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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η «Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου» δέχεται άρθρα, μελέτες και σχολιασμένες 

ή μη δικαστικές αποφάσεις, που είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευθεί σε 

άλλο έντυπο ή αποστέλλονται ως προδημοσίευση και σχετίζονται με ζητήματα του 

οικονομικού δικαίου με επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Τα άρθρα και οι 

μελέτες παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις και οι σχολιασμένες 

δικαστικές αποφάσεις τις 3.000 λέξεις. Κάθε κείμενο προς δημοσίευση παρακαλούμε 

να χωρίζεται σε περισσότερες ενότητες, με τους αντίστοιχους τίτλους και να 

συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία θα 

δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού.

Τα προς δημοσίευση κείμενα θα αξιολογούνται από την Συντακτική Επιτροπή, η οποία 

έχει την διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στην δημοσίευσή τους ή μη, επιλέγοντας 

ελεύθερα τον χρόνο και την σειρά δημοσίευσής τους.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κείμενα σας σε ηλεκτρονική μορφή με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epoid.info@gmail.com

______________________________________

Οι μελέτες της παρούσας έκδοσης έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας.  

Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτές είναι προσωπικές και εκφράζουν 

τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της 

Ένωσης Οικονομικού Δικαίου και της Συντακτικής Επιτροπής. Δεν αποτελούν δε, σε 

καμία περίπτωση, παροχή νομικών συμβουλών και η Ένωση Οικονομικού Δικαίου δεν 

φέρει ευθύνη για οιαδήποτε προκληθείσα ζημία εξ αυτών.
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Δίκαιο και Οικονομία ανέκαθεν δύο κλάδοι 

αλληλεπιδρώντες και πάντοτε εξαρτώμενοι άμεσα 

ο ένας από τον άλλο. Η Επισκόπηση Οικονομικού 

Δικαίου, επιχειρεί να αναδείξει τις σύγχρονες εκφάνσεις 

αυτής της σχέσης, με την  παρουσίαση επίκαιρων 

νομικών θεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ενδεχομένως 

να μην έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. 

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε νομικούς και 

δικηγόρους, που πιστεύουν στην σημασία της μελέτης 

και της εμβάθυνσης στην ανωτέρω σχέση για λόγους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς. Έχοντας έναν 

τέτοιο προσανατολισμό, η Συντακτική Επιτροπή θα 

επιμελείται μια νομικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα για 

τον σύγχρονο νομικό και δικηγόρο της πράξης έκδοση.

  

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση,

Η Διεύθυνση Έκδοσης,

Σταύρος Κουρμπέτης

Ιωάννης Πετράς

Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Αθήνα, Ιούνιος 2019

Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
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Ι. Εισαγωγικά - Η έννοια των προληπτικών 
μέτρων στην πτώχευση και στη διαδικασία 

εξυγίανσης 

Η πτώχευση αποτελεί το τελευταίο στάδιο 

στο οποίο εισέρχεται μια επιχείρηση η 

οποία βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη αδυναμία 

πληρωμών της1. Σκοπός της πτωχεύσεως, 

όπως ορίζεται στο άρ.1 ΠτΚ, είναι η 

επίτευξη συλλογικής, πλήρους ή σύμμετρης 

ικανοποίησης των πιστωτών του πτωχού 

είτε μέσω ρευστοποίησης της πτωχευτικής 

περιουσίας είτε μέσω ειδικότερων διαδικασιών 

όπως της σύνταξης σχεδίου αναδιοργάνωσης 

(107 επ. ΠτΚ). Παράλληλα με την πτωχευτική 

διαδικασία, ο εθνικός νομοθέτης θεσμοθέτησε 

και ένα πλέγμα διατάξεων, οι οποίες σκοπό 

έχουν την πρόληψη της επιχείρησης από 

την περιέλευσή της σε κατάσταση οριστικής 

παύσης πληρωμών. Πρόκειται για τη λεγόμενη 

1 Οι κυριότερες διαδικασίες αφερεγγυότητας 
που προβλέπονται στο ελληνικό δίκαιο είναι η 
πτώχευση, η «προπτωχευτική» διαδικασία  εξυγίανσης, 
η ειδική διαχείριση, βλ. Μάζη, Προληπτικά συλλογικά 
ασφαλιστικά μέτρα, ΔΕΕ, 2005, σελ. 282

προπτωχευτική2 διαδικασία εξυγίανσης των άρ. 

99 επ. ΠτΚ3. Για να είναι όμως δυνατή η 

υλοποίηση των ως άνω σκοπών κατέστη 

ανάγκη, πριν ακόμη η αφερεγγυότητα αρχίσει 

να εμφανίζεται προς τα έξω, η προστασία της 

ακεραιότητας της επιχείρησης από επιθετικές 

ενέργειες μεμονωμένων πιστωτών αλλά και 

από καταδολιευτικές ενέργειες των ίδιων των 

οφειλετών επί των περιουσιακών της στοιχείων. 

Πράγματι, ενδεχόμενος κατακερματισμός 

των στοιχείων της μελλοντικής πτωχευτικής 

περιουσίας, με την, για παράδειγμα, επίσπευση 

αναγκαστικής εκτελέσεως, θα έρχονταν σε πλήρη 

αντίφαση με το σκοπό των ως άνω διαδικασιών4. 

Την προστασία αυτή έρχονται να εξασφαλίσουν 

2 Αν και ο όρος κατά τον Ψυχομάνη, δεν είναι 
ακριβής, καθότι στη διαδικασία μπορούν να εισέλθουν 
και οφειλέτες που έχουν περιέλθει ήδη σε κατάσταση 
αδυναμίας πληρωμών, έχουν δηλαδή ήδη πτωχεύσει, βλ. 
υποσημ. 164, Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης 
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2017, 
σελ.72

3 Κατά την παρ. 2 του άρ. 99 ΠτΚ «Η διαδικασία 
εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική 
διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, 
αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την 
επικύρωση της συμφωνίας, χωρίς να παραβλάπτεται η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών».

4 βλ. Χατζηϊωάννου, Η Δίκη της πτώχευσης και 
των προληπτικών μέτρων της, δημοσιεύματα ΕπολΔ, 
2016, σελ. 281 

Η αναστολή των ατομικών διώξεων ως 
προληπτικό μέτρο στην πτώχευση και την 
διαδικασία εξυγίανσης

Εφεντάκης Μιχάλης,           
Α. Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α.

Α. Μελέτες
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τα προληπτικά συλλογικά ασφαλιστικά μέτρα, τα 

οποία θα αποτελέσουν και το αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης.

Ως προληπτικά μέτρα νοούνται τα προσωρινά 

μέτρα που διατάσσονται πριν την πτώχευση ή την 

αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης5 

του οφειλέτη και σκοπό έχουν τη συνολική 

διασφάλιση των συμφερόντων των δανειστών του 

πτωχού ενόψει της υπαγωγής του σε μια από τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες αφερεγγυότητας6. 

Αυτή ακριβώς η συλλογική διασφάλιση είναι 

που διαφοροποιεί τα προληπτικά μέτρα από τα 

ρυθμιστικά μέτρα της αναγκαστικής εκτελέσεως. 

Άλλωστε, όταν επιδιώκει κανείς τη διάσωση 

μιας επιχειρηματικής μονάδας, κάθε ρύθμιση 

πρέπει να τίθεται με γνώμονα τα συμφέροντα 

των πιστωτών και την αρχή της ισότητας, 

και να αποφεύγεται η δημιουργία ατομικών 

προνομιακών καταστάσεων7. Ειδάλλως, η 

υπαγωγή σε μια συλλογική διαδικασία θα ήταν 

απρόσφορη.     

5 Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον ν. 4446/2016, 
η διαδικασία εξυγίανσης απλουστεύτηκε εξ ολοκλήρου. 
Εναρκτήρια πράξη της και μοναδικό στάδιο αυτής 
είναι η αίτηση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου 
για επικύρωση της συμφωνίας και όχι η κατάθεση 
αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας όπως ίσχυε πριν το 
ν. 4446/2016, βλ. Τέλλη, Οι πρόσφατες νομοθετικές 
παρεμβάσεις στο ΠτωΔ, ΕπισκΕΔ, 2018, σελ. 379

6 βλ. Ρήγα, Έννοια, σκοπός και νομική φύση 
των προληπτικών μέτρων, ΕφΑΔ, 2010, σελ.282 και 
Τσικρικά, παρέμβαση του στο 36ο Πανελλήνιο συνέδριο 
εμπορικού δικαίου της ΕΕΔ, 2012, σελ.101

7 βλ. Τσικρικά. ό.π., σελ. 101-102, Μάζη, ό.π., 
σελ. 283 και Χατζηϊωνάννου, Τα προληπτικά μέτρα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, ΕλΔνη, 2018, σελ. 11-12

Στην παρούσα μελέτη αρχικά θα επιχειρηθεί η 

παρουσίαση των προϋποθέσεων χορήγησης των 

προληπτικών μέτρων ενώ σκόπιμη κρίθηκε η 

εξέταση του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος ζητήματος 

της νομικής φύσης τους. Εν συνεχεία, το 

ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο πιο σύνηθες 

στην δικαστηριακή πρακτική διαταχθέν 

προληπτικό μέτρο, την αναστολή των ατομικών 

διώξεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη τόσο 

κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής όσο και της 

εξυγιαντικής διαδικασίας. 

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις χορήγησής των 
προληπτικών μέτρων γενικά

Τα προληπτικά μέτρα προβλέπονται στο άρ.10 

ΠτΚ όσον αφορά την πτώχευση, και στο 

άρ. 106α ΠτΚ όσον αφορά την διαδικασία 

εξυγίανσης.  Το άρ. 10 ΠτΚ ορίζει πως «Μετά 

την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε 

πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 

4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη Διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.), 

μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 

μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να 

αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή 

της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, 

μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για 

κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, 

να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού 

στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, να διατάξει 
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την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, 

να ορίσει μεσεγγυούχο».     

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 

χορήγησή τους είναι οι εξής: Αρχικά, απαιτείται 

προηγούμενη υποβολή αίτησης πτωχεύσεως 

ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου89. Αν 

και ο νόμος δεν το αναφέρει ρητώς, απαιτείται 

πιθανολόγηση της βασιμότητάς της10, η οποία 

ερμηνεύεται ως προϋπόθεση του παραδεκτού 

της αιτήσεως προληπτικών μέτρων11. Ακόμη, 

πρέπει να συντρέχει έννομο συμφέρον του 

αιτούντος την αίτηση προληπτικών μέτρων12. 

Ως έχοντες έννομο συμφέρον θεωρούνται οι 

πάσης φύσεως πιστωτές, ο ίδιος ο οφειλέτες 

και ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Έχει 

υποστηριχθεί13 πως έννομο συμφέρον έχουν και 

οι έχοντες δικαίωμα αποχωρισμού14 (37 ΠτΚ) 

8 Ως πτωχευτικό Δικαστήριο κατ’ άρ. 4 παρ. 
1 ΠτΚ θεωρείται το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην 
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των 
κυρίων συμφερόντων του.

9 Εν αντιθέσει με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
όπου η κύρια αγωγή μπορεί να έπεται, βλ. άρ. 693 παρ.1 
ΚΠολΔ.

10 Αυτό που θα πιθανολογηθεί θα είναι το δικαίωμα 
δικαστικής διάπλασης, ήτοι η κήρυξη του οφειλέτη σε 
πτώχευση

11 βλ. Χατζηϊωάννου, Η Δίκη της πτώχευσης και 
των προληπτικών μέτρων της, δημοσιεύματα ΕπολΔ, 
2016, σελ. 288

12 Το ότι η αίτηση προληπτικών μέτρων ασκείται 
πάντα με αίτημα και όχι αυτεπαγγέλτως είναι απόρροια 
του παρεπόμενου χαρακτήρα της σε σχέση με την 
αίτηση κήρυξης της πτώχευσης και της τελολογικής τους 
σχέσης, βλ. Περάκη, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2017, σελ. 519 
και Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 285

13 βλ. Κοτσίρη, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η εκδ., 
2017, σελ.519 και Ρήγα, ό.π., σελ. 286

14 Δικαίωμα αποχωρισμού έχουν τα πρόσωπα 
που επικαλούνται εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε 
εξατομικευμένο αντικείμενο (κινητό ή ακίνητο) που δεν 
ανήκει στον οφειλέτη, τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν 
γι αυτό το λόγο τον αποχωρισμό του από την πτωχευτική 
περιουσία και την παράδοσή του στους ίδιους.

ή πτωχευτικής διεκδίκησης (38 ΠτΚ)15. Η ως 

άνω θέση όμως φαίνεται να μην ευσταθεί. Οι 

ειδικές κατηγορίες αυτών των πιστωτών είναι 

γνωστό πως ασκώντας τα ένδικα βοηθήματα 

των άρ. 37 και 38 ΠτΚ διεκδικούν πράγματα 

που δεν περιλαμβάνονται στην πτωχευτική 

περιουσία. Δεν καταλαμβάνονται, επομένως, 

από την αναστολή των ατομικών διώξεων καθότι 

αυτή χορηγείται, όπως ειπώθηκε ήδη, προς 

προστασία της πτωχευτικής  περιουσίας, η οποία 

θα αποτελέσει και το αντικείμενο της τυχόν 

ρευστοποίησης. Διεκδικώντας λοιπόν τα ως άνω 

πρόσωπα αντικείμενα, τα οποία εκφεύγουν της 

πτωχευτικής περιουσίας, δεν τυγχάνουν εννόμου 

συμφέροντος λήψεως προληπτικών μέτρων αφού 

ανά πάσα στιγμή τους αποδίδονται με τα ένδικα 

βοηθήματα του κοινού δικαίου16. 

Παράλληλα, απαιτείται η συνδρομή κινδύνου 

επιζήμιας προς τους πιστωτές μεταβολής της 

περιουσίας του οφειλέτη, ως απόρροια της 

διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με την 

οποία τα προληπτικά μέτρα διατάσσονται. Κατ’ 

άρ. 682 παρ.1 εδ. α ΚΠολΔ17 τα ασφαλιστικά 

μέτρα που είναι αναγκαία χορηγούνται μόνο 

15 Η πτωχευτική διεκδίκηση συνίσταται στην 
αναγνώριση ειδικού δικαιώματος και στην πρόβλεψη 
ειδικής διαδικασίας αφαίρεσης αποκλειστικά κινητών 
πραγμάτων (εμπορεύματα, αξιόγραφα) και σκοπεύει στην 
προστασία του τρίτου που διατηρεί πραγματικό ή νομικό 
δεσμό με την απαίτηση.

16 Ικανοποιούνται επομένως όπως ορίζουν τα άρ. 
37 και 38 ΠτΚ, ζητώντας από το σύνδικο και με τη 
σύμφωνη γνώμη του εισηγητή δικαστή τον αποχωρισμό 
ή την παράδοση των αντικειμένων αντίστοιχα.

17 Στο οποίο ρητά μας παραπέμπει το άρ. 10 
παρ.1ΠτΚ
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σε επείγουσες περιπτώσεις για να αποτραπεί 

επικείμενος κίνδυνος. Ο νόμος λοιπόν διατυπώνει 

μια γενική ρήτρα αναφορικά με την αναγκαιότητα 

του μέτρου, το οποίο θα κρίνεται κάθε φορά 

ad hoc αναλόγως του κινδύνου ελάττωσης της 

περιουσίας του πτωχού αλλά και την αρχή της 

αναλογικότητας18. Για παράδειγμα. προληπτικά 

μέτρα θα χορηγηθούν αν πιθανολογηθεί η, 

μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, 

μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη προς βλάβη των πιστωτών ή η έναρξη 

των μέτρων ατομικής αναγκαστικής εκτελέσεως 

από τους πιστωτές κατά του οφειλέτη19. Αν δεν 

πιθανολογηθεί ο ανωτέρω άμεσος κίνδυνος, η 

αίτηση θα  απορριφθεί.     

Τέλος, η απόφαση που διατάσσει τα προληπτικά 

μέτρα πρέπει να υποβάλλεται σε δημοσιότητα 

για λόγους προστασίας των τρίτων20 (άρ.10 παρ. 1 

τελ. εδ. ΠτΚ). Συγκεκριμένα, η απόφαση που τα 

απαγγέλλει δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών 

Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο 

Μητρώο Πτωχεύσεων και στο Γενικό Μητρώο 

στο Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. άρ. 8 ΠτΚ). 

Τα προληπτικά μέτρα θα αναπτύσσουν όμως 

την ισχύ τους από την έκδοση και όχι από τη 

δημοσίευση της.

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησής τους δεν διαφέρουν 

και στη διαδικασία εξυγίανσης των άρ. 99 

18 βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 519
19 βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 290
20 βλ. Περάκη, ό.π., σελ.156

επ. ΠτΚ. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι 

δύναται αυτά να χορηγηθούν και πριν ακόμη 

την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της 

συμφωνίας εξυγίανσης (106α παρ.6)21,  - κατά το 

στάδιο δηλαδή των διαπραγματεύσεων πιστωτών 

και οφειλέτη προς επίτευξή αυτής - με τη 

συγκατάθεση όμως του 20 % των πιστωτών2223, 

οι οποίοι και θα διαβεβαιώνουν ότι γίνεται 

προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης24. 

Τα προληπτικά μέτρα διατάσσονται στην 

περίπτωση αυτή με μέγιστη χρονική διάρκεια 

τεσσάρων μηνών25 από την ημέρα έκδοσης της 

απόφασης που διατάσσει τη χορήγηση τους. 

