε ησλ θάησζη πηλάθσλ απνηππώλεηαη όηη  όζν πεξηζζόηεξα 

έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο έρεη ν εξσηεζείο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ηόζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε πηζαλόηεηα λα έρεη γλώζε ηνπ άξζξνπ 99 .πγθεθξηκέλα ην 75% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ γλσξίδνπλ ην άξζξν 99 έρνπλ θαη κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία. (δέθα 

εηώλ θαη άλσ). 

Δλδερνκέλσο νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη αγσλίδνληαη 

ρξόληα ζηνλ ζηίβν ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο θαη έρνπλ πεξάζεη από δπζθνιίεο θαη 

επαγγεικαηηθά αηνπήκαηα ελδηαθέξζεθαλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην άξζξν 99 βιέπνληάο 

ην σο θαηαθύγην θαη σο ιύζε ζσηεξίαο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο. 

 

 experience * gnosi Crosstabulation 

 

Count  

  

gnosi Total 

1 2 1 

experienc

e 

1 33 2 35 

2 11 4 15 

Total 44 6 50 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

4,365(b

) 
1 ,037     

Continuity 

Correction(a) 
2,606 1 ,106     

Likelihood Ratio 3,963 1 ,047     

Fisher's Exact 

Test 
      ,058 ,058 

Linear-by-Linear 

Association 
4,278 1 ,039     

N of Valid Cases 50         
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gnosi = 1 

 

 Statistics(a) 

 

experience  

N Valid 44 

Missin

g 
0 

a  gnosi = 1 

 

 

 

 

 experience(a) 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 75,0 75,0 75,0 

2 11 25,0 25,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

a  gnosi = 1 
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1. ρέζε  εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη γλώζεο ηνπ άξζξνπ 99 (75%) 

 
 
 
 
 
 

gnosi = 2 

 

 Statistics(a) 

 

experience  

N Valid 6 

Missin

g 
0 

a  gnosi = 2 
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 experience(a) 

 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 33,3 33,3 33,3 

2 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0   

a  gnosi = 2 
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   ΕΛΕΓΥΟ Υ 2 

 

5- ΚΛΑΔΟ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Ο έιεγρνο Υ2 δείρλεη όηη ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη ηελ γλώκε ηνπ γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

ρξεηάδεηαη ην άξζξν 99. Από ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κε βάζε ηνπο θάησζη πίλαθεο 

δηαπηζηώλνπκε όηη νη θιάδνη έλδπζεο , θαηαζθεπώλ θαη άιισλ ζεσξνύλ όηη ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο (ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, απζηεξόο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο), , ελώ 

θιάδνη ππόδεζεο θαη ηξνθίκσλ πηζηεύνπλ όηη δελ ρξεηάδεηαη αιιαγή ηνπ άξζξνπ ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο. 

Γίλεηαη ινηπόλ ζαθέο όηη νη θιάδνη νη νπνίνη επεξεάζηεθαλ πεξηζζόηεξν από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πηζηεύνπλ όηη ην άξζξν 99 ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαη κάιηζηα 

δηαξζσηηθέο . 

πγθεθξηκέλα ην 15% ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο πηζηεύεη όηη ην άξζξν 

99 ρξεηάδεηαη αιιαγέο ζε όια, ην 10% πνπ πξνέξρεηαη από ην θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ 

θαη άιισλ πηζηεύεη επίζεο όηη ρξεηάδεηαη αιιαγέο ζε όια ηα επίπεδα ελώ ην 10% ηνπ 

θιάδνπ ηεο ππόδεζεο θαη 5% ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ ζεσξνύλ όηη ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο ζε θάπνηνπο ηνκείο ή θαη θαζόινπ. 