Σκοπός της σύντομης διάρκειας ισχύος τους είναι 

να κατατεθεί ενώπιον του δικαστηρίου η αίτηση 

επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης μέσα στο 

τετράμηνο26, ειδάλλως ο οφειλέτης κινδυνεύει να 

τεθεί «έρμαιο» των δανειστών του. 

III. Η νομική φύση των προληπτικών 
μέτρων 

21 Για τη δυνατότητα χορήγησης προληπτικών 
μέτρων μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης βλ. άρ. 106α παρ. 1, αλλά και άρ. 
106 ΠτΚ.

22 Χωρίς βέβαια να ορίζεται επακριβώς ποιο θα 
είναι το περιεχόμενο της έγγραφης αυτής δήλωσης, βλ. 
Ψυχομάνη, Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης 
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2017, σελ. 
107

23 Για κίνδυνο σχηματισμού εικονικής πλειοψηφίας 
πιστωτών λόγω του ιδιαίτερα μικρού ποσοστού κάνει 
λόγο η Σκαλίδη, Η αναμόρφωση της προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης μετά το ν. 4446/2016,  ΔΕΕ, 
2017, σελ. 764

24 βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 107
25 Χωρίς δυνατότητα παράτασης όπως ρητά τονίζει 

το εδ.β της παρ. 6 του άρ. 106α ΠτΚ.
26 Λειτουργεί ως ένα μέσο πίεσης προς 

τους εμπλεκομένους προς ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 12
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Κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη τα προληπτικά 

μέτρα τόσο του άρ. 10 ΠτΚ όσο και του άρ. 

106α ΠτΚ, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. ΚΠολΔ). 

Βάσει της γραμματικής ερμηνείας της 

διάταξης, δημιουργείται ευθέως η εντύπωση ότι 

πρόκειται για γνήσια ασφαλιστικά μέτρα της 

αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Είναι όμως 

γνωστό, πως για να διαταχθεί ένα ασφαλιστικό 

μέτρο πρέπει να υπάρχει ένα ορισμένο δικαίωμα 

το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση και η δίκη των 

ασφαλιστικών μέτρων καλείται να το εξασφαλίσει. 

Στην περίπτωση όμως των προληπτικών μέτρων, 

δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα27. Και αυτό γιατί 

η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης που έπεται, 

δικασθείσα κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρ. 

4 ΠτΚ) δεν προβαίνει σε αυθεντική διάγνωση ή 

πραγμάτωση ενός αμφισβητούμενου ιδιωτικού 

δικαιώματος αλλά απλώς διαπιστώνει ένα 

γεγονός, άλλως διαπλάθει μια έννομη κατάσταση, 

αυτήν της πτώχευσης. Τα προληπτικά μέτρα 

που θα χορηγηθούν λοιπόν ποιο ασφαλιστέο 

δικαίωμα θα προστατεύσουν αφού δεν υφίσταται 

τέτοιο28;

Κατά κρατούσα άποψη θεωρίας και νομολογίας, 

πρόκειται για μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα 

ή γνήσια ρυθμιστικά μέτρα της εκουσίας 

27 βλ. Ρήγα, ό.π., σελ. 283
28 βλ. Δεληκωστόπουλο Ι., Η προσωρινή διαταγή 

κατά τον ΚΠολδ, σελ. 114-115

δικαιοδοσίας29 (781 ΚΠολΔ)30. Ο πραγματικός 

λόγος που ο νομοθέτης επέλεξε να εκδικάζεται 

η αίτηση χορήγησης προληπτικών μέτρων βάσει 

των διατάξεων των άρ. 682 επ. ΚΠολΔ ήταν η 

ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς δεν 

θα απαιτείται για τη βασιμότητα της αιτήσεως 

προληπτικών μέτρων ο σχηματισμός πλήρους 

δικανικής πεποίθηση αλλά πιθανολόγησης (άρ. 

690 παρ.1 ΚΠολΔ). 

Έχει όμως υποστηριχθεί και το αντίθετο31. Ότι 

προσωρινή δικαστική προστασία χωρεί όχι 

μόνο στην αμφισβητούμενη αλλά και στην 

εκούσια δικαιοδοσία32. Και μάλιστα όχι μόνο 

στις μη γνήσιες υποθέσεις, που εμφιλοχωρεί 

διάγνωση δικαιώματος αλλά και στις γνήσιες33. 

Και στις τελευταίες υπάρχει ασφαλιστέο 

δικαίωμα που χρήζει προστασίας. Ως τέτοιο 

θεωρείται το δικαίωμα δικαστικής διάπλασης 

που στην περίπτωσή μας παίρνει τη μορφή της 

29 βλ., μεταξύ άλλων, Ρήγα, ό.π., σελ. 283-
284, Περάκη, ό.π., σελ. 153, Ψυχομάνη, Πτωχευτικό 
δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων 
φυσικών προσώπων, 2012, σελ. 156, Πίψου, Δικαστική 
μεσεγγύηση, 2010, σελ.96, κατά τον Χατζηϊωάννου, 
ότι πρόκειται για ρυθμιστικά μέτρα της εκούσιας 
δικαιοδοσίας δικαιολογείται καταρχήν, καθώς η κύρια 
υπόθεση είναι στην περίπτωσή μας υπόθεση της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, ό.π., σελ. 302, βλ. ωστόσο, Μάζη, ό.π., 
σελ. 282 ο οποίος διατείνεται πως πρόκειται ορθότερα, 
για μη γνήσιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, επειδή 
ενδέχεται να δημιουργηθεί αντιδικία.

30 Για «επείγοντα μέτρα πρόνοιας» κάνει λόγο ο 
Δεληκωστόπουλος Ι., Η προσωρινή διαταγή κατά τον 
ΚΠολΔ, 2019, σελ. 114-115, 119-120, ο οποίος τονίζει 
πως τα μέτρα αυτά επιτελούν «λειτουργία αντίστοιχη 
των ασφαλιστικών μέτρων της εκουσίας δικαιοδοσίας 
καθόλου».

31 βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 302 -304
32 Για φορμαλισμό της κρατούσας – αντίθετης – 

απόψεως κάνει λόγο ο Χατζηϊωάννου, ό.π. σελ. 376
33 Όπως, στην περίπτωσή μας, η διαδικασία της 

κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση.
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κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση. Αντικείμενο 

διάγνωσης στη δίκη της πτώχευσης θα αποτελέσει 

με άλλα λόγια το διαπλαστικό δικαίωμα κήρυξης 

του οφειλέτη σε πτώχευση, το οποίο και θα 

«ασφαλίζεται» στη δίκη των προληπτικών μέτρων 

που προηγείται. Επομένως, κατά την άποψη αυτή, 

τα προληπτικά μέτρα του πτωχευτικού κώδικα 

πρέπει να θεωρούνται γνήσια ασφαλιστικά μέτρα 

της εκούσιας δικαιοδοσίας, τα οποία, ωστόσο, 

λόγω της ελλιπούς ανάλυσης αυτών από το αρ. 

781 ΚΠολΔ34, δεν παραμένει παρά η ανάλογη 

εφαρμογή των άρ. 682 επ. ΚΠολΔ35. 

IV. Η αναστολή των ατομικών διώξεων ως 

προληπτικό μέτρο – Συγκριτική εξέταση του 

μέτρου στην πτώχευση και στη διαδικασία 

εξυγίανσης. 

Α. Τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά όρια 

της αναστολής των ατομικών διώξεων στην 

πτώχευση (10 ΠτΚ)

Η αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών 

έναντι του πτωχού - οφειλέτη είναι το 

συνηθέστερο μέτρο, το οποίο διατάσσεται 

προκειμένου η πτωχευτική περιουσία να μην 

κατακερματιστεί κυρίως μέσω αναγκαστικής 

εκτελέσεως. Σκοπός της αναστολής αυτής είναι 

34 Κατ’ άρ. 781 ΚΠολΔ «Το δικαστήριο που 
δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και 
αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει προσωρινή διαταγή που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει 
τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της 
απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί 
δικαίωμα ή να ρυθμιστεί κατάσταση».

35 βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π. σελ. 377

η προστασία τόσο του οφειλέτη όσο και της 

ομάδας των πιστωτών36 από τυχόν μεμονωμένα 

καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών, όπως η 

επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως μέσω της 

επιβολής κατασχέσεως κατά της περιουσίας του 

πτωχού ήδη στο στάδιο πριν την κήρυξη της 

πτώχευσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί 

πως από τη στιγμή της έκδοσης απόφασης 

κήρυξης της πτώχευσης επέρχεται αυτομάτως 

αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων 

δυνάμει του άρ. 25 ΠτΚ έως ότου περατωθεί η 

πτωχευτική διαδικασία (άρ. 164 ΠτΚ). Αντίθετα, 

κατ’ άρ. 10 παρ.2 ΠτΚ, το εν λόγω μέτρο 

διατάσσεται με δικαστική απόφαση και διαρκεί 

μέχρι την έκδοση της αποφάσεως που κηρύσσει 

την πτώχευση, οπότε και παύει αυτοδικαίως. 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η εμβέλεια της 

χορήγησης του εν λόγω ασφαλιστικού μέτρου 

κρίνεται σκόπιμη η συγκριτική εξέταση των 

υποκειμενικών αλλά και των αντικειμενικών 

ορίων της χορηγηθείσας αναστολής τόσο 

στην πτωχευτική διαδικασία όσο και στη 

διαδικασία εξυγιάνσεως. Όπως θα διαπιστωθεί, 

δεν ευρίσκονται θεμελιώδεις διαφορές στις δύο 

διαδικασίες.   

Αναφορικά με τα υποκειμενικά όρια της 

αναστολής, καταλαμβάνονται όλοι οι ανέγγυοι 

36 Η ομάδα των πιστωτών αποτελείται από όλους 
τους πιστωτές του πτωχού, η οποία συγκροτείται 
αυτοδίκαια μετά την κήρυξη της πτώχευσης και 
οργανώνεται σε ομάδα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
ενέργειά τους. Συνιστά αναμφίβολα κοινωνία 
συμφερόντων, όχι όμως νομικό πρόσωπο, βλ. Ψυχομάνη, 
ό.π., σελ. 248-251
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και οι γενικώς προνομιούχοι πιστωτές του 

πτωχού. Δεν καταλαμβάνονται όμως οι 

ενέγγυοι, όσοι δηλαδή είναι εξασφαλισμένοι 

με ειδικό προνόμιο, όπως ενέχυρο ή υποθήκη 

επί αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας, 

κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρ. 26 ΠτΚ. Οι 

τελευταίοι, επομένως, μπορούν να αρχίσουν ή 

να συνεχίσουν αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος 

του οφειλέτη μέχρι όμως το στάδιο της ένωσης 

των πιστωτών (άρ. 147 παρ.1 ΠτΚ). Κατά 

κρατούσα άποψη στους ενέγγυους πιστωτές 

συγκαταλέγονται και οι προσημειούχοι37 με 

την αιτιολογία πως η προσημείωση αποτελεί 

και αυτή εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης 

υπό διπλή όμως αναβλητική αίρεση, την 

τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης και την 

τροπή της εντός 90 ημερών38 σε υποθήκη39. 

Αν όμως τα αντικείμενα τα οποία πρόκειται να 

εκποιηθούν συνδέονται λειτουργικά και άμεσα 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή την 

εκμετάλλευση της επιχείρησης, δεν μπορούν να 

ασκηθούν από τους ενέγγυους πιστωτές ατομικές 

διώξεις επί αυτών όπως ειδικότερα ορίζει το άρ. 

26 παρ.3 και 5 ΠτΚ. 

Αναφορικά με τους εγγυητές, από καμία διάταξη 

του νόμου δεν φαίνεται να καταλαμβάνονται 

αυτοί από την αναστολή των ατομικών διώξεων. 

Επομένως, οι πιστωτές του πτωχού μπορούν 

37 βλ. ΑΠ 1214/2014, ΕφΛαρ 585/2010, 
ΜΠρΡοδου 90/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

38 βλ. άρ. 1323 περ. β και 1330 περ. γ ΑΚ
39 βλ. ΟλΑΠ 14/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

να επιδιώξουν την ικανοποίησή τους από 

την ατομική τους περιουσία αναπόδραστα. 

Επιχείρημα αντλείται από το άρ. 27 παρ.2 

ΠτΚ. Συγκεκριμένα, εφόσον από την κήρυξη 

της πτώχευσης ενός οφειλέτη δεν νοείται ως 

αυτόθροη συνέπεια και η συμπτώχευση των 

συνοφειλετών του, δεν μπορεί συνακόλουθα να 

διαταχθεί ούτε προληπτικό μέτρο υπέρ αυτών40. 

Η μόνη προστασία του εγγυητή θα καλύπτεται 

από το ουσιαστικό δίκαιο. Θα μπορεί, για 

παράδειγμα, να προβάλλει την ένσταση διζήσεως 

(855 ΑΚ) αν συντρέχουν οι εκεί κείμενες 

προϋποθέσεις41.     

Σχετικά με τα αντικειμενικά όρια της αναστολής 

του άρ. 10 ΠτΚ, σκόπιμη κρίνεται η παραβολή 

των άρ. 25 και 26 ΠτΚ42 λόγω του τελολογικά 

παρεπόμενου χαρακτήρα της αιτήσεως 

προληπτικών μέτρων με την κήρυξη της 

πτώχευσης43. Το εύρος της αναστολής των 

ατομικών διώξεων δεν δύναται να είναι ευρύτερο 

από αυτό που επέρχεται με την απόφαση που 

40 Για εκούσιο κενό του νομοθέτη σχετικά με την 
μη προστασία των εγγυητών, κάνει λόγο ο Χατζηϊωάννου, 
ό.π., σελ. 331-332

41 Βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 332
42 Βλ. και ΜονΠρΠειρ 1084/2011, όπου «(…)όταν 

διατάζεται δικαστικώς γενικά η αναστολή των ατομικών 
διώξεων, το περιεχόμενο της αρχής της απαγόρευσης 
ταυτίζεται με το περιεχόμενο της αναστολής που 
ανέκαθεν ίσχυε στο πτωχευτικό δίκαιο και καθιερώθηκε 
ρητά στο άρ. 25 παρ.1 ΠτΚ (…)».   

43 Βλ. ΕφΑθ 1619/2018, ΜονΕφΑθ 492/2015, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ , Κοτσίρη, ό.π., σελ. 520, Περάκη, ό.π., 
σελ. 155, Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 329 και παρατηρήσεις 
Πανταζόπουλου Αθ. επί της ΜονΠρΑμαλ 57/2014, 
ΕλΔνη, 2015, σελ. 536 επ. και Κοτσίρη, ό.π., σελ. 520, 
Περ
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κηρύσσει την πτώχευση44. Ό,τι  επομένως 

διατάσσεται κατ’ άρ. 25 ΠτΚ, θα μπορεί να 

διαταχθεί και στο στάδιο πριν την κήρυξη 

της πτώχευσης45. Αναστέλλεται επομένως η 

έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης 

όπως και προσωπικής κράτησης46, η άσκηση 

αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών47, 

η συνέχιση των δικών αυτών, η άσκηση και 

εκδίκαση ενδίκων μέσων48, η έκδοση πράξεων 

διοικητικής ή φορολογικής φύσεως και η 

εκτέλεσή τους σε στοιχεία της πτωχευτικής 

περιουσίας49. 

Δεν καταλαμβάνονται, ωστόσο, οι διενεργηθείσες 

και ολοκληρωθείσες πράξεις αναγκαστικής 

εκτέλεσης (επιχ. από άρ. 25 παρ. 1 ΠτΚ), τα 

διαπλαστικά δικαιώματα, η έκδοση απόφασης, 

το δικαίωμα επίσχεσης, ο συμψηφισμός 

ανταπαίτησης του οφειλέτη με απαίτηση πιστωτή, 

44 Βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 520, Περάκη, ό.π., 
σελ. 155, Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 329 και ΜονΕφΑθ 
492/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και παρατηρήσεις 
Πανταζόπουλου Αθ. επί της ΜονΠρΑμαλ 57/2014, 
ΕλΔνη, 2015, σελ. 536 επ.

45 Κατ’ άρ. 25ΠτΚ «Με επιφύλαξη της διάταξης 
του άρθρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης 
αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά 
μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση 
ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων τους. Ιδίως 
απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών 
αγωγών, η συνέχιση των δικών επ` αυτών, η άσκηση ή 
εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής 
ή φορολογικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία 
της πτωχευτικής περιουσίας».

46 Βλ. Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 260
47 Εντάσσεται και η παυλιανή αγωγή (939 ΑΚ), βλ. 

ΠολΠρΘες20287/2014, αδημ.
48 βλ. ΜονΕφΑθ 2345/2017, ΔΕΕ, 2018, σελ. 

1191-1992
49 Επομένως, αναστέλλεται και η ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του Δημοσίου βάσει του ΚΕΔΕ, βλ. 
Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 256

εφόσον όμως οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού 

συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης 

(άρ. 36 παρ.1 ΠτΚ)50, οι συμφωνίες παροχής 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας51 (άρ.26 παρ.6 

ΠτΚ), η εμπράγματη αγωγή απόδοσης της νομής 

κινητών μετά την καταγγελία της σύμβασης leas-

ing και τέλος πράξεις προπαρασκευαστικές τα 

αναγκαστικής εκτέλεσης52, όπως η περιαφή του 

εκτελεστηρίου τύπου (άρ. 918 ΚΠολΔ)5354.     

Πράξεις, οι οποίες θα διενεργηθούν κατά 

παράβαση της αναστολής των ατομικών διώξεων 

θα είναι απολύτως άκυρες55 (βλ. άρ. 25 παρ.2 

και 26 παρ.3 ΠτΚ κατ’ αναλογία). Αν όμως 

πρόκειται για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, 

θεωρούνται άκυρες κατόπιν επιτυχούς άσκησης 

ανακοπής του άρ. 933 ΚΠολΔ. Την απόλυτη 

αυτή ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί όποιος 

έχει έννομο συμφέρον, λαμβάνεται δε υπόψη, 

κατ’ ορθότερη άποψη56, και αυτεπαγγέλτως. 

Τέλος, τα προληπτικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως 

μόλις εκδοθεί η απόφαση που θα κηρύσσει την 

πτώχευση ή θα απορρίπτει την αίτηση57. 

50 Προφανώς εννοείται ο νόμιμος (μονομερής) 
συμψηφισμός και όχι ο συμβατικός, βλ. Ψυχομάνη, ό.π., 
σελ. 258

51 βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 626
52 βλ. ad hoc ΜονΕφΑθ 492/2015, ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ
53 Όχι όμως και η επίδοση αντιγράφου εξ 

απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία 
άρχεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

54 Βλ. Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 256-257, 
Χατζηϊωάννου, ό.π., υποσημ. 154, σελ. 333, Ρήγα, ό.π., 
σελ.289

55 βλ. Περάκη, ό.π., σελ. 154 και ενδ. ΜονΠρΑμαλ 
57/2014, ΕλΔνη, 2015, σελ. 536 επ.

56 βλ. Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 256-257 και Ρήγα, ό.π., 
σελ. 290.

57 βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 521
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1. Ειδικά η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής 

Διχοστασία επικρατεί στο αν η αίτηση έκδοσης 

διαταγής πληρωμής58 εμπίπτει στο αντικειμενικό 

πεδίο εφαρμογής της αναστολής. Η νομολογία 

είναι κυμαινόμενη. Κατά μία άποψη αυτή δεν 

καταλαμβάνεται από την αναστολή59, καθώς 

η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν 

θεωρείται ατομικό καταδιωκτικό μέτρο. Δεν 

πρόκειται δηλαδή για πράξη επιθετική της 

αναγκαστικής εκτέλεσης όπως θα ήταν η 

τυχόν έγερση αγωγής. Όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνεται, τέτοιες πράξεις απλώς 

προετοιμάζουν την αναγκαστική εκτέλεση. Αυτό 

που απαγορεύεται είναι η μετέπειτα επίδοσή 

της κατ’ άρ. 630Α ΚΠολΔ, καθώς τότε θα έχει 

λάβει τον εκτελεστήριο τύπο κατ’ άρ. 924 εδ. 1 

ΚΠολΔ60.  

Κατ’ άλλη όμως άποψη61, η αναστολή των 

ατομικών διώξεων καταλαμβάνει ακόμη και 

58 Η διαταγή πληρωμής ρυθμίζεται από τα άρ. 
623 επ. ΚΠολΔ. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι 
ότι δίδει ως εκτελεστός τίτλος (άρ. 904 παρ.1 περ.ζ 
ΚΠολΔ) άμεσα το δικαίωμα προς αναγκαστική εκτέλεση 
βάσει μονομερούς διαδικασίας και τη μετάθεση του 
δικαιώματος ακρόασης (άμυνας) του καθ’ ου στο στάδιο 
μετά από την έκδοσή της, με την άσκηση ανακοπής 
εναντίον της,  βλ. μελέτη Πανταζόπουλου Στ., Οι 
νομοθετικές τροποποιήσεις του ν.4335/2015 στη 
διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της 
εναντίον της ανακοπής, ΕφΑΔ, 2016, σ.135

59 Βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 333-334, 
Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 260, Ρήγα, ό.π., σελ. 289 και ενδ. 
από τη νομολογία ΑΠ 294/2017, ΝοΒ, 2017, σελ. 1859 
επ., ΕφΠειρ 132/2018, ΕφΘες 2230/2008, ΜονΠρΘες 
958/2014, ΜονΠρΘες 9050/2013, ΜονΠρΠειρ 
1084/2011, ΠΠρΑθ 4630/1974, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

60 Βλ. ΜονΠρΘες 958/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
61 Βλ. μεταξύ άλλων, ΕφΘες 1467/2017, 

ΕλΔνη, 2018, σελ. 1495 επ., ΕφΛαρ, 216/2012, 

την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής 

καθεαυτή (623 ΚΠολΔ), καθώς η επίδοσή της 

σε δύο διαφορετικές φάσεις (άρ. 633 παρ.2 

τελ.εδ. ΚΠολΔ) είναι δυνατό να οδηγήσει 

στη δημιουργία  δεδικασμένου, με το οποίο 

καταλαμβάνονται μόνο οι δικαστικές αποφάσεις, 

κατόπιν άσκησης αγωγής, η οποία, όπως 

σημειώθηκε ανωτέρω, δεν επιτρέπεται μετά 

την κήρυξη της πτώχευσης62. Ένα πρόσθετο 

επιχείρημα κατά του επιτρεπτού της αίτησης 

έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά τη διάρκεια 

της αναστολής απορρέει και από το ίδιο το 

άρ. 25 ΠτΚ. Εκεί ορίζεται πως κατά την 

περίοδο της αναστολής των ατομικών διώξεων 

δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση 

αναγνωριστικών αγωγών. Είναι γνωστό πως η 

άσκηση αναγνωριστικής αγωγής δεν οδηγεί 

στην κτήση εκτελεστού τίτλου. Επομένως, εκ 

του επιχειρήματος από το μείζον στο έλασσον, 

πρέπει να αναστέλλεται και η αίτηση έκδοση 

διαταγής πληρωμής, η οποία εν αντιθέσει με 

την αναγνωριστική αγωγή, αποτελεί εκτελεστός 

τίτλος (βλ. άρ. 631 εδ.α και 904 παρ.1 περ. ε 

ΚΠολΔ)63.  

ΕφΘες 1652/2009, ΠΠΘες 5757/2013, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρΘες 3404/2017 με παρατηρήσεις 
Πανταζόπουλου, ΕλΔνη, 2018, σελ. 205-206, 
ΜονΠρΘες 26689/2013, με παρατηρήσεις Παμπούκη, 
ΕπισκΕΔ, 2014, σελ. 205-209,ΜονΠρΑθ 2147/2013, 
ΜονΠρΠατρ, 3054/2010, ΜονΠρΘες 15240/2011, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘες 20657/2010, ΜονΠρΚοζ 
1778/2009,αδημ.

62 βλ. ΜονΠρΘες 3404/2017, ΜονΠρΑθ 
2147/2013, ΕφΛαρ 216/2012, ΕφΘες1652/2009, 
ΕφΑθ 3535/2004, ΕφΑθ 9591/1996, ΠΠρΑθ 
1879/2003

63 βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 334-335



modern magazine

ΕπΟιΔ  15

Κατά την άποψη του γραφόντος, η αίτηση 

έκδοσης διαταγής πληρωμής καθεαυτή δεν θα 

πρέπει να εμπίπτει στην αναστολή των ατομικών 

διώξεων. Ναι μεν η διαταγή πληρωμής αποτελεί 

τίτλο εκτελεστό με μόνη την έκδοσή της64 

και μπορεί να γίνει εκτέλεσή της65, επίδοση 

όμως την διαταγής ενόσω διαρκεί η αναστολή 

των ατομικών διώξεων δεν μπορεί να γίνει, 

καθότι η επίδοση συνιστά επιθετική πράξη 

που καταλαμβάνεται από την αναστολή. Δεν 

υφίσταται επομένως λόγος να απαγορευθεί η 

έκδοση διαταγής πληρωμής τη στιγμή που 

στιγμή που δεν θα μπορεί να επιδοθεί. Αν 

υποτεθεί, ακόμη, πως εκτελείται την ίδια μέρα 

που εκδίδεται και παρέρχεται το δίμηνο της 

επίδοσης που απαιτείται από την έκδοσή της, 

κατά άρ. 630Α ΚΠολΔ, η εκτέλεση θα θεωρείται 

ανίσχυρη και θα ανατρέπεται ex tunc66  αν δεν 

έχει στο μεταξύ εκδοθεί απόφαση κήρυξης της 

πτώχευσης6768 (630Α εδ.β ΚΠολΔ). Επομένως 

καμία «διαταραχή» δεν θα επέλθει τελικώς 

στην πτωχευτική περιουσία ενώ ο υπερ ου η 

διαταγή πληρωμής δε φαίνεται να βρίσκεται 

σε πλεονεκτικότερη θέση από τους λοιπούς 

πτωχευτικούς πιστωτές. Σε πλεονεκτικότερη 

θέση θα ήταν αν μέσω της διαταγής πληρωμής 

64 Αυτό προκύπτει ευκρινώς και από το άρ. 632 
παρ.2 ΚΠολΔ, όπου η άσκηση της ανακοπής δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής

65 Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής η 
περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου γίνεται από το δικαστή 
που την εξέδωσε, βλ. Παπαδάκη, Διαταγή Πληρωμής, 
2012, σελ. 164

66 βλ. Παπαδάκη, ό.π., σελ. 138 και 162
67 Η οποία κατ’ άρ. 10 παρ.2 ΠτΚ θα σημάνει την 

παύση αναστολής των ατομικών διώξεων.
68 βλ. ΜονΠρΘες 9050/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

επέβαλε συντηρητική κατάσχεση ή ενέγραφε 

προσημείωση υποθήκης (724 παρ.1 ΚΠολΔ)69.

Είτε υιοθετήσει τελικά κανείς την πρώτη είτε τη 

δεύτερη άποψη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

η ασταθής θέση της νομολογίας. Είδαμε πως 

άλλοτε ο εφαρμοστής του δικαίου εντάσσει 

την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής στα 

αντικειμενικά όρια της αναστολής του άρ.10 

ΠτΚ και άλλοτε όχι. Κατόπιν μελέτης πλείστων 

δικαστικών αποφάσεων επί του ζητήματος, 

καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως για τη 

χορήγηση ή όχι της αναστολής στην περίπτωση 

της διαταγής πληρωμής, ο Δικαστής προβαίνει 

κάθε φορά σε στάθμιση των αντικρουόμενων 

συμφερόντων δανειστή και οφειλέτη. Με 

βάση τα πραγματικά περιστατικά της κάθε 

υπόθεσης λαμβάνει και την αντίστοιχη θέση 

προστατεύοντας έτσι το διάδικο μέρος που 

κρίνει πως χρήζει της δέουσας προστασίας. 

2. Ειδικά η χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων

Στην αναστολή των ατομικών διώξεων εμπίπτουν 

και τα ασφαλιστικά μέτρα70. Αυτό όμως που 

απασχολεί κατά κόρον τη νομολογία είναι το αν 

εμπίπτει στα αντικειμενικά όρια της αναστολής η 

συντηρητική κατάσχεση (707 επ. ΚΠολΔ) και η 

εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (706 ΚΠολΔ). 

69 βλ. Καλαβρό, Ζητήματα από την αναστολή 
των ατομικών διώξεων του πτωχεύσαντος οφειλέτη κατ’ 
άρθρο 25 του ΠτωχΚ, ΕΠολΔ, 2012, σελ. 720.

70 βλ. ενδεικτικά ΜονΠρΚατ 469/2010, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ
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Η νομολογία είναι και εδώ κυμαινόμενη. 

Κατά μάλλον κρατούσα άποψη71 φαίνεται να 

εμπίπτουν και τα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα. 

Επομένως, δεν δύναται πιστωτής να εγγράψει 

προσημείωση κατά τη διάρκεια της αναστολής 

επί αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας. 

Αν όμως ο προσημειούχος δανειστής είχε ήδη 

προβεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης 

προτού ληφθεί το προληπτικό μέτρο, δεν 

εμποδίζεται από το να τρέψει κατά τη διάρκεια 

της αναστολής την προσημείωση σε υποθήκη72 - 

προκειμένου να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο- και 

να ικανοποιηθεί προνομιακά από το υπέγγυο 

πράγμα ως ενέγγυος πιστωτής του άρ. 26 

ΠτΚ. Κατά μάλλον πειστικότερη άποψη73 

άκυρη είναι ακόμη η συντηρητική κατάσχεση 

και η προσημείωση υποθήκης που εγγράφεται 

βάσει διαταγής πληρωμής (άρ.724 ΚΠολΔ), η 

οποία εκδόθηκε πριν δημοσιευτεί η απόφαση 

προληπτικών μέτρων. Αν τυχόν εγγραφεί, η 

απαγγελία της ακυρότητάς της θα γίνει με την 

ανακοπή του άρ. 702 ΚΠολΔ. 

Β. Τα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια 

της αναστολής στη διαδικασία εξυγίανσης (106 

και 106α ΠτΚ) 

71 βλ. ενδ. ΠΠΘες 5757/2013, ΜονΠρΑθ 
2804/2010, ΜονΠρΑμαλ 57/2014, αντιθ. ΜονΠρΘες 
5975/2010, ΜονΠρΗρ 3440/2010,ΜονΠρΗρ 
4298/2009, ΜονΠρΑθ 2379/2010, ΜονΠρθες 
5015/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ με το σκεπτικό ότι η 
προσημείωση δεν αποτελεί επιθετική πράξη.

72 βλ.1277 ΑΚ
73 βλ. παρατηρήσεις Χατζηϊωάννου επί της 

ΜονΠρΑθ 1546/2015, ΝοΒ, 2016, σελ. 580

Πριν την εξέταση των αντικειμενικών και 

υποκειμενικών ορίων των προληπτικών μέτρων 

στη διαδικασία εξυγίανσης των άρ. 99 επ. ΠτΚ, 

σκόπιμη κρίνεται μια σύντομη παρουσίαση 

της προστασίας που παρέχει ο νομοθέτης τόσο 

στον οφειλέτη όσο κυρίως στους πιστωτές του 

κατά τη διάρκεια της εξυγιαντικής διαδικασίας, 

η οποία, όπως θα αναδειχθεί, είναι αρκετά 

ευρεία. Τόσο από την στιγμή της κατάθεσης της 

αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 

στο πτωχευτικό Δικαστήριο όσο και πριν από 

αυτήν, χορηγούνται είτε αυτόματα είτε με 

δικαστική απόφαση αντίστοιχα τα αναγκαία 

προληπτικά μέτρα, το σκοπό των οποίων 

θίξαμε και στην αμιγώς πτωχευτική διαδικασία. 

Συγκεκριμένα, αφ’ ης στιγμής κατατεθεί στο 

δικαστήριο η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας 

εξυγίανσης επέρχεται αυτομάτως αναστολή 

όλων των μέτρων ατομικής και συλλογικής 

αναγκαστικής εκτέλεσης για τέσσερις μήνες74 

κατά του οφειλέτη κατά το άρ.106 ΠτΚ75. Είναι 

δυνατόν όμως πέραν της αναστολής αυτής και με 

δικαστική απόφαση να διαταχθεί οποιοδήποτε 

άλλο προληπτικό μέτρο κρίνεται απαραίτητο 

για να προστατευτεί η περιουσία του οφειλέτη 

βάσει του άρ. 106α παρ.1 ΠτΚ. Παράλληλα, 

74 Με δυνατότητα παράτασης δυνάμει του άρ. 
106 παρ.3 ΠτΚ έως την έκδοση της απόφασης επί της 
αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας.

75 Ενώ στο άρ. 25 ΠτΚ διαπιστώθηκε πως η 
αυτόματη αναστολή των ατομικών διώξεων επέρχεται 
μόνο από την έκδοση απόφασης κήρυξης της πτώχευσης, 
στη διαδικασία εξυγίανσης η αυτόματη αναστολή 
επέρχεται ήδη από την κατάθεση στο πτωχευτικό 
Δικαστήριο της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας 
εξυγίανσης, πριν δηλαδή εκδοθεί η απόφαση που την 
επικυρώνει.
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προληπτικά μέτρα μπορούν να χορηγηθούν και 

πριν την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της 

συμφωνίας, δυνάμει του άρ. 106α παρ.6 ΠτΚ, 

κατά το στάδιο δηλαδή των διαπραγματεύσεων76. 

Και εκεί όμως αυστηρά για τέσσερις μήνες.

Κατά το άρ. 106 παρ.1 ΠτΚ από την κατάθεση 

της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας 

εξυγίανσης, επέρχεται αυτοδίκαιη αναστολή των 

μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων μηνών77. Τονίζεται δε 

πως στην αναστολή περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτήσεις κατά του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί 

πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης της 

συμφωνίας εξυγίανσης και όχι μετά από αυτήν 

(106 παρ. 1 εδ.α ΠτΚ). 

Αρχικά, από τη διατύπωση του άρ. 106 παρ.1 

ΠτΚ, αντιλαμβάνεται κανείς πως το περιεχόμενο 

της αναστολής των ατομικών διώξεων εμφανίζεται 

στενότερα διατυπωμένο από τη διάταξη του άρ. 

10 ΠτΚ. Εκεί ορίζεται πως αναστέλλονται μόνο 

τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του πτωχού και δεν επέρχεται 

γενική αναστολή των ατομικών διώξεων, όπως 

στο 10 παρ. 1 ΠτΚ. Έχει κριθεί, για παράδειγμα, 

πως όταν το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή 

76 Προβλέπεται δε και χορήγηση προσωρινής 
διαταγής κατ’ άρ. 106α παρ. 6 εδ.β ΠτΚ

77 Οι τέσσερεις μήνες θεωρείται εύλογο χρονικό 
διάστημα λαμβάνοντας υπόψη πως κατ’ άρ. 105 παρ.1 
ΠτΚ η αίτηση επικύρωσης παίρνει δικάσιμο εντός δύο 
μηνών από την υποβολή της.