Δίλαη ινηπόλ θαηαλνεηό ην γεγνλόο όηη νη θιάδνη πνπ ζίρηεθαλ πεξηζζόηεξν από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ ελδερνκέλσο εμαληιήζεη θάζε είδνπο επθαηξίεο γηα αλάθακςε,  

όπσο δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ απέλαληη ζηνπο πηζησηέο, αλαδήηεζε αγνξαζηή ή είζνδν 

ζηξαηεγηθνύ επελδπηή θαη έρνπλ θαηαλνήζεη θαη κειεηήζεη ην άξζξν 99 σο ιύζε 

ζσηεξίαο θαη ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

 

 klados * allagiarthro Crosstabulation 

 

Count  

  

allagiarthro Total 

1 2 1 

Klado

s 

1 8 7 15 

2 3 7 10 

3 7 3 10 

4 1 4 5 

5 8 2 10 

Total 27 23 50 
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 Chi-Square Tests 

 

  

Valu

e df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

8,400

(a) 
4 ,078 

Likelihood Ratio 8,820 4 ,066 

Fisher's Exact 

Test 
8,012     

Linear-by-Linear 

Association 

1,329

(b) 
1 ,249 

N of Valid Cases 
50     
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1. Κιάδνο έλδπζεο 

2. Κιάδνο ππόδεζεο 

3. Κιάδνο θαηαζθεπώλ 

4. Κιάδνο ηξνθίκσλ  

5. Λνηπνί θιάδνη 
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Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα φπσο έρνπλ απνηππσζεί είλαη : 

1- Κπξίαξρν πξφβιεκα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή αγνξά. 

2- εκαληηθφ επίζεο πξφβιεκα είλαη ε αχμεζε ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ, νη νπνίεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ επηηαγψλ πνπ ζθξαγίδνληαη 

θαη ην νπνίν είλαη νχησο ή άιισο νδπλεξφ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο επηηαγέο 

εθείλεο πνπ φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη αθάιππηεο αληηθαζίζηαληαη κε λέεο, κε ηελ 

ειπίδα, φηη θάπνηα ζηηγκή ζα θαιπθζνχλ Σν κέγεζνο ησλ αληηθαζηζηφκελσλ επηηαγψλ 

εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ην κέγεζνο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ σο νξηζηηθά αθάιππησλ. 

Δηδηθά απηφ ην ζηνηρείν, πέξαλ ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ζηηο 

επηρεηξήζεηο δηαηαξάζζεη ζνβαξά ηελ παξάκεηξν ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά θαη 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη κεγαιψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ήδε κεγάιν πξφβιεκα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. Αλ κάιηζηα ζηελ εηθφλα απηή ζπλππνινγηζηεί 

θαη ην γεγνλφο φηη έλα πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψλεη αδπλακία ησλ 

πειαηψλ ηνπ λα αληαπνθξηζεί  ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηφηε ε θαηάζηαζε κνηάδεη λα 

εμειίζζεηαη σο κε ειεγρφκελε. 

3- Ζ κεγάιε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη επηηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αδπλακία 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ 

πξφζβαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ αηθλίδηα πεξηζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν πξφβιεκα – ην 

νπνίν νδεγεί ζε θαηαζηάζεηο αζθπμίαο απφ ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ήδε, ζε 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ έρνπλ πεξηνξηζηεί νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηξερνπζψλ 

ζπκβάζεσλ .  Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα βηψλνπλ κία πξσηφγλσξε αβεβαηφηεηα ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο δήηεζεο θαη ηεο  ξεπζηφηεηαο. 

 

Ζ κείσζε ηνπ ηδίξνπ απνηειεί θαζνιηθφ πξφβιεκα, αθνχ αλαθέξεηαη απφ ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ εξσηεζέλησλ. Ο ηδίξνο κεηψζεθε θαηά 1/3 πεξίπνπ (ζε κέζνπο φξνπο), 

ζπλερίδνληαο ηελ πησηηθή πνξεία. Εεκηά εκθαλίδεη ην 37,2% ηνπ ζπλφινπ, κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

Ζ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο αλαδεηθλχεηαη ζε έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα, αθνχ αλαθέξζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Πάλσ απφ ην 50% εηζπξάηηεη 

ηηο νθεηιέο ησλ πειαηψλ ηνπ ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3-4 κελψλ, κε θιάδνπο πνπ 