των πράξεων ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης 

και όχι την αναστολή των ατομικών διώξεων, 

δεν εμποδίζεται η άσκηση αναγνωριστικής ή 

καταψηφιστικής αγωγής κατά του οφειλέτη78. 

Έτσι και στην περίπτωση του άρ. 106 παρ. 1 ΠτΚ 

η διατυπωθείσα αναστολή δεν καταλαμβάνει 

όλες τις ατομικές διώξεις που δεν αποτελούν 

μέτρο εκτέλεσης. Εξαιρούνται δηλαδή της 

αναστολής διαπλαστικά δικαίωμα (καταγγελία, 

υπαναχώρηση), εκκρεμείς δίκες αναγνωριστικού 

ή καταψηφιστικού χαρακτήρα, δίκες ενδίκων 

μέσων κοκ79. 

Παράλληλα, η ως άνω διάταξη ορίζει ρητά πως 

αναστέλλεται και η χορήγηση ασφαλιστικών 

μέτρων συμπεριλαμβανομένης της 

συντηρητικής κατάσχεσης ή της εγγραφής 

προσημείωσης υποθήκης, (συναινετικής και 

κατ’ αντιδικία80), εκτός αν με αυτά επιδιώκεται 

η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης 

ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της 

επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού 

της απαραίτητου για τη λειτουργία της. 

Απαγορεύεται δε και η προσημείωση υποθήκης 

ή η συντηρητική κατάσχεση που επιχειρείται 

με τίτλο διαταγή πληρωμής ή οριστική 

απόφαση81. Όσον αφορά την αίτηση έκδοσης 

διαταγής πληρωμής ισχύουν όσα ειπώθηκαν στα 

78 βλ. ΜονΠρΑθ1546/2015, με παρατηρήσεις 
Χατζηϊωάννου, ΝοΒ, 2016, σελ. 576-580

79 βλ. Χατζηϊωάννου, Τα προληπτικά μέτρα της 
διαδικασίας εξυγίανσης, ΕλΔνη, 2018, σελ. 14, και 
Περάκη, ό.π., σελ. 64

80 βλ. ΜονΠρΑθ 2804/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
81 βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ.15
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πλαίσια του άρ. 10 ΠτΚ. Από τη μία η αίτηση 

έκδοσής της δεν θεωρείται επιθετική πράξη και 

δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναστολή, από 

την άλλη, όμως, η αναστολή καταλαμβάνει 

και την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, 

επειδή με τη διπλή επίδοσή της είναι δυνατόν 

να δημιουργηθεί δεδικασμένο ως προς την 

απαίτηση.     

Αναφορικά με τα υποκειμενικά όρια της 

αναστολής των ατομικών διώξεων του άρ. 106α 

ΠτΚ, ο νομοθέτης στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου 

προέβλεψε πως καταρχήν δεν επεκτείνονται αυτά 

υπέρ εγγυητών ή συνοφειλετών82. Και αυτή του 

η πρόβλεψη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

της αρχής του μη επηρεασμού της θέσης του 

εγγυητή από την πτώχευση του πρωτοφειλέτη 

που κρατεί στο πτωχευτικό δίκαιο, εν αντιθέσει 

με τον ΑΚ8384. Κατά τη νομολογία85 η μη 

επέκταση των προληπτικών μέτρων και στον 

82 Για την από καιρού άνιση μεταχείριση εγγυητή 
και πρωτοφειλέτη στο πτωχευτικό δίκαιο κάνει λόγο 
ο Σπυριδάκης, Προληπτικά μέτρα για εγγυητές και εις 
ολόκληρον συνοφειλέτες στη διαδικασία συνδιαλλαγής, 
ΕλΔνη, 2011, σελ. 1-4

83 βλ. μελέτη Αυγητίδη, Η θέση του εγγυητή στις 
εξυγιαντικές διαδικασίες του ΠτΚ, ΧρΙΔ, 2014, σελ. 
249-258

84 Κριτική επί της κρατούσας αυτής θέσης ασκεί 
ο Δεληκωστόπουλος Ι, βλ. σχόλιο επί της ΠΠρΑθ 
861/20111, ΕΠολΔ, 2011, σελ. 472-481 όπου 
υποστηρίζει πως «ενόψει του παρεπόμενου χαρακτήρα 
της εγγυήσεως δεν πρέπει ο εγγυητής να μετέρχεται 
σε δυσμενέστερη θέση από τον πρωτοφειλέτη. Στην 
περίπτωση μάλιστα που δεν επέρχεται επέκταση των 
προληπτικών μέτρων και στον εγγυητή, ουσιαστικά το 
μελλοντικό δικαίωμα αναγωγής του εγγυητή επί μιας 
εξαθλιωμένης οικονομικά επιχείρησης θα καθίστατο 
ατελέσφορο».

85 βλ. ΠΠρΑθ 861/2011 και ΜονΠρΑμαλ 
54/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, αντίθ. όμως ΠΠΑθ 
832/2010, ΜονΠρΡόδου 12/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

εγγυητή δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην 

πτώχευση του πρωτοφειλέτη δεν επηρεάζεται η 

ευθύνη του πρώτου, αφού η εγγύηση επιδιώκει 

ακριβώς την εξασφάλιση του τελευταίου σε 

περίπτωση πτώχευσης του (άρ. 857 παρ.3 ΑΚ). 

Ο νομοθέτης θέλησε, ωστόσο, να «ελαφρύνει» 

την απόλυτη αυτή του στάση επιτρέποντας 

κατ΄ εξαίρεση την επέκταση και στους εγγυητές 

στις περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος 

επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος86 με αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον87. Το πότε 

θα συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή 

κοινωνικός λόγος θα εξετάζεται ad hoc από το 

δικαστήριο με βάση τα επικαλούμενα κάθε φορά 

πραγματικά περιστατικά88. Τέτοιες περιπτώσεις 

ενδεχομένως θα συντρέχουν στις ομόρρυθμες 

εταιρίες αναφορικά με τους ομόρρυθμους 

εταίρους της, αλλά και σε ανώνυμες εταιρίες με 

μετόχους - εγγυητές σημαντικούς χρηματοδότες 

της εταιρίας, ιδίως όσον αφορά την προστασία 

της πρώτης κατοικίας τους.

Από την αναστολή των ατομικών διώξεων ο 

νομοθέτης προέβλεψε ρητά ορισμένες εξαιρέσεις.  

Αρχικά, κατ’ άρ. 106α παρ.3 ΠτΚ, δεν θίγεται 

το δικαίωμα του εκμισθωτή για καταγγελία 

και απόδοση του μισθίου της επιχείρησης σε 

περίπτωση που ο οφειλέτης είναι υπερήμερος έξι 

ή περισσότερων μισθωμάτων (άρ. 106α παρ.3 

86 Για ένα αόριστο κριτήριο κάνει λόγο ο 
Δεληκωστόπουλος Ι, ό.π., σελ. 472-481

87 βλ. σχόλιο Πανταζόπουλου Αθ. επί της 
ΜονΠρΑμαλ 57/2014, ΕλΔνη, 2015, σελ. 548

88 βλ. Αυγητίδη, ό.π., σελ. 251
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ΠτΚ). Ακόμη, επεσήμανε πως εξαιρούνται της 

αναστολής οι απαιτήσεις των εργαζομένων από 

μισθούς. Οι τελευταίοι μπορούν επομένως να 

ασκούν ακώλυτα τις ατομικές τους διώξεις κατά 

του οφειλέτη89 (άρ. 106α παρ. 5 ΠτΚ). 

Παράλληλα, η αναστολή των ατομικών διώξεων 

δεν θίγει τα δικαιώματα από παροχή 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά το άρ. 2 

του ν.3301/2004 ή από ρήτρα εκκαθαριστικού 

συμψηφισμού και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα 

εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε 

συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε 

συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία 

παροχής ασφάλειας. Τέλος, ο νομοθέτης προς 

εξασφάλιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων 

οφειλέτη και πιστωτών, προέβλεψε πως κατά τη 

διάρκεια της αυτοδίκαιης αναστολής του άρ. 106 

ΠτΚ αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή 

των απαιτήσεων των πιστωτών του οφειλέτη που 

καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα. 

V. Λοιπά, δυνάμενα να χορηγηθούν, 
προληπτικά μέτρα τόσο στη διαδικασία 

της πτωχεύσεως όσο και στην 
διαδικασία εξυγιάνσεως

Τόσο στην πτωχευτική όσο και στην εξυγιαντική 

διαδικασία, προβλέπονται και ορισμένα άλλα 

προληπτικά μέτρα, τα οποία χορηγούνται προς 

89 Βλ. Ψυχομάνη, ό.π., σελ. 112-113 και Περάκη, 
ό.π., σελ. 66-67

προστασία του οφειλέτη. Τόσο στο άρ. 10 παρ. 

1 όσο και στο άρ. 106 παρ. 2 ΠτΚ προβλέπεται 

η απαγόρευση διάθεσης οποιουδήποτε 

περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή 

προς αυτόν, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της 

πτωχευτικής περιουσίας90. Καταλαμβάνονται 

τόσο δικαιοπραξίες με τις οποίες επιβαρύνεται, 

μεταβιβάζεται, αποσβέννυται ή αλλοιώνεται 

ένα δικαίωμα του οφειλέτη όσο και ενοχικές 

δικαιοπραξίες, αλλά και δικονομικές ενέργειες 

που επιφέρουν απώλεια δικαιώματος, όπως 

η παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα ή η 

ομολογία91. Κατά δε την παρ. 2 του άρ. 106 

ΠτΚ απαγορεύεται η διάθεση και του εν γένει 

εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ενόσω 

συντρέχει αναστολή. Γίνεται δεκτό ότι στον 

«εξοπλισμό» της επιχείρησης εντάσσονται τα 

σημαντικά για τη λειτουργία της μηχανήματα 

τα οποία θα οδηγούσαν αποδεδειγμένα σε 

αδυναμία της επιχείρησης να λειτουργήσει92. Σε 

περίπτωση, ωστόσο, που επιχειρηθεί διάθεση 

κατά την περίοδο της αναστολής, αυτή, κατά 

κρατούσα άποψη, θα είναι άκυρη δυνάμει των άρ. 

175-176 ΑΚ93. Καθώς θα πρόκειται για απόλυτη 

90 Μάλιστα στην περίπτωση της εξυγίανσης κατ’ άρ. 
106 παρ. 2 ΠτΚ, η διάθεση επέρχεται αυτομάτως με την 
χορηγηθείσα αναστολή της παρ. 1.

91 Βλ. Ρήγα, ό.π., σελ. 288, Χατζηϊωάννου, Η 
Δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 
Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, 2016, σελ. 324-325

92 Η έννοια του εξοπλισμού πρέπει να ερμηνεύεται 
στενά, βλ. Αλ. Ρόκα, Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2014, σελ. 157

93 Η καταφυγή στα άρ. 175-176 ΑΚ, θα 
εφαρμόζεται, ορθότερα, μόνο στην διαδικασία 
εξυγίανσης και όχι στην διαδικασία πτωχεύσεως όπου η 
διαθετική πράξη θα είναι, κατ’ αναλογία του άρ. 17 παρ. 
1 εδ.β ΠτΚ, «ανενεργός» και θα απαιτείται έγκριση του 
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ακυρότητα94, η επίκληση της μπορεί να γίνει από 

όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η ακυρότητα 

δε αυτή είναι ανεξάρτητη της καλής πίστης του 

τρίτου95. 

Παράλληλα, και στις δύο διαδικασίες δύναται να 

διαταχθεί ο διορισμός μεσεγγυούχου ως προληπτικό 

μέτρο. Αναλογικής εφαρμογής θα τύχουν 

στην περίπτωση αυτή όσα ρητά προβλέπονται 

στα άρ. 725 – 727 ΚΠολΔ περί δικαστικής 

μεσεγγύησης96. Με τη μεσεγγύηση, ως γνωστόν 

επέρχεται υλική και νομική δέσμευση του 

πράγματος. Αντικείμενα μεσεγγύησης μπορεί να 

αποτελέσουν κινητά, ακίνητα, η επιχείρηση του 

οφειλέτη και τα εμπορικά του βιβλία.

Τέλος, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί πέρα 

από τα προβλεπόμενα στο άρ. 10 παρ.1 και 106 

ΠτΚ μέτρα, να διατάξει και οτιδήποτε κρίνει 

αναγκαίο για την διαφύλαξη της περιουσίας του 

οφειλέτη και αποτροπής κάθε επιζήμιας για τους 

πιστωτές μεταβολής της αξίας της97. Άλλωστε 

η απαρίθμηση του άρ. 10 είναι ενδεικτική 

(«ιδίως»). Έχει κριθεί πως αναγκαίο προληπτικό 

μέτρο είναι, για παράδειγμα, η απαγόρευση 

συνδίκου για την ισχυροποίησή της, βλ. Χατζηϊωάννου, 
ό.π., σελ. 18.

94 αν και έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι πρόκειται 
για σχετική ακυρότητα μόνο υπέρ των πιστωτών του 
οφειλέτη για απαιτήσεις που καταλαμβάνονται από τη 
συμφωνία εξυγίανσης, βλ. Χατζηϊωάννου, ό.π., σελ. 19

95 Βλ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης κατά 
στον ΚΠολΔ, 2018, σελ. 64

96 Βλ. Ρήγα, ό.π., σελ. 290 και Χατζηϊωάννου, ό.π., 
σελ. 339-340

97 Βλ. γνωμοδότηση Κοτσίρη, Προληπτικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τον νέο 
πτωχευτικό κώδικα ΝοΒ, 2008, σελ. 811

διακοπής παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

λόγω τηλεπικοινωνιακών οφειλών ή οφειλών 

από ηλεκτροδότηση, υπό τον όρο ενδεχομένως 

εξόφλησης των αποστελλόμενων τιμολογίων ή 

κάθε άλλης ενέργειας από τον οφειλέτη98. Άλλα 

προληπτικά μέτρα που μπορούν να διαταχθούν 

στην περίπτωση της πτωχεύσεως είναι ο 

διορισμός προσωρινού συνδίκου99, η σφράγιση 

της πτωχευτικής περιουσίας και η παύση της 

τοκογονίας των απαιτήσεων των πιστωτών. 

Οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο όμως πρέπει 

πάντα να χορηγείται με εξαιρετική φειδώ, ως 

ultimum refugium. 

IV. Συμπεράσματα

Ο νομοθέτης έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών,  

δημιούργησε, όπως αναδείχθηκε, ένα αρκετά 

λεπτομερές και προστατευτικό πλαίσιο 

προστασίας τόσο της οφειλέτιδος επιχείρησης 

όσο και των πιστωτών από καταδολιευτικά 

φαινόμενα σε βάρος των τελευταίων. Ειδικά στη 

διαδικασία εξυγίανσης ο νομοθέτης δημιούργησε 

ένα εξαιρετικά ευρύ χρονικό πλαίσιο προστασίας 

του οφειλέτη, ήδη ακόμα από το στάδιο των 

διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας 

εξυγίανσης. Η αναστολή των ατομικών διώξεων 

98 Βλ. Περάκη, ό.π., σελ. 154-155,  και ΜονΠρΘεσ 
18316/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

99 Δεν μπορούν οι εξουσίες του όμως να είναι 
ευρύτερες από αυτές του οριστικού συνδίκου, βλ. 
Περάκη, ό.π., σελ. 155, Χατζηιωάννου, ό.π., σελ. 348 επ., 
Ρήγα, ό.π. σελ.291-293
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των πιστωτών παραμένει το ασφαλέστερο των 

προληπτικών μέτρων υπέρ του οφειλέτη, παρά 

τη διχογνωμία που παρατηρείται, κυρίως από 

τη νομολογία, επί επιμέρους εκφάνσεων της 

χορήγησης του.  

Εν είδει επιλόγου και εμμένοντας στο θεσμό των 

προληπτικών μέτρων, κατά την άποψή μου, 

εμφανίζει και πολλές αδυναμίες, οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στη νοοτροπία των οφειλετών 

να αιτούνται τη χορήγηση τους με μοναδικό 

σκοπό την αποφυγή αποπληρωμής των ήδη 

υπέρογκων οφειλών τους. Δεν είναι δε, ακόμη, 

λίγες οι φορές που ο δικαστής χορηγεί αφειδώς 

την αναστολή των ατομικών διώξεων, συνοδεία 

μάλιστα και προσωρινής διαταγής. Μια τέτοια 

τακτική μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει.

Η δικαστική εξουσία οφείλει να αποτελέσει 

αρωγός στην καταπολέμηση των παρελκυστικών 

αυτών τακτικών εκατοντάδων οφειλετών. Ο 

εφαρμοστής του δικαίου έχοντας ως πυξίδα 

τη συλλογικότητα της εκάστοτε διαδικασίας 

αφερεγγυότητας, θα πρέπει να χορηγεί μόνο 

όσα προληπτικά μέτρα είναι αναγκαία για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού και όχι όσα είναι 

απαραίτητα για την προστασία του οφειλέτη από 

τους πιστωτές του. 
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Η σχέση δανειολήπτη - τραπεζικού 

ιδρύματος κατά τη σύναψη τραπεζικών 

συμβάσεων χαρακτηρίζεται από μία σχέση 

ανισότητας δυνάμεων, λόγω της οργανωτικής, 

οικονομικής και διαπραγματευτικής υπεροχής 

των Τραπεζών, γεγονός που δύναται να 

διαταράξει σημαντικά τη συμβατική ισορροπία. 