επεξεάδνληαη ζρεηηθά πεξηζζφηεξν ε έλδπζε,  νη θαηαζθεπέο, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

θαη νη εθδφζεηο-εθηππψζεηο. Ο ρξφλνο είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ απμήζεθε απφ έλαλ 

έσο θαη πάλσ απφ 4 κήλεο γηα ην 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Ζ πηψζε ηνπ ηδίξνπ θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 40,6% αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην 35% θαζπζηεξεί ηηο 

πιεξσκέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ην 23% δπζθνιεχεηαη λα πιεξψλεη έγθαηξα 

ελνίθηα θαη ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ θαη νη ηξείο ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή κηζζψλ. 

 

Πξψηε πξφηαζε είλαη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κε εγγπήζεηο ηνπ πξνο ην πηζησηηθφ 

ζχζηεκα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα. Δίλαη εμαηξεηηθά εκθαλέο 

πιένλ ην πξφβιεκα ηεο αζθπμίαο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο, εμ αηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηήζεηο. 
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Όινη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζέηνπλ , κε επηθεθαιήο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε θαη ακεζφηεξε αλάγθε ζε θεθάιαηα 

θίλεζεο, είλαη ε κεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο κε εγγπήζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα άληιεζεο ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ.  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ην ζρέδην ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ δελ έρεη αθφκε «πεξάζεη» ζηελ αγνξά, θαη ε αλαδήηεζε άιιεο δηεμφδνπ 

δειψλεη φηη είηε απηφ φηαλ αξρίζεη λα πινπνηείηαη πιήξσο ζα είλαη αξγά γηα αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο, είηε φηαλ ζα ζπκβεί απηφ ζα αθνξά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Γεχηεξε πξφηαζε είλαη ε εμφθιεζε απφ ην θξάηνο ησλ νθεηιψλ ηνπ απφ δεκφζηα 

έξγα, πξνκήζεηεο πιηθνχ πγείαο, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, επηρνξεγήζεσλ ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαη επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζεψξεη φηη κηα άκεζε έλεζε ξεπζηφηεηαο 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

απηνδηνίθεζεο πξνο ηελ αγνξά, πνπ αθνξνχλ ζε νιφθιεξνπο θιάδνπο ή θαη ζε 

κεγάιεο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν θξάηνο, σο αγνξαζηήο πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ππνρξεψζεηο πξσηνγελψο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαη δεπηεξνγελψο ζε 

κία επξεία θνηλφηεηα επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηνχο είηε σο 

ππεξγνιάβνη, είηε σο πξνκεζεπηέο. πάλσ, ελψ νη δαλεηνδνηήζεηο γίλνληαη κε 

εμαηξεηηθά επηιεθηηθφ ηξφπν. 

 

Άιιεο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ κεγάιε αξγνπνξία ζηελ θαηαβνιή ησλ δεκνζίσλ επηρνξεγήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζε ελίζρπζε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ είηε κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ είηε 

κέζσ ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη έρνπλ νινθιεξψζεη επελδχζεηο, ζηηο νπνίεο είραλ ππνινγίζεη 

ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο, πνπ φκσο, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο απηή λα αξγεί λα θαηαβιεζεί γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 10-12 κήλεο. 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο 

νπνίεο νθείιεηαη ΦΠΑ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε επηζηξνθή ηνπ ππεξβαίλεη ην 

10 κελν. 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ    

 

Απφ ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηεη 

φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε απηήλ θαη θπξίσο έρεη 

πιεγεί ν ηνκέαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

ζεκαληηθφηεξν γηα ηε ρψξα καο επηρεηξεκαηηθφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δλ φςεη 

ηνχησλ, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 99, σο κία επηβεβιεκέλε εθ ησλ πξαγκάησλ πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο, ζην 

πεδίν ηνπ δηθαίνπ.         