To ζήτημα της προστασίας του δανειολήπτη 

τέθηκε προς συζήτηση  και η ανάγκη για 

ισότητα στις συναλλαγές, οδήγησαν στην 

αναζήτηση της ερμηνείας της έννοιας του 

καταναλωτή, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 

άρθρο 1 παρ.4 του ν.2251/1994 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), με τον 

οποίο μεταφέρθηκαν στην ελληνική νομοθεσία 

οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

5-4-1993 «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες 

των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», 

οπότε και έγινε δεκτό ότι ακόμη και ο 

έμπορος, υπό προϋποθέσεις, χαρακτηρίζεται ως 

καταναλωτής και απολαμβάνει τα δικαιώματα 

που απονέμονται σε αυτόν, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την “αδύναμη διαπραγματευτική 

του θέση. Την τελευταία δεκαετία τα τραπεζικά 

ιδρύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με την αδυναμία 

χιλιάδων δανειοληπτών να φανούν συνεπείς στην 

εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. 

Υπό το πλαίσιο αυτό της ανάγκης των τραπεζικών 

ιδρυμάτων προς ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 

«κόκκινων δανείων» σε συνδυασμό με την 

επιταγή προς προστασία των δανειοληπτών από 

συνεχείς καταγγελίες συμβάσεων και επίσπευσης 

μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος τους, 

ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο ν.4224/2013 

περί Κώδικα Δεοντολογίας. 

Ι. Κώδικες Δεοντολογίας: πρωτοπορία ή 
πάγια πρακτική

Η ιδέα θέσπισης ενός εγχειριδίου βασικών 

αρχών για την επιτυχή τελεσφόρηση των 

τραπεζικών συναλλαγών φαίνεται, βέβαια, 

να προϋπήρχε. Άλλωστε, δεν πρέπει να 

παραμελείται το γεγονός ότι η ιδέα της θέσπισης 

Κωδίκων Δεοντολογίας στις περιπτώσεις 

των ελεύθερων επαγγελμάτων είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη, ως μοχλός οριοθέτησης της 

απόλυτης ανεξαρτησίας που προσφέρει το 

Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 
4224/2013 ως λόγος ανακοπής

Καλαντζή Αναστασία,                                                                                                             
Α. Δικηγόρος ΔΣΘ, LLM cand. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Α.Π.Θ./
LLM cand. International Hellenic University
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ελεύθερο επάγγελμα1. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η, καταργημένη πλέον, Εγκύκλιος Διοίκησης 

της ΤτΕ (ΕγκΔ/ΤτΕ) αρ. 13/30.07.2009, προς 

τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα με την 

οποία παρέχονταν εργαλεία και κατευθυντήριες 

γραμμές προς αντιμετώπιση πιθανής αδυναμίας 

αποπληρωμής των οφειλών, λόγω μεταβολής των 

οικονομικών δεδομένων2, ενώ χαρακτηριστική 

είναι και η περίπτωση του Κώδικα Τραπεζικής 

Δεοντολογίας του 19973, όπου ρυθμίζονταν 

θεμελιώδεις κανόνες συμπεριφοράς, που πρέπει 

να ακολουθούνται από τις τράπεζες κατά τις 

τραπεζικές συναλλαγές. Η Οδηγία 31/2000 ΕΚ 

για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο 

άρθρο 16 προβλέπει ρητά την ψήφιση Κωδίκων 

Δεοντολογίας από τα κράτη – μέλη, ως μοχλός 

για την αρμονικότερη και αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή του νόμου και διεκπεραίωση των 

συναλλαγών4. 

Ήταν λοιπόν καταφανής η ανάγκη του νομοθέτη 

να οριοθετήσει τις πρακτικές των 

αντισυμβαλλόμενων μερών στις τραπεζικές 

1 Ε.Πρεβεδούροου, Κανόνες soft law στο 
Διοικητικό Δίκαιο, 1η εκδ, 2017, Σάκκουλας, σ. 153, 
παρ.174, όπου γίνεται η διάκριση ανάμεσα στους 
Κώδικες Δεοντολογίας που ρυθμίζουν την ενδεδειγμένη 
συμπεριφορά στα πλαίσια άσκησης επαγγέλματος 
και στου Κώδικες Δεοντολογίας, που ρυθμίζουν τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε ένα επάγγελμα, όπου 
ο όρος “δεοντολογία” φαίνεται να χρησιμοποιείται 
καταχρηστικά

2 Α. Τασίκας, Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
ιδιωτικών οφειλών Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 1-2 
(2016), σ.29-82

3 Σ.Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού δικαίου, 
2η εκδ., 2016, Σάκκουλας, σ.7

4 Β.Δούβλης/ Α. Μπώλος, Δίκαιο Προστασίας 
Καταναλωτών, τομ.1, 2008, εκδ. Σάκκουλα, σ. 788

συναλλαγές, ρυθμίζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις 

και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές. Σε μια 

εποχή που ο πελάτης-δανειολήπτης εκφράζει την 

ανάγκη να διαπραγματευτεί με την τράπεζα και 

να ρυθμίσει την οφειλή του, ώστε να αποφύγει 

με κάθε τρόπο την αναγκαστική εκτέλεση, ενώ 

παράλληλα η τράπεζα επιθυμεί να ρυθμίζει 

τον όγκο των “κόκκινων” δανείων που έχει 

συσσωρευθεί, έρχεται ο Κώδικας Δεοντολογίας 

να δώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης αυτής που θα 

ακολουθήσει. 

ΙΙ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του 
ν.4224/2013

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 

4224/2013 θεσπίστηκε για τη διαχείριση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και 

επιχειρήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας 

(ΤτΕ) με την υπ’ αριθ. 116/1/25.08.2014 

(ΦΕΚ Β’ 2289/27.08.2014) Απόφαση της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων (ΕΠΑΘ) ο Κώδικας Δεοντολογίας, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ την 31-12-2014 και έχει 

ήδη τροποποιηθεί δύο φορές με αντίστοιχες 

αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής με αριθμούς 

129/2/16.02.2015 (ΦΕΚ Β’ 486/31-03-

2015) και 148/10/05-10-2015 (ΦΕΚ Β’ 

2219/15-10-2015). Τελικά αναθεωρήθηκε 

δηλαδή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με 

την Απόφαση 195/1/29-07-2016 (ΦΕΚ Β’ 



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

24 Τεύχος 2/2019

2376/02-08-2016) της ΕΠΑΘ. Ο Κώδικας 

θέτει ως κύριο στόχο τη ρύθμιση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω της εξεύρεσης 

συναινετικής λύσης μεταξύ δανειολήπτη και 

πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος. 

Βασική υποχρέωση που συνεπάγεται η 

εφαρμογή του Κώδικα, αποτελεί η τήρηση της 

προσδιοριζόμενης από αυτόν διαδικασίας, η 

οποία συνοψίζεται σε πέντε στάδια, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω5, πριν την τυχόν καταγγελία 

της οικείας πιστωτικής σύμβασης. Κάθε 

ίδρυμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

υποχρεούται μεταξύ άλλων να θεσπίσει 

λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία 

Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) στην οποία 

μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και 

εγγυητές, εφόσον διατηρούν τον χαρακτηρισμό 

του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» όπως ορίστηκε 

με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Ν. 

4224/2013, όρος ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό 

άξονα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

έναρξης και λήξεως αυτής6. Οι διατάξεις του 

ανωτέρω Κώδικα εφαρμόζονται από κάθε 

ίδρυμα που παρέχει πιστώσεις στην Ελλάδα 

αλλά και από κάθε υποκατάστημα πιστωτικού 

ιδρύματος της αλλοδαπής που λειτουργεί στην 

5 Βλ. εν. ΙV, σ. 6
6 Μ. Αθανασίου/Α. Αλεξανδρόπουλος/Ν. 

Κωστάκου/Σ. Μάκαρη/Φ. Πανταζής/Κ. Πουρνάρα/Γ. 
Χριστοδουλοπούλου, Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις 
οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο, 
2016, σ. 144

Ελλάδα, δυνάμει της υπ’ αρ. 116/1/25.08.2014 

Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων, ενώ ταυτοχρόνως 

θεσπίζονται γενικές αρχές συμπεριφοράς και 

υιοθετούνται πρακτικές προς ενίσχυση της 

αμοιβαιότητας στις τραπεζικές συναλλαγές και 

του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ δανειολήπτη 

και πιστωτικού ιδρύματος στα πλαίσια της 

εκατέρωθεν προσπάθειας προς ρύθμιση των 

οφειλών. 

Θα μπορούσαμε ίσως να χαρακτηρίζουμε τον 

νόμο ως ένα «πρακτικό οδηγό για καλόπιστη 

διαπραγμάτευση», στον οποίο εκτίθενται 

αναλυτικά κανόνες συμπεριφοράς και χειρισμού 

μίας διαδικασίας επικοινωνίας δανειστή και 

οφειλέτη, με κοινωνία συμφερόντων (και ίσως 

να είναι αυτό το βασικό χαρακτηριστικό 

του Κώδικα- ότι αμφότερες οι πλευρές 

αποσκοπούν, ή οφείλουν να αποσκοπούν, 

σε εκπλήρωση κοινού στόχου, την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων). Ως 

πρωταρχικό μέλημα του Κώδικα τίθεται η 

θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών 

προς ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων και 

αποφυγή καταγγελίας και μέτρων αναγκαστικής 

εκτελέσεως, τα οποία αποτελούν την ultima 

ratio για τη δανείστρια τράπεζα. Πρόκειται για 

νομοθετική παρέμβαση, προς αντιμετώπιση των 

καθυστερούμενων δανείων, μια προσπάθεια προς 

αποτύπωση των σχέσεων Τράπεζας-πελάτη και 

κωδικοποίηση πρότυπων κανόνων τραπεζικής 
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πρακτικής προς εξεύρεση συμβιβαστικής 

λύσης, προτού το ίδρυμα εκκινήσει διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Η φιλοσοφία του 

Κώδικα, μια προσπάθεια «εκλαΐκευσης και 

απλοποίησης των καθημερινών συναλλαγών», 

κινείται γύρω από την προσπάθεια εξεύρεσης της 

αποτελεσματικότερης δυνατής λύσης ρύθμισης 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να δύναται 

ο δανειολήπτης να προστατευτεί από μέτρα 

αναγκαστικού χαρακτήρα, και κατ’ επέκταση 

γύρω από την προσπάθεια απελευθέρωσης 

των τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες, υπό τη 

σκέπη μιας πιθανής καταγγελίας και επικείμενης 

κατάσχεσης, δεν αποτύπωναν συχνά την 

πραγματική βούληση των αντισυμβαλλόμενων 

μερών και των διαπραγματευτικών τους στόχων. 

ΙΙΙ. Η έννοια του “συνεργάσιμου” 
δανειολήπτη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα, κάθε 

τραπεζικό ίδρυμα συντάσσει έγγραφο- 

ενημερωτικό φυλλάδιο «Διαδικασίας 

Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ)», το 

οποίο και είναι εκπεφρασμένο σε γλώσσα 

απλή και ευκόλως κατανοητή από το μέσο 

δανειολήπτη, απομακρυσμένη από δυσνόητους, 

εξειδικευμένους οικονομικούς και νομικούς 

όρους, οπότε κατ’ αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται 

ο ανωτέρω για τη διαδικασία που προβλέπει ο 

Κώδικας και που πρόκειται να ακολουθηθεί. Η 

θέσπιση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας 

κινείται γύρω από το χαρακτηρισμό ενός 

δανειολήπτη ως «συνεργάσιμο7» και της άρσης 

του χαρακτηρισμού αυτού. Εφόσον ένας 

δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως συνεργάσιμος, 

τότε υπάγεται στη Δ.Ε.Κ και στο προστατευτικό 

καθεστώς αυτής, οπότε και δύναται να 

διαπραγματευτεί ελεύθερα με τη δανειοδότρια 

τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

του. Σε περίπτωση που ο χαρακτηρισμός 

του ως “συνεργάσιμος” δανειολήπτης 

ανακληθεί, τότε παύει η ισχύς της Δ.Ε.Κ και ο 

οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τα μέτρα 

αναγκαστικού χαρακτήρα που πιθανώς θα λάβει 

η δανείστρια Τράπεζα προς ικανοποίηση της 

οφειλής προς αυτήν. 

Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως 

συνεργάσιμος όταν παρέχει μέσα στα 

χρονοδιαγράμματα που τίθενται από την 

δανείστρια τράπεζα, πλήρη και επικαιροποιημένα 

στοιχεία της οικονομικής του κατάστασης, είναι 

διαθέσιμος σε επικοινωνία και διαπραγμάτευση 

με την τελευταία, πάντοτε ανταποκρινόμενος 

με ειλικρίνεια και σαφήνεια στις κλήσεις, 

προτάσεις και ερωτήσεις της τελευταίας, και 

όταν εν γένει επιδεικνύει συμπεριφορά, η οποία 

διευκολύνει την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης 

και της ευόδωσης των διαπραγματεύσεων, 

γνωστοποιώντας χωρίς καθυστέρηση και 

7 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Κώδικας, 
Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ορισμός του 
“συνεργάσιμου” δανειολήπτη, στην ιστοσελίδα https://
www.hba.gr/Info/bankcodeofgreece



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

26 Τεύχος 2/2019

με ευκρίνεια ό,τι στοιχείο του ζητείται και 

πάντοτε με πρόθεση συναίνεσης και εξεύρεσης 

εναλλακτικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των 

οφειλών του. Παρατηρούμε, υπό το πρίσμα 

αυτό, ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί 

και από τον δανειολήπτη, που με μια πρώτη 

ματιά θεωρείται το «αδύναμο» μέρος της 

διαπραγμάτευσης, να συμμορφώνεται με τα 

αιτήματα της Τράπεζας και να ανταποκρίνεται 

θετικά και αποτελεσματικά στις προτάσεις 

ρύθμισης της οφειλής του, υπό τους όρους 

και χρόνους που τίθενται, οι οποίοι, μάλιστα, 

(χρόνοι) σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται ως 

ασφυκτικά σύντομοι8. Αποτυπώνεται λοιπόν η 

προσπάθεια της συγκεκριμένης νομοθετικής 

ρύθμισης να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 

συνεργασία των μερών, την ολοκλήρωση 

των διαπραγματεύσεων με ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα και, σε κάθε περίπτωση, την 

αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία, 

υπό το καθεστώς του Κώδικα Δεοντολογίας, 

αποτελεί την ultima ratio, σε περίπτωση που 

ο δανειολήπτης επιδείξει «μη συνεργατική» 

συμπεριφορά. 

ΙV. Η διαδικασία του ν.4224/2013- τα 
πέντε στάδια

8 Μ. Αθανασίου/Α. Αλεξανδρόπουλος/Ν. 
Κωστάκου/Σ. Μάκαρη/Φ. Πανταζής/Κ. Πουρνάρα/Γ. 
Χριστοδουλοπούλου, Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις 
οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο, 
2016, σ. 143

Συνοπτικά, η διαδικασία που ακολουθείται 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα διαδικαστικά 

στάδια9 με βάση τα οποία εκτυλίσσεται σταδιακά 

η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία 

ξεκινά με την επικοινωνία τραπεζικού ιδρύματος 

και οφειλέτη και, ακολούθως, αποστολή 

αιτήματος της Τράπεζας να της προσκομιστούν 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (οικονομικά 

στοιχεία), συνήθως με τη μορφή έγγραφης 

ταχυδρομικής επιστολής. Στη συνέχεια, 

συγκεντρώνονται και αξιολογούνται τα στοιχεία 

που έχουν αποσταλεί και κρίνεται κατά πόσο 

αυτά θεωρούνται ή όχι ορθά και επαρκή, ώστε 

να προχωρήσει η διαδικασία. Στο στάδιο αυτό, 

η Τράπεζα, σε περίπτωση που αποφανθεί για την 

ανεπάρκεια των οικονομικών στοιχείων, δύναται 

να απευθύνει πρόσκληση για συμπλήρωση τους, 

οπότε και σε περίπτωση που ο δανειολήπτης 

αγνοήσει το αίτημά της, η τελευταία τον 

χαρακτηρίζει ως «μη-συνεργάσιμο», οπότε και 

ο τελευταίος δύναται να καταθέσει τις ενστάσεις 

του, όπως ρητά προβλέπεται στο δεύτερο 

κεφάλαιο του Κώδικα, στην κατηγορία Α, 

στάδιο 5. Τέλος, εφόσον τα ανωτέρω οικονομικά 

στοιχεία κριθούν επαρκή το ίδρυμα προβαίνει σε 

πρόταση των κατάλληλων λύσεων προς ρύθμιση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, βασιζόμενο 

σε παρούσες και παρελθούσες παραδοχές, 

ιστορικά στοιχεία, μελλοντικές προοπτικές 

9 Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων Τράπεζας της Ελλάδος, συνεδρίαση 
195/29.07.2016 με θέμα την Αναθεώρηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ν.4224/2013
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και πραγματικά περιστατικά, βασιζόμενο 

στην οικονομική in concreto κατάσταση του 

συγκεκριμένου δανειολήπτη και  πάντοτε 

με γνώμονα τη ρεαλιστική προοπτική και 

δυνατότητα αποπληρωμής (λαμβάνονται υπόψη 

στοιχεία, όπως η περιουσιακή και οικογενειακή 

κατάσταση του οφειλέτη, η εργασία, η το φύλο, 

η φερεγγυότητά του και κάθε τι που δύναται 

να αποδώσει προσδιοριστικά και σχεδόν μετά 

βεβαιότητος κρίση ότι η εν λόγω πρόταση 

ρύθμισης θα δύναται να εκπληρωθεί επιτυχώς). 

V. Η σημασία προσδιορισμού της φύσης 
των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας 

του ν.4224/2013 

Στο σημείο αυτό προκύπτει το εύλογο ερώτημα 

περί του ποια η φύση των Κανόνων Δεοντολογίας. 

Η προβληματική αυτή εκ πρώτης όψεως φαντάζει 

ιδιαίτερα θεωρητική και δογματική, στην 

πραγματικότητα, ωστόσο, τυγχάνει εξέχουσας 

σημασίας, με πρακτικές συνέπειες σε επίπεδο 

δικονομικού δικαίου. Ανάλογα με την άποψη που 

θα ακολουθηθεί, κρίνεται καταρχήν η νομική 

βάση στην οποία βρίσκουν έρεισμα οι εν λόγω 

κανόνες, ώστε αντιστοίχως να γίνει επίκληση της 

τυχόν παράβασής των ως λόγος ανακοπής, καθώς 

και το αν η τήρηση των εν λόγω κανόνων είναι 

επιτακτική εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων 

και επομένως ικανή να επιφέρει κυρώσεις.

VI. O ν.4224/2013 ως Γ.Ο.Σ

Έχει γίνει δεκτό10 ότι οι διατάξεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας προσιδιάζουν περισσότερο σε 

σύμβαση-πλαίσιο, μία μορφή Γ.Ο.Σ (Γενικών 

Όρων Συναλλαγών) που τείνουν να αποτυπώσουν 

τις σχέσεις δανειοληπτών-τραπεζών. Στα 

πλαίσια που οι κανόνες αυτοί δεν εντάσσονται 

σε συγκεκριμένη ατομική σύμβαση, παραμένουν 

άνευ συμβατικής ισχύος και τότε πράγματι 

λειτουργούν ως απλές κατευθυντήριες γραμμές, 

ως ένας οδηγός για την πιθανή ένταξή τους σε 

σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια, οι 

κανόνες αυτοί θα εντάσσονται στην ευρύτερη 

αρχή των χρηστών ηθών και της συναλλακτικής 

πίστης, ως ειδικότερη έκφανσή των, καθώς 

συγκεντρώνουν όλους εκείνους τους κανόνες 

συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις 

μεταξύ δανειολήπτη και δανειοδότη προς 

αποφυγή ακραίων και μη αντιστρέψιμων λύσεων 

προς διευθέτηση της μεταξύ τους διαφοράς. 

Στην περίπτωση που οι διατάξεις του Κώδικα 

ενταχθούν σε μία εξατομικευμένη σύμβαση, με 

σαφή παραπομπή και αναφορά στις διατάξεις του 

ν.4224/201311, τότε αποτελούν όρους αυτής και 

το περιεχόμενο τους ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο 

που ελέγχεται και αναφορικά με τους υπόλοιπους 

όρους των τραπεζικών συμβάσεων, υπό τις 

επιταγές, δηλαδή, των άρθρων 178-179, 281 

10 Μ.Αθανασ ίου/Α.Αλεξανδρόπουλος/Ν.
Κωστάκου/Σ.Μάκαρη/Φ.Πανταζής/Κ.Πουρνάρα/Γ.
Χριστοδουλοπούλου, Υπερχρεωμένοι οφειλέτες: από τις 
οφειλές προς τις τράπεζες στις οφειλές προς το δημόσιο, 
1η εκδ. 2016,σ.163-164

11 Σ. Ψυχομάνης, ο.π
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και 288 ΑΚ12, με βάση τα κριτήρια που έχουν 

θεσπιστεί από θεωρία και νομολογία σχετικά 

με την ακυρότητα ενός καταχρηστικού και 

την επίκληση αυτής13, αναφορικά με τη βλάβη 

που προκαλείται στα έννομα συμφέροντα του 

συγκεκριμένου καταναλωτή από την εφαρμογή 

του άκυρου ΓΟΣ. 

Παρατηρούμε, επομένως, ότι η ανωτέρω 

προσέγγιση της φύσης των όρων του Κώδικα 

Δεοντολογίας προβαίνει σε μία διάκριση ανάλογα 

με το εάν αυτοί έχουν ενταχθεί στο περιεχόμενο 

μιας σύμβασης ή εάν απλά παραμένουν στον 

νομικό κόσμο ως γενικές επιταγές καλής πίστης 

και συναλλακτικά ορθής συμπεριφοράς, οπότε 

και στη δεύτερη περίπτωση η επίκληση του 

περιεχομένου τους, και τυχόν παράβασης της 

διαδικασίας του νόμου, θα εντάσσεται στη 

γενικότερη προβληματική περί Γενικών Όρων 

Συναλλαγών. 

VII. Ν.4224/2013: κανόνας δικαίου

H άποψη αυτή ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας 

ακολουθεί τη φιλοσοφία των Κωδίκων 

Δεοντολογίας εν γένει ως κανόνες με μη 

δεσμευτική ισχύ που ερείδονται στην τήρηση των 

12 ΑΠ 23/2015, σε https://www.sakkoulas-online.
gr, όπου ορίζεται η έννοια του καταναλωτή στην οποία 
εντάσσονται τα τραπεζικά ιδρύματα ως προμηθευτές και 
ο δανειολήπτης, ως ο τελικός αποδέκτης του προϊόντος 
(εν προκειμένω της πιστώσεως)

13 ΕφΘες 312/2012, σε ΕλλΔνη 5/2012, σ. 
1376-1379, ομοίως και σε Σ.Ψυχομάνης, Τραπεζικό 
Δίκαιο-Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τομ.2, 6η εκδ. 
2012, Σάκκουλας, σ. 61-62, παρ. 161-162

αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών, φαίνεται να είναι και η κρατούσα14. Η 

τάση θέσπισης Κωδίκων Δεοντολογίας προς 

τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών δεν 

φαίνεται να αποτελεί ιδιαιτερότητα ελληνικής 

προέλευσης και πρακτικής. Ξένοι συγγραφείς15 

υπογραμμίζουν τη σημασία της θέσπισης 

Κωδίκων Δεοντολογίας προς αποτύπωση 

πρακτικών και συμπεριφορών, λόγω της ευελιξίας 

και της προσαρμοστικότητάς τους, και εμμένουν 

στην άποψη περί μη δεσμευτικής ισχύος 

τους. Η ετυμολογική, άλλωστε, προέλευση 

της λέξης «δεοντολογία» δεν προσιδιάζει σε 

κανόνα αναγκαστικής ισχύος, αλλά σε οδηγίες-

συστάσεις προς τους οφειλέτες και τους 

πιστωτές τους, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα, η ισότητα 

και η αποτελεσματικότητα των τραπεζικών 

συναλλαγών, ένα «savoir vivre» προς Τράπεζες 

14 Χασάπη, Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας 
του ν.4224/2013, σε ΕφΑΔ 511/2017, ομοίως και σε 
Φλάμπουρα, Η καταγγελία των πιστώσεων ενόψει του 
Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ΧρΙΔ 
307/2016, καθώς και σε 16081/2018, αδημ., όπου και 
γίνεται δεκτή η φύση των κανόνων του ν.4224/2013 ως 
μη αναγκαστικής ισχύος

15 Farjat, G., Réflexions sur les codes de conduite 
privés,  Études offertes à Berthold Goldman, «Le droit 
des relations économiques internationales, Litec, Paris, 
1982, σ..47-66, σύμφωνα με τον οποίο les codes de con-
duite privée sont des  ensembles de recommandations 
qui évoluent pour être toujours adaptés aux circon-
stances et n’ont pas de caractère obligatoire, étant basés 
sur l’auto-contrôle. Ils se repèrent avant tout par leur 
auteur : une personne privée». Ομοίως και σε Chartes 
et codes de conduite : le paradoxe éthique, Brigitte 
Pereira,  La Revue des Sciences de Gestion 2008/2 
(n° 230), σ. 25- 34, όπου γίνεται δεκτό ότι «Toutefois, 
parce que les entreprises se sont dotées de documents 
éthiques comportant des intitulés, comme « déontolo-
gie » sans viser expressément un ordre professionnel, 
on peut entendre ces documents comme des docu-
ments destinés à promouvoir les principes et règles de 
conduite de l’entreprise»
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και δανειολήπτες, προς ρύθμιση των μεταξύ τους 

σχέσεων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν, δηλαδή, δεχθούμε 

ότι οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας 

του ν.4224/2013 αποτελούν κάτι παραπάνω 

από κανόνες soft law, τότε θα πρόκειται για 

απευθείας ex lege υποχρέωση  τήρησης των 

διατάξεων του νόμου, ως κανόνες αυστηρού 

δικαίου με αναγκαστική ισχύ, ενώ μία τέτοια 

άποψη θα έφτανε και στην ακραία θεώρηση 

περί στοιχειοθέτηση του λόγου αναιρέσεως του 

άρθρου 559.1 ΚΠολΔ στην περίπτωση μη ή 

λανθασμένης εφαρμογής του. Η θεώρηση αυτή 

δεν φαίνεται να βρίσκει απήχηση στην ελληνική 

θεωρία και νομολογία, λόγω της αυστηρής 

ερμηνευτικής εμβέλειας που προσφέρει. Βασικό 

χαρακτηριστικό του Κώδικα Δεοντολογίας του 

ν.4224/2013 είναι η προσαρμοστικότητα του, η 

δυνατότητά του δηλαδή να εξειδικεύεται και να 

συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενό του ανάλογα 

με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε οφειλέτη και της εκάστοτε διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης που εκτυλίσσεται. Οι διατάξεις 

του Κώδικα, κατά την κρατούσα άποψη, 

αποτελούν κανόνες συμπεριφοράς με δεσμευτική 

ισχύ υπό το πρίσμα των γενικών αρχών του 

δικαίου, αυτών των χρηστών ηθών και της καλής 

πίστης, και όχι απευθείας ως τήρηση νόμου. 

VIII. Η λύση της προσφυγής στο άρθρο 
174 ΑΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 174 ΑΚ, «δικαιοπραξία 

που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, 

αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη». Η εν 

λόγω διάταξη αποτελεί περιορισμό της αρχής 

της ελευθερίας των συμβάσεων(361 ΑΚ)16, 

η οποία, εάν συνδυαστεί με απαγορευτικό 

νόμο, θεμελιώνει ακυρότητα δικαιοπραξίας. 

Στην περίπτωση, επομένως, που διαπιστωθεί 

παράβαση συγκεκριμένης διάταξης νόμου, τότε 

ο συνδυασμός της διάταξης αυτής με το άρθρο 

174 ΑΚ οδηγεί σε ακυρότητα της διενεργηθείσας 

δικαιοπραξίας, η οποία στηρίχθηκε στη 

διάταξη αυτή, ενώ ως απαγορευτική θεωρείται 

κάθε διάταξη αναγκαστικού δικαίου, η 

οποία αποδοκιμάζει το περιεχόμενο μιας 

δικαιοπραξίας17. Επομένως, στην περίπτωση 

του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, σε 

περίπτωση που γίνει δεκτό ότι αποτελεί κανόνα 

αναγκαστικού δικαίου, τότε η παραβίαση (ή 

παράλειψη) μέρους ή του όλου της διαδικασίας 

που προβλέπει, οδηγεί σε ακυρότητα της 

δικαιοπραξίας18. Στο σημείο τούτο, όμως, έδει 

να σημειωθεί ότι η απαγόρευση που επιτάσσει 

το άρθρο 174 ΑΚ, συνήθως αποτυπώνεται στο 

περιεχόμενο της διάταξης με φράσεις όπως 

16 Μ.Φάνου σε Ιωάννης Κ.Καράκωστας, Αγωγές 
Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικα, 1η εκδ. 2016, σ. 640 
παρ.1-3

17 Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 
4η εκδ, 2012, Σάκκουλας, 35/2 επ.

18 Συνήθως θα πρόκειται για ακυρότητα 
καταγγελίας δανειακής σύμβασης, λόγω παράλειψης 
των σταδίων που επιτάσσει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η 
ακυρότητα στην περίπτωση αυτή προκύπτει απευθείας 
από το νόμο.
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«απαγορεύεται», «δεν επιτρέπεται», «δεν μπορεί», 

«το δικαίωμα/η απαίτηση δεν εκχωρείται/

δεν μεταβιβάζεται/δεν εκχωρείται» κτλ., 

διατυπώσεις που ελλείπουν από τις ρυθμίσεις του 

ν.4224/2013. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

το περιεχόμενο των εν λόγω ρυθμίσεων, η ratio 

θέσπισής των (αμοιβαιότητα στις συναλλαγές, 

συστημική σταθερότητα και διασφάλιση 

εμπιστοσύνης), καθώς και το γεγονός ότι δεν 

προβλέπεται 1. Ρητή υποχρέωση τήρησης του 

Κώδικα και 2. Ποινή ακυρότητας σε περίπτωση 

μη τήρησης των εν λόγω προβλέψεων, δεν 

φαίνεται δικαιικά ορθό να εντάξουμε τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του ν.4224/2013  στις περιπτώσεις 

αυτές των αναγκαστικού δικαίου19. 

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει στο σημείο 

αυτό είναι το γιατί ο νομοθέτης προέβη 

σε θέσπιση και κωδικοποίηση του Κώδικα 

Δεοντολογίας εάν δεν ήθελε να προσδώσει 

σε αυτόν ισχύ αναγκαστικού δικαίου, αφού 

και προγενέστερα μπορούσε να ρυθμίσει 

τις σχέσεις οφειλέτη και πιστωτών με βάση 

τις γενικές αρχές της καλής πίστης και της 

ευπρέπειας και καλόπιστης διεξαγωγής των 

τραπεζικών συναλλαγών.

Η απάντηση εντοπίζεται κατόπιν επισκόπησης 

της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, 

της φύσης των σύγχρονων τραπεζικών 

συναλλαγών και της ευελιξίας και ταχύτητας 

19 ΜονΕφΘεσ 2277/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

αυτών. Ο όγκος των τραπεζικών συμβάσεων και 

η πολυπλοκότητα αυτών επιτάσσει τη θέσπιση 

προστασίας του οφειλέτη και τη διασφάλιση 

ομαλών συνθηκών διαπραγμάτευσης. Όπως 

προαναφέρθηκε, γίνεται όμως δεκτό ότι η 

πρόσδοση χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου 

στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας 

περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα 

ερμηνείας και προσαρμογής του στην εκάστοτε 

ειδικότερη περίπτωση, ερειδόμενο πάντοτε 

στην υφιστάμενη και εκπεφρασμένη βούληση 

των μερών να δεσμευτούν είτε με την ένταξη 

των κανόνων στο περιεχόμενο της τραπεζικής 

σύμβασης είτε μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων, σε ένα πλαίσιο κανόνων 

ηθικής που θα περιβάλλει τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, δε δύναται η υπόδειξη 

κανόνων συμπεριφοράς να προσλαμβάνει στην 

ίδια ισχύ με έναν κανόνα δικαίου που ρητά 

προβλέπει την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης 

ή την ενάσκηση ενός δικαιώματος (πχ. όσον 

αφορά στην κατάρτιση δικαιοπραξίας με τόκο 

ανερχόμενο σε υψηλότερα του νομίμου όρια, 

τότε η δικαιοπραξία αυτή θα είναι άκυρη κατά 

παράβαση των άρθρων 174, 393 και 394 ΑΚ). 

IX. Η λύση που επιλέγεται

Δεδομένου, επομένως, ότι οι διατάξεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 δεν 

αποτελούν κατά κοινή παραδοχή διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου και δεν δύναται η 
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παράλειψη ή παραβίαση των να επιφέρει άμεσα 

κυρώσεις, πώς θα προστατευθεί αποτελεσματικά 

ο ληξιπρόθεσμος οφειλέτης, σε περίπτωση που 

η δανειοδότρια προχωρήσει σε καταγγελία 

της δανειακής σύμβασης κατά παράβλεψη ή 

παράκαμψη των οριζόμενων από τον Κώδικά 

διαδικαστικών σταδίων και πετύχει την έκδοση 

διαταγής πληρωμής συντάσσοντας επιταγή προς 

πληρωμή και επιτάσσοντάς τον στην καταβολή 

του ποσού;

Ο δρόμος, και μάλλον μονόδρομος, που σε 

αυτήν την περίπτωση επιλέγεται είναι εκείνος 

τη επίκλησης καταχρηστικής συμπεριφοράς 

εκ μέρους της Τράπεζας, με βάση το άρθρο 

281 ΑΚ, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 

και εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

X. Η καταχρηστικότητα ως λόγος 
ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής 

Γίνεται λόγος για καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος όταν αυτή υπερβαίνει προφανώς 

τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα 

χρηστά ήθη. Η επίσπευση μέτρων αναγκαστικής 

εκτέλεσης, ως άσκηση δικαιώματος, που όμως 

ανήκει στο δημόσιο δίκαιο (λόγω της φύσης 

της αναγκαστικής εκτέλεσης), υπόκειται στους 

περιορισμούς του 281 ΑΚ20. Παράλληλα, οι 

πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ελέγχονται και 

20 ΟλΑπ 62/1990

από το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας 

(άρθρο 25Ι Σ), η οποία επιτάσσει το μέτρο που 

λαμβάνεται προς ικανοποίηση μιας αξίωσης 

να είναι α) κατάλληλο προς εξυπηρέτηση 

του σκοπού που επιδιώκει β) πρόσφορο και 

γ) αναγκαίο, χωρίς να επιφέρει δυσανάλογη 

ζημία στο θιγόμενο σε σχέση με το όφελος 

που λαμβάνει ο επισπεύδων την πράξη αυτή. 