 

Όζα αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  δείρλνπλ φηη ε εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ζπλδηαιιαγήο ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, 

κέζα απφ ηα άξζξα 99  θάιπςε έλα λνκνζεηηθφ θελφ θαη βνήζεζε, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, ζηελ αλακφξθσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ 

πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Παξάιιεια, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99, εληαγκέλεο ζην 

πιαίζην ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ην ζεζκηθφ εθείλν εξγαιείν πνπ ζθνπεχεη ζηε δηάζσζε 

θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή θξαηηθή βνήζεηα ζα 

ήηαλ θαηαδηθαζκέλεο ζε πηψρεπζε.          

 

Έηζη, ην άξζξν 99 έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ειιεληθή επηρείξεζε, πνπ 

αληηκεηψπηδε κελ ζνβαξφηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φκσο είρε ηε δπλαηφηεηα 

αλάθακςεο, λα εθκεηαιιεπζεί ηηο δπλαηφηεηέο ηεο απηέο θαη ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε 

έλα πξνζηαηεπηηθφ απφ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο θαη δηψμεσλ θαζεζηψο,  λα 

επηρεηξήζεη, κε βάζηκεο ειπίδεο, ηελ αλαδηνξγάλσζή ηεο.  

 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ αλακφξθσζε ησλ άξζξσλ 99 θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο κε ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, δφζεθε κεγαιχηεξε επειημία 

θαη θαηέζηεζε απνδνηηθφηεξν ην ζεζκφ ηεο δηάζσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο 

κέζα απφ ηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηεο δέζκεπζεο φισλ ησλ πηζησηψλ απφ ηε 

ζπκθσλία εμπγίαλζεο.  

 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη ηδηαίηεξα λα ζεκεησζεί ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

θαη ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 είλαη ν ζπλαηλεηηθφο θαη ζπιινγηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ πην πάλσ δηαδηθαζηηθψλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ ππαγσγή δειαδή κηαο ρξεσκέλεο επηρείξεζεο ζην 

πξνζηαηεπηηθφ – εμπγηαληηθφ πιαίζην ηεο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη ε 

ζπλαίλεζε ησλ πηζησηψλ ηεο, ή ηνπιάρηζηνλ ησλ θπξηφηεξσλ απφ απηνχο. Ζ επίηεπμε 

κηαο ηέηνηαο ζπλαίλεζεο δελ είλαη πάληνηε εχθνιε, ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππ φςε φηη, 

θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο νθεηιέηε – πηζησηψλ, αλαβάιιεηαη ε 

δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ αμηψζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε, θάηη 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη απξνζπκία απφ πιεπξάο ησλ 

πηζησηψλ λα ζπλαηλέζνπλ ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ θαζνξηζηηθή 

θαηά ηε γλψκε καο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ηδίνπ ηνπ επηρεηξεκαηία, ψζηε κε ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν αλάθακςεο πνπ ζα πξνζθνκίζεη, λα πείζεη θαη ην πησρεπηηθφ 

δηθαζηήξην, αιιά θαη ηνπο πηζησηέο, γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάθακςεο ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ.           

Βέβαηα δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη  πνιινί 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 
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ην άξζξν 99 σο ην ηειεπηαίν θαηαθχγην πξηλ απφ ηελ θαηάξξεπζε. Παξάιιεια 

εηζαγγειηθνί θχθινη εθθξάδνπλ ηελ δπζθνξία ηνπο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ άξζξνπ 99 

ζε ιχζε ζσηεξίαο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, πνπ ελψ έρνπλ νπζηαζηηθά πησρεχζεη , 

πξνζηξέρνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα γηα λα εθκεηαιεπηνχλ ηελ 

ηδηφηππε  «ηεηξαεηή αζπιία» πνπ πξνζθέξεη θαη έηζη λα θεξδίζνπλ ρξφλν απέλαληη 

ζηνπο πηζησηέο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Δηζη απαίηεζε φισλ είλαη ε επαλεμέηαζε 

ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαζίνπ ψζηε λα γίλεη πην απζηεξφ , ε κείσζε ηεο 

ζπληφκεπζεο ηνπ ρξφλνπ ζπλδηαιιαγήο ηεο εηαηξείαο πνπ ππάγεηαη ζην άξζξν 99 κε 

ηνπο πηζησηέο ηεο θαη ε δηαζθάιηζε φηη ε ππαγσγή ζην άξζξν 99 ζα ζψζεη ηελ 

εηαηξεία απφ ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν θαη δελ ζα δίλεη απιψο κηα  παξάηαζε ρξφλνπ 