Η υπέρβαση των ορίων αυτών, επομένως, της 

καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος και της 

αρχής της αναλογικότητας μπορεί να οδηγήσει 

σε ακύρωση της πράξης κατόπιν άσκησης και 

ευδοκίμησης ανακοπής.

Ο ν.4335/2015 ήρθε για να επιλύσει το ζήτημα 

της σχέσεως μεταξύ των ανακοπών των άρθρων 

632 και 933 ΚΠολΔ, ως δύο αυτοτελή 

διαπλαστικής φύσεως ένδικα βοηθήματα που 

βάλλουν κατά ανεξάρτητων πράξεων της 

εκτελεστικής διαδικασίας. Σήμερα, οι δύο 

ανακοπές δικάζονται σε κοινή διαδικασία (ειδική 

διαδικασία περιουσιακών διαφορών) και κατά 

κοινή παραδοχή είναι δυνατή η παράλληλη 

άσκησή η εκδίκαση τους είτε με τη μορφή 

αντικειμενικής σώρευσης είτε με την άσκηση 

μιας από αυτές, ενώ υπάρχει εκκρεμοδικία 

για την άλλη21. Οποιαδήποτε δικονομική 

21 Τούτο κυρίως θα συμβαίνει λόγω της ετερότητας 
των λόγων που δύνανται να προβληθούν, καθώς οι δύο 
ανακοπές βάλλουν κατά διαφορετικών πράξεων. Με 
την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ δεν προτάσσονται λόγοι 
που αφορούν στο κύρος και τη διαδικασία εκδόσεως 
της διαταγής πληρωμής, ενώ με την ανακοπή του 632 
ΚΠολΔ αποκλείεται η επίκληση λόγων που αφορούν 
στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως για 
παράδειγμα το κύρος της επιβληθείσης κατασχέσεως. 
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δυνατότητα και να επιλέξει ο οφειλέτης μπορεί, 

επομένως, να επικαλεσθεί λόγους που ερείδονται 

στην καταχρηστικότητα της επίδικης απαιτήσεως 

ή την καταχρηστικότητα της εκδόσεως διαταγής 

πληρωμής. 

Κατά την άσκηση της ανακοπής επομένως, 

κατόπιν καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, η 

εξυπηρέτηση της οποίας κατέστη ληξιπρόθεσμη, 

μπορεί ο οφειλέτης να επικαλεστεί ως ειδικότερο 

λόγο ανακοπής την κατάχρηση δικαιώματος κατ’ 

άρθρο 281 ΑΚ. Η καταχρηστικότητα μπορεί 

να αφορά 1. στην έκδοση του τίτλου 2. στην 

ενάσκηση της απαίτησης22 και θα εξετάζεται 

υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, 

κατά πόσο, δηλαδή, οι προσβαλλόμενες με την 

ανακοπή πράξεις κρίνονται ως ακατάλληλες, μη 

αναγκαίες ή δυσανάλογες ή εάν η ίδια η άσκηση 

τη επίδικης απαιτήσεως είναι καταχρηστική. Ο 

δικαστής εξετάζει το πλέγμα των πραγματικών 

περιστατικών και αποφαίνεται περί της βλάβης ή 

μη του ανακόπτοντος από την καταχρηστικότητα 

της προσβαλλόμενης πράξης. Στην προκειμένη 

περίπτωση, η καταχρηστικότητα μπορεί 

να συνδέεται με μια συμπεριφορά του 

επισπεύδοντος την εκτέλεση, πράξη ή παράλειψή 

του, η οποία (συμπεριφορά) δημιούργησε την 

εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα προβεί σε πράξεις 

Εντοπίζεται, ωστόσο και κοινότητα λόγων ανακοπής, στο 
πεδίο των λόγων που αφορούν τον τίτλο και την επίδικη 
απαίτηση.

22 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτελέσεως, β’εκδ, 2017, Σάκκουλας, σελ.647 παρ.10 
επ., και 724/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

αναγκαστικής εκτέλεσης, ή ότι κατά το χρονικό 

σημείο που διενεργήθηκαν οι πράξεις αυτές, δεν 

συνιστούσαν το αναγκαίο και ηπιότερο μέτρο 

προς ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή. 

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η από μόνη της η 

επίσπευση μέτρων εκτέλεσης εκ μέρους του 

δανειστή δεν συνιστά υπέρβαση των εν λόγω 

ορίων , καθώς η ικανοποίηση αξιώσεων είναι 

συνυφασμένη με την ελεύθερη διαχείριση της 

περιουσίας του δανειστή, οπότε και μόνο στην 

περίπτωση που συνδυαστεί με τα παραπάνω 

στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετήσει λόγο 

ανακοπής23. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση επίκλησης εκ 

μέρους του ανακόπτοντος της 

καταχρηστικότητας της καταγγελίας λόγω 

πλημμέλειας στην εφαρμογή του ν.4224/201324, 

για το ορισμένο αυτής25 κρίνεται απαραίτητο να 

εκτίθενται όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά 

που στοιχειοθετούν την κατάχρηση και τη 

βλάβη που υφίσταται ο οφειλέτης από την εν 

λόγω καταγγελία. Η καταχρηστικότητα στην 

περίπτωση αυτή θα συνίσταται σε ορισμένη 

συμπεριφορά του καθ’ ου η ανακοπή, ο οποίος 

καταχρηστικά (δηλαδή έχοντας δημιουργήσει 

την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα το πράξει, εν 

μέσω διαπραγματεύσεων, μετά από παρέλευση 

23 ΑΠ 1472/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
24 Αναφέρεται ενδεικτικά η διαταγή πληρωμής 

ως εκτελεστός τίτλος, καθώς κρίνεται ως ο πλέον 
διαδεδομένος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
τραπεζικών ιδρυμάτων.

25 Στέφανος Στ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωμής, Γ’ εκδ.2016, Σάκκουλας, σ. 257
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μεγάλου χρονικού διαστήματος ή ενώ ο 

οφειλέτης επιδίωκε να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει 

τις οφειλές του) κατήγγειλε τη δανειακή 

σύμβαση και εκκίνησε διαδικασίες αναγκαστικής 

εκτελέσεως. 

XI. Ειδικότερα η πλημμελής εφαρμογή του 
Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 ως 

λόγος ανακοπής 

Όπως προελέχθη, η δυνατότητα επίκλησης 

οποιασδήποτε πλημμέλειας κατά την εφαρμογή 

του ν.4224/2013 παρέχεται στον δανειολήπτη 

μέσω της διόδου που προσφέρει η ένσταση 

καταχρηστικότητας του άρθρου 281 ΑΚ26. Η 

εν λόγω πλημμέλεια μπορεί να συνίσταται σε 

αυθαίρετη ή λανθασμένη κατηγοριοποίησή 

του ως «μη συνεργάσιμου», με αποτέλεσμα την 

καταγγελία της δανειακής σύμβασης και την 

εκκίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Η επίκληση της ένστασης καταχρηστικότητας 

διασφαλίζει την έμμεση προστασία του οφειλέτη 

από την καταχρηστική καταγγελία27. Για το 

ορισμένο της ενστάσεως δεν αρκεί μόνο η 

επίκληση της βλάβης-ζημίας του οφειλέτη 

από το κλείσιμο του επίδικου λογαριασμού 

αλλά κατ’ επέκταση και ο ισχυρισμός ότι η 

26 ΜΠρΑθ 2523/2018, σε ΕλλΔνη 3/2018, σ.817-
821, όπου υπογραμμίζεται η φύση του ν.4224/2013 ως 
μη αναγκαστικό δίκαιο, οπότε οι τυχόν πλημμέλειες 
από την τήρηση της διαδικασίας δεν δύνανται να 
γεννήσουν αξιώσεις προς έγερση αγωγής, οπότε και 
για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου δεν δύναται να 
καταδικαστεί η Τράπεζα σε δήλωση βουλήσεως κατ’ 
άρθρο 949 ΚΠολΔ.

27 ΠολΠρΤρικ 18/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

δανείστρια δεν αντλεί όφελος από την καταγγελία 

της επίδικης δανειακής συμβάσεως. Στην 

προσπάθεια να συγκεκριμενοποιήσουμε την 

έννοια της καταχρηστικότητας της καταγγελίας 

στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον 

καταφεύγουμε στην ερμηνεία της συμβατικής 

(ή μάλλον αντισυμβατικής) συμπεριφοράς 

της δανειοδότριας Τράπεζας η οποία είτε δεν 

εκκίνησε τη διαδικασία του ν.4224/2013, ως 

έδει, παραλείποντας να επικοινωνήσει με τον 

ληξιπρόθεσμο οφειλέτη και να τον ενημερώσει 

για τα δικαιώματα και τη διαδικασία του Κώδικα 

Δεοντολογίας, είτε άρχει τις διαπραγματεύσεις 

και επιδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά κατά 

τη διενέργεια αυτών, δημιουργώντας την εύλογη 

πεποίθηση στον οφειλέτη ότι δεν θα προβεί σε 

καταγγελία της σύμβασης, ωστόσο, αιφνιδίως 

το πράττει. Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας 

είναι η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, και 

μάλιστα της επωφελέστερης προς αποπληρωμή 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε κλίμα αμοιβαίας 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Μολονότι 

δεν περιβάλλεται από τον επιτακτικής και 

δεσμευτικής φύσεως μανδύα του ius cogens, η 

πρόβλεψη του Κώδικα Δεοντολογίας τείνει στην 

εγκαθίδρυση της σταθερότητας στις συναλλαγές, 

ώστε να μην ασκείται πίεση στον δανειολήπτη, 

ο οποίος εισέρχεται στις διαπραγματεύσεις 

και την «ελπίδα» και προοπτική να ρυθμίσει 

επιτυχώς τις οφειλές του,  αποτρέποντας, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, την αναγκαστική εκποίηση 

της περιουσίας του. Η αρχή της καλόπιστης και 
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σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης 

των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

στα πλαίσια των τραπεζικών συμβάσεων οφείλει 

να διέπει τις σχέσεις των μερών, ώστε να μην 

δημιουργείται ο εύλογος «φόβος» στον οφειλέτη 

ότι, μολονότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις 

με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, ελλοχεύει 

ο κίνδυνος αυτές να κλείσουν αιφνιδίως κατόπιν 

μονομερούς ενέργειας της τράπεζας και εκείνος 

(ο οφειλέτης) να βρεθεί αντιμέτωπος με την 

εξ’ αίφνης εκποίηση της περιουσίας του, με 

περιορισμένη χρονικά δυνατότητα αντιδράσεως. 

Η Τράπεζα, υπό της επιταγές του άρθρου 281 

ΑΚ, οφείλει να καλέσει σε διαπραγματεύσεις 

τον οφειλέτη και να επικοινωνεί μαζί του 

διαρκώς με προτάσεις και αντιπροτάσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό οφείλει να απαντά εγκαίρως 

στις προτάσεις του οφειλέτη και να αξιολογεί 

επαρκώς και με ενδελεχώς τα οικονομικά 

στοιχεία που της αποστέλλονται. Όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω, για τη στοιχειοθέτηση 

της ένστασης καταχρηστικότητας δεν αρκεί 

μόνο η επίκληση βλάβης, αλλά απαιτείται και 

η απόδειξη ότι η Τράπεζα δεν αντλεί συμφέρον 

από την καταγγελία, καθώς από την πορεία 

των διαπραγματεύσεων διαφαίνεται προοπτική 

εξεύρεσης λύσης. Σε περίπτωση, επομένως, που 

κατά την κρίση της η Τράπεζα δεν οδηγείται σε 

επίλυση της διαφοράς με τον οφειλέτη, καθώς δεν 

διαφαίνεται προοπτικής εύρεσης «χρυσής τομής» 

των εκατέρωθεν συμφερόντων, τότε ακόμη και 

στην έσχατη τούτη περίπτωση οφείλει, όπως η 

καλή πίστη ορίζει, να ενημερώσει τον οφειλέτη 

για την μη ευδοκίμηση των διαπραγματεύσεων, 

και το χαρακτηρισμού του οφειλέτη ως «μη 

συνεργάσιμου», και την πρόθεσή της να προβεί 

σε μέτρα αναγκαστικής φύσεως. 

XII. Η ελαστικότητα της επίκλησης του 
άρθρου 281 ΑΚ ως η μόνη ρεαλιστική 

αντιμετώπιση της οικονομικής 
πραγματικότητας. 

Η λύση της επίκλησης της ένστασης 

καταχρηστικότητας του άρθρου 281 ΑΚ, αντί 

αυτής του 174 ΑΚ, πέραν του ότι εμφανίζεται 

δικαιικά και τελολογικά ορθότερη, παρέχει 

τη δυνατότητα οι ρυθμίσεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας να ερμηνεύονται δυναμικά και να 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις υφιστάμενες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Σε μια 

εποχή που επιτάσσει τη σταθερότητα και την 

εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο 

από το 2009 και έκτοτε βρίσκεται υπό συνεχή 

αμφισβήτηση, ενώ χαρακτηρίζεται από έντονη 

βραδύτητα και πολυπλοκότητα, η επικοινωνία 

και συνεργασία με τη δανειοδότρια τράπεζα θα 

πρέπει να διέπεται από ασφάλεια, εμπιστοσύνη 

και διαπραγματευτική ισότητα. Είναι βέβαιο 

ότι το περιεχόμενο ενός αντίστοιχου Κώδικα 

Δεοντολογίας στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας θα επιδεχόταν διαφορετικής ερμηνείας 

από τη σύγχρονη ερμηνεία που επιδιώκουμε να 

αποδώσουμε. Ο ληξιπρόθεσμος οφειλέτης της 
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δεκαετίας του 2000 δεν αντιμετωπίζεται, και δεν 

θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται, το ίδιο με τον 

ληξιπρόθεσμο οφειλέτη του 2011,2014,2018… 

Η μη δεσμευτική φύση του Κώδικα παρέχει 

τη δυνατότητα «ελεύθερης» προσαρμογής της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και δεν 

την εντάσσει και εξαντλητικά προβλεπόμενες 

πρακτικές28, με αποτέλεσμα ακόμη και η 

καθυστέρηση καταβολής των απαιτούμενων 

δόσεων να πρέπει να ερμηνεύεται υπό το 

πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας και 

της απαγόρευσης καταχρηστικότητας29. Υπό 

το πρίσμα τούτο, τυγχάνει καταχρηστική η 

συμπεριφορά της δανείστριας τράπεζας να 

προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης και 

επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, δίχως 

προηγουμένως να συνεκτιμήσει την αιτία και 

τη διάρκεια της καθυστέρησης καταβολής, η 

οποία (καθυστέρηση) δύναται να είναι εύλογη 

και να οφείλεται σε πρόσκαιρη οικονομική 

αδυναμία του πελάτη-οφειλέτη30, παραλείποντας 

περαιτέρω να τον καλέσει σε διαπραγματεύσεις, 

πολλώ δε μάλλον εάν από τη γενικότερη 

συμπεριφορά του οφειλέτη προκύπτει ότι αυτός 

είναι «καλόπιστος», υπό την έννοια ότι από τα 

πραγματικά περιστατικά διαφαίνεται πράγματι 

28  Κάτι που μάλλον φαίνεται αναπότρεπτο 
στην περίπτωση που δεχόμαστε τη φύση του Κώδικα 
Δεοντολογίας ως αναγκαστικό δίκαιο, καθώς το τι 
απαγορεύεται και τι επιτρέπεται πρέπει να ορίζεται 
ρητά από το νόμο και όχι να ερμηνεύεται κάθε φορά 
διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη, γεγονός που θα 
δημιουργούσε έντονη ανασφάλεια δικαίου.

29 Δ.Φλάμπουρας, Η καταγγελία των πιστώσεων 
ενόψει του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος, σε ΧρΙΔ, τευχ. Απρίλιος 2016

30 ΑΠ 1352/2011 ΕΕμπΔ 2012.417

μια πρόσκαιρη αδυναμία εκπληρώσεως των 

οφειλών του και όχι η δόλια περιέλευσή του 

σε αδυναμία πληρωμών, πόσο μάλλον όταν η 

δανείστρια είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, 

οπότε και η απαίτησή της δεν κινδυνεύει31.   

Τη λογική αυτή ακολουθεί και η νομολογία32, η 

οποία κρίνει ως καταχρηστική την καταγγελία 

της δανειακής σύμβασης και τις πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως που ακολούθησαν, 

στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων 

του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η ανωτέρω πρακτική είναι 

προσανατολισμένη αποκλειστικά στην προστασία 

του οφειλέτη από τις καταχρηστικές ενέργειες 

της Τράπεζας. Παρόλο που τούτο είναι αληθές 

κατά κύριο λόγο, δεδομένης της τραπεζικής 

ανισότητας που διέπει τις τραπεζικές συναλλαγές, 

δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ο χαρακτηρισμός, 

άλλωστε του δανειολήπτη ως «συνεργάσιμος» 

δεν είναι τυχαίος. Πέραν της νομικής σημασίας 

που αποκτά ο όρος «συνεργάσιμος» ως ασπίδα 

προστασίας έναντι της πιθανής καταγγελίας, εν 

ευρεία εννοία πρέπει να ερμηνεύεται και ως η 

γενικότερη συμπεριφορά του δανειολήπτη, ο 

οποίος (υπό το πρίσμα πάλι του 281 ΑΚ), οφείλει 

να διάκειται με προθέσεις συνεργασίας απέναντι 

στην Τράπεζα και να συνεισφέρει στη διαδικασία 

31 ΕιρΘες 444/2018, αδημ.
32 ΜΠρΘες 4831/2014, ΕφΛαρ 17/2017, σε 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 175/2017 αδημ., ΜΠρΑθ 826/2018 
σε https://www.sakkoulas-online.gr
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των διαπραγματεύσεων33. Υπό το πρίσμα αυτό, 

το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, με την 

υπ’ αριθμό 38/2017 απόφασή του αναγνώρισε 

μεν καταρχήν τη μη δεσμευτική φύση των 

διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας και την 

περαιτέρω «υποχρέωση» της Τράπεζας να δρα 

καλόπιστα, υπό την έννοια της καλής πίστης που 

προσδιορίστηκε παραπάνω, απέρριψε, ωστόσο, 

τον λόγο ανακοπής του οφειλέτη ως νόμω και 

ουσία αβάσιμο, καθώς από τα πραγματικά 

περιστατικά δεν προέκυψε ότι ο τελευταίος ήταν 

πράγματι «συνεργάσιμος» και ότι διευκόλυνε την 

Τράπεζα στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης 

ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, 

παραλείποντας να αποστείλει τα οικονομικά του 

στοιχεία και να έρθει σε επαφή με την Τράπεζα. 