ψζηε λα απνθχγεη ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε βάζηκα λα ππνζηεξίμνπκε φηη,  νη φπνηεο αδπλακίεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ησλ άξζξσλ 99 πνπ άιισζηε πεξηνξίζζεθαλ 

ζεκαληηθά κε ηε ζέζπηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, δελ αλαηξνχλ επ ΄νπδελί νχηε 

ηελ θαιή πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε - επηβεβιεκέλε άιισζηε εθ ησλ πξαγκάησλ  - νχηε 

ην γεγνλφο φηη, θαηά ηελ πεληαεηή ζρεδφλ ιεηηνπξγία ηνπ, ην άξζξν 99, έδσζε ζε 

πιήζνο επηρεηξήζεσλ, κία δεχηεξε επθαηξία λα παξακείλνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ 

ζηίβν, κε πξνθαλή ηα νθέιε, ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσλία ηεο.   
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

 

   ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

    ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 
1. ΦΤΛΟ 

 

Αρρεν   

 Θήιπ          

  

 
2. ΗΛΙΚΙΑ 

 

25-30    

 

30-35              

 

35-40                

 

40 και ανω            

 

3. ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ 

Πόλθ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Νομόσ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ΠΟΤΔΕ 

 

Βαςικθ                             

 

Πανεπιςτθμιακι          

 

5. ΚΛΑΔΟ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΕΙΣΕ Ω 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΑ 

 

Ενδυςθ                         

 

Τπόδθςθ                       

 

Καταςκευεσ                

 

Σροφιμα                             

 

Άλλο                               
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6. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ Α ΕΜΠΕΡΙΑ  

Λίγα έηε (0-5)                 

Αξθεηα έηε  (5-10)          

Πνιιά έηε (πάλσ απφ  10) 

  
7. ΜΕΓΕΘΟ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Α 

Κάησ απφ  1εθ                          
Από 1εκ ζωσ 2,5εκ                   

 

Πάνω από 2,5εκ 

 

8. Α ΕΠΗΡΕΑΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ 

ΕΡΓΑΙΑ Α 

Ναη                                             

               Όρη                                                                     

 
9.  ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ 

ΕΡΓΑΙΑ Α 

Μείσζε ηδίξνπ                      

Αδπλακία θάιπςεο ππνρξεψζεσλ 

Μείσζε αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ          

 
10. Εχετε υπάρχουςεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

Πάλσ απφ 500000                                

Κάησ απφ 500000                                     

 
11. ΟΙ ΠΙΣΩΣΕ Α ΕΙΝΑΙ 

Σξάπεδεο                                              

               Γεκφζην (Δθνξία, ΗΚΑ)                  

             Πξνκεζεπηέο                                             

 
12. ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΣΟΤ ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟΤ 

ΚΩΔΙΚΑ 

Ναη                                       

Ορη         

 
13.  ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ Α ΠΟΤ 

ΤΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 99 

Ναη                                 

              Όρη                                  
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14. ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΗΝ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΤΣΩΝ 

Ναη                                              

              Όρη                                

 
15. ΠΙΣΕΤΕΣΕ ΟΣΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ 

ΔΤΚΟΛΗ ΑΤΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΤΡΙΑ 

Ναη                             

Όρη                             

 
16. ΠΙΣΕΤΕΣΕ ΟΣΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ ΑΛΛΑΓΕ Η 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ  

Ναη                                      

               Όρη                           

 
17. ΣΙ ΕΙΔΟΤ ΑΛΛΑΓΕ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΟΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ  

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 99 

Ληγφηεξε γξαθεηνθξαηία                                                                                

Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο                                                                   

Απζηεξφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο        

 

 
18. ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΣΕΙΝΑΣΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ 

ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΘΟΤΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ                                                         

Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε                                

Δπηδνηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο  γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ            

 

 

 

 

 

 

 