Συμπεράσματα 

Σε μια κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα 

που απαιτεί τον συγκερασμό των αντικρουόμενων 

συμφερόντων, τη σταθεροποίηση του τραπεζικού 

συστήματος και παράλληλα την προστασία των 

ιδιωτών, ο ν.4224/2013 έρχεται να ρυθμίσει 

όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά τις σχέσεις 

Τράπεζας-δανειολήπτη. Η πρόσδοση, άλλωστε, 

στο νόμο χαρακτήρα κανόνων αναγκαστικού 

δικαίου, θα επενέβαινε καθοριστικά στον τρόπο 

33 Ασύμβατη τελεολογικά φαίνεται και η συνύπαρξη 
δύο νομικών καθεστώτων, αυτού του ν.4224/2013 και 
του ν.3869/2010, καθώς με την πρώτη ο οφειλέτης 
αποδέχεται, και μάλιστα προωθεί τη ρύθμιση των χρεών 
του, ενώ με την αίτησή του για την υπαγωγή στο νόμο 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προτάσσει την απόλυτη 
αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του.

με τον οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα επιλέγουν 

να ρυθμίζουν τις απαιτήσεις τους, γεγονός 

που θα οδηγούσε σε αδιέξοδα. Μέσω της 

θέσπισης Κώδικα Δεοντολογίας περιορίζεται 

μεν η δανειοδότρια Τράπεζα στο μέτρο που 

αυτή οφείλει να δρα υπό τις επιταγές της καλής 

πίστης, δεν παραχωρεί, ωστόσο, απόλυτα την 

εξουσία ρύθμισης και διεκδίκησης των αξιώσεών 

της. Ο οφειλέτης προστατεύεται έμμεσα, όταν 

η Τράπεζα-καταγγέλλουσα δρα αντισυμβατικά 

και δεν εξαντλεί όλα τα παρεχόμενα από το 

νόμο διαδικαστικά στάδια που επιβάλλονται 

προτού προβεί σε κλείσιμο των λογαριασμών και 

εκκίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, 

υπερβαίνοντας, έτσι, το αναγκαίο μέτρο που 

επιτάσσει η εν λόγω διάταξη σε συνδυασμό με 

την αρχή της αναλογικότητας. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι ο ν.4224/2013 συνιστά μια 

αποτελεσματική προστασία και διασφάλιση 

των διαπραγματεύσεων, η προστασία όμως που 

εν τέλει θα παρασχεθεί εναπόκειται στην ορθή 

αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Η 

επίκληση του ισχυρισμού περί καταχρηστικής 

συμπεριφοράς της δανειοδότριας δύναται να 

συνιστά από λόγο ανακοπής που θα οδηγήσει 

στην εν γένει ακύρωση της εκτελεστικής 

διαδικασίας μέχρι μια απλή παράθεση 

πραγματικών περιστατικών που δεν επιφέρουν 

ουδεμία έννομη συνέπεια. Αυτή άλλωστε 

είναι και η φύση των κανόνων μη δεσμευτικής 

ισχύος, ωφελείται ο δανειολήπτης από την 

ερμηνευτική ευελιξία που παρέχει η έννοια της 
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καταχρηστικότητας, “χάνει” ωστόσο από το μη 

βέβαιο της ευδοκίμησης του ισχυρισμού του.
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I. Introduction

This article aims to illustrate the controver-

sial issues related to the rapid development 

of  automated ships given the existing dynam-

ics of  Greek shipping industry. At first point 

the present situation and future potentials of  

ship automation is depicted to set the real-time 

framework of  the analysis (Section 2). Section 

3 focuses on the opportunities that arise from 

the application of  the new technology in a 

plethora of  aspects for both the industry and 

other participating factors, i.e. seafarers etc, 

while Section 4 sets the hazards and challenges 

inextricably connected with the matter. Finally, 

Section 5 concludes and summarizes. 

II. Automated ships: Reactions of  
global shipping industry

Ship automation is considered to be one of  

the most challenging issues of  the shipping 

agenda in the following years, having a seri-

ous impact on the operation of  shipping 

worldwide. This issue had been first discussed 

in the 90’s (Sandler at al., 1996), however the 

new technical developments have just now 

enabled the discussion to move on the practi-

cal implementation. Furthermore, as shipping 

industry is globalised, the adjustment to the 

new factors affects more than one countries 

and as such the international shipping commu-

nity and organizations should address the topic 

accordingly.  

In international level, IMO and EU respec-

tively have already promoted projects (i.e. 

e-Navigation and MUNIN accordingly) for 

the assessment of  the status quo towards a 

harmonization of  rules and technical stand-

ards (Burmeister et al, 2014). So far, automated 

ships have been included in the agenda of  99th 

and 100th sessions of  IMO-Maritime Safety 

Committee (IMO-MSC) and will be also dis-

cussed in upcoming 101th session which will 

be held from 5th to 14th instant month. In 

national level, countries such as Norway, Japan, 

Korea, China, US and UK have launched 

The era of automation: An introduction in 
the opportunities and challenges for the 
shipping industry

Λέντη Ειρήνη,                                                                                                             
Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναυτικού Δικαίου 
Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
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advanced research and pilot projects orientated 

to create complete and effective systems of  

unmanned (UVs, ships without onboard crew, 

but remotely controlled from shore control 

centers, SCCs) and autonomous vessels (ASVs, 

ships that operate using algorithms) (DNV-GL, 

The Telegraph, 2017). Undoubtedly, successful 

steps on ongoing scientific research and effec-

tive drafting of  legal framework is assumed to 

give great advantage to national fleets, estab-

lishing a new kind of  competition amongst 

leading maritime countries. In this highly 

competitive and volatile environment, an inter-

esting question is what shall be the position 

and future of  Greece which shall retain and 

forward the country’s dominant role in global 

shipping, as up until now. 

III. Opportunities

What the as above mentioned new era offers in 

shipping is yet to be discussed. A part of  exist-

ing literature on the subject emphasizes the 

fact that unmanned ships and autonomous 

ships are likely to enhance safety, by eliminat-

ing the likelihood of  accidents occurrence 

in sea (i.e. collisions) that in a great extent 

are caused from human error and their con-

sequences such as loss of  human lives and 

high cost of  property and cargo damages 

(Wahlström et al., 2015). Others stress the fact 

that no presence of  crew onboard shall create 

a safer and easier employment environment for 

seafarers, offering jobs on the shore (Man et 

al., 2015), while no presence of  crew onboard 

shall affect the design of  ships, creating larger 

spaces for cargo transport and making the ves-

sels lighter and air-resistant, fuel saving and 

faster (Kretschmann et al., 2017).

In view of  the above, the major opportunities 

for Greek shipping industry lay on following 

aspects: First of  all, it would give rise to Greek 

shipyards operation using the long existing 

high level of  know-how and experience, cre-

ating new jobs for people in the sector and 

applying the expertise of  the Greek engineers 

giving incentives for further research, as such 

already happens in other countries (Hoytha 

et al., 2017, Lee et al., 2015). Secondly, except 

from overall financial boost in local economy, 

technical developments are considered to have 

positive effects in the industry by enlarging the 

available tonnage in favor of  cargo transported 

worldwide by Greek fleet.

IV. Challenges 

Notwithstanding the vast opportunities linked 

to automated ships, there are issues that should 

bear serious consideration. One major prob-

lem is the legal framework of  such ships’ 

operation. In fact, complex problems may 

arise in regard with the definition of  “ship”, 
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“seafarer”, “error”, “liability” and other terms 

in implementation and compliance with inter-

national conventions like UNCLOS, SOLAS, 

COLREGS, LLMC, MLC, STWC, ISM, 

Hague and Visby Rules etc. (Clyde & Co, 2018, 

Karlis, 2018, Hogg et al., 2016). In addition to 

this, there will be serious implications on the 

insurance and P&I club protection for ship-

owners (Karlis, 2018, Shipowners). Another 

parameter is that while the automation of  

ships may reduce accidents caused by human 

error, on the same time accidents of  differ-

ent nature may also occur with analogous cost 

(i.e. technical breakdowns, accidents that could 

be avoided with captain, engineer and crew 

onboard) (Wahlström et al., 2015). Seafarers 

and Unions also fear of  mass unemployment 

due to the presence of  robotics engineering 

in vessels (e-Nautilia, 2017), although in any 

case a human individual would always support 

the procedure, even in full unmanned vessels. 

These factors influence negatively the cost of  

operations, for every participant, including 

Greek shipowners.

V. Conclusion 

In conclusion, following the previous brief  

analysis it is evident that automated ships 

pose a real challenge for the maritime industry.  

Greek shipowners, seafarers and professionals 

(engineers, lawyers etc.) related with local and 

global economy may be found in a position 

that demands a dynamic reaction and adaption 

to the new era. However, a factor of  success 

is exactly the adjustment in the new circum-

stances. As Greek shipping is characterized by 

flexibility and pioneering, is it highly possible 

that this challenge may also constitute a new 

success in the long history of  effective busi-

ness of  Greek maritime industry. 
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Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην 

οικονομία υπήρξε και εξακολουθεί 

να είναι πολύπλευρη, δεδομένου ότι 

συμπεριλαμβάνει οικονομικές επενδύσεις σε 

πολλούς τομείς, καθώς  και τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Δεδομένου ότι είναι 

πολύ εύκολο για μια ναυτιλιακή εταιρεία να 

«μεταναστεύσει φορολογικά» σε ένα άλλο 

κράτος, είναι θεμελιώδους σημασίας για τα 

κράτη να θεσπίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο 

με ευνοϊκές ρυθμίσεις, σταθερό και ασφαλές 

έτσι ώστε, οι εγχώριες ναυτιλιακές εταιρίες 

να επιθυμούν να διέπονται από αυτό αλλά και 

ταυτόχρονα να προσελκύσουν και αλλοδαπές 

ναυτιλιακές εταιρίες.

Οι περισσότερες χώρες με αναπτυγμένη 

ποντοπόρο ναυτιλία, ειδικά εντός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν θεσπίσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό 

πλαίσιο φορολόγησής της συγκριτικά με 

άλλους κλάδους της οικονομίας. Το ίδιο 

παράδειγμα ακολουθεί και η Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριμένα, στη χώρα μας ακολουθείται το 

σύστημα της φορολόγησης της χωρητικότητας 

των πλοίων (tonnage tax), ενώ τα εταιρικά 

κέρδη απαλλάσσονται από τη φορολόγηση.  

Η φορολογία των πλοίων , επομένως, δεν 

βασίζεται στο ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα 

που παράχθηκε από την εκμετάλλευσή του, 

δηλαδή στα ετήσια κέρδη και τις ζημίες, 

αλλά υπολογίζεται βάσει τη μεταφορική τους 

ικανότητα (ανάλογα με τη χωρητικότητάς τους, 

την ηλικία ή και το βάρος τους)1. 

Το βασικότερο νομοθέτημα σχετικά με την 

φορολογία των πλοίων είναι ως σήμερα ο Ν. 

27/1975, ο οποίος στο άρθρο 2 υπογραμμίζει 

ότι με τον φόρο και την εισφορά που 

προβλέπεται εξαντλείται κάθε υποχρέωση του 

πλοιοκτήτη, όπως και του μετόχου ή εταίρου 

ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε 

τύπου, όσον αφορά τα κέρδη, τα οποία 

προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων. Ως 

απαλλασσόμενο εισόδημα νοείται και η τυχόν 

υπεραξία που δημιουργείται σε περίπτωση 

1 Α. Παπασπύρου, Η φορολογία 
των πλοίων, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 144/2018, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://epix-
eirisi.gr/download.php?filepath=files/2017/
pdf/various/&filename=forologia-ton-
ploion&filetype=pdf  ( τελευταία πρόσβαση: 
30/05/2019).

Η φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών 
στην Ελλάδα 

Πλιάτσικα Λαμπρινή,                                                                                                             
Α. Δικηγόρος ΔΣΠ, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναυτικού 
Δικαίου Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
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εκποίησης του πλοίου, είσπραξης ασφαλιστικής 

αποζημίωσης κλπ. 

I. Βασικές έννοιες

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε 

ορισμένες κρίσιμες έννοιες, όσον αφορά στη 

φορολόγηση πλοίων. Κεντρική έννοια είναι 

εκείνη της ολικής χωρητικότητας (gross ton-

nage), δηλαδή ο όγκος όλων των χώρων του 

πλοίου, χωρίς καμία εξαίρεση, που βρίσκονται 

κάτω από το ανώτατο κατάστρωμα καθώς και 

οι μόνιμα κλειστοί χώροι πάνω σε αυτό. Η 

μονάδα μέτρησης είναι ο κόρος που ισοδυναμεί 

με 2, 83 κυβικά μέτρα. Αντίθετα, η καθαρά 

χωρητικότητα (net tonnage) προκύπτει αν από την 

ολική χωρητικότητα αφαιρέσουμε τους χώρους 

του μηχανοστασίου, τους χώρους ενδιαίτησης 

του πληρώματος κ.ο.κ. Βασική έννοια είναι 

επίσης και το λεγόμενο νεκρό βάρος (dead weight 

tonnage), που ορίζεται ως το συνολικό βάρος του 

φορτίου, των καυσίμων, των επιβατών και του 

πληρώματος που το πλοίο δύναται να μεταφέρει 

χωρίς να υπερβεί τη γραμμή φόρτωσης2 (load 

line). 

II. Ο Ν. 27/1975

Με το Ν. 27/1975 επιβάλλεται φόρος και 

εισφορά στα πλοία που έχουν καταχωρισθεί 

2 Η γραμμή φόρτωσης σημειώνεται στα πλάγια 
του πλοίου και δείχνει το μέγιστο βύθισμα που μπορεί να 
φτάσει το πλοίο χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια του.

στα ελληνικά νηολόγια πριν και μετά την 22α 

Απρίλη του 1975, που είναι η ημερομηνία που 

τέθηκε σε ισχύ, καθώς και στα πλοία του άρθρου 

13 του ΝΔ 2687/19533. Φόρος και εισφορά 

επιβάλλονται κατά το άρθρο 25 του ιδίου νόμου 

και στα πλοία υπό ξένη σημεία, τα οποία τα 

διαχειρίζονται εταιρείες με νόμιμη βάση την 

Ελλάδα (ημεδαπές ή αλλοδαπές), καθώς και στα 

πλοία με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ανωτέρω νόμος, που ρυθμίζει, ως 

προαναφέρθηκε,  μεταξύ άλλων και τη φορολογία 

των πλοίων υπό ελληνική σημαία προβλέπει 

ότι, τα πλοία αυτά φορολογούνται βάσει ενός 

φορολογικού συντελεστή που υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του πλοίου και 

την χωρητικότητά του. Κατά το άρθρο 4 του 

Ν.27/1975 εκείνος που βαρύνεται με το φόρο 

ή την εισφορά είναι ο κύριος του πλοίου ή ο 

πλοιοκτήτης (είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, 

είτε για νομικό), που εμφανίζεται στο οικείο 

νηολόγιο του πλοίου, την πρώτη ημέρα κάθε 

ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το αν ο 

τόπος διαμονής ή η έδρα του (εφόσον πρόκειται 

για εταιρεία) βρίσκονται στην αλλοδαπή. 

Αλληλέγγυα υπεύθυνος για την καταβολή του 

φόρου ή της εισφοράς είναι και εκείνος που 

με εντολή του πλοιοκτήτη ή άλλης αρχής 

διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει τους 

ναύλους από την εκμετάλλευσή του, καθώς 

3 Νόμος για τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης.
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και ο αντίκλητος αυτού εφόσον το αποδείξει 

εγγράφως. Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης 

της κυριότητας του πλοίου, ο νόμος ορίζει ως 

υπόχρεο να καταβάλλει τον φόρο ή την εισφορά 

που βαρύνει το πλοίο κατά την μεταβίβασή του, 

το νέο πλοιοκτήτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.27/1975 τα 

πλοία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην 

Α΄ κατηγορία κατατάσσονται τα ακόλουθα: α)

Μηχανοκίνητα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 

και πλοία ψυγεία ολικής χωρητικότητας 3.000 

κ.ο.χ4 και άνω, β) Σιδηρά φορτηγά πλοία ξηρού 

και υγρού φορτίου και πλοία ψυγεία άνω των 

500 και μέχρι 3.000 κ.ο.χ. τα οποία εκτελούν 

δρομολόγια σε λιμάνια εξωτερικού ή μεταξύ 

λιμένων εξωτερικού, γ) Επιβατηγά πλοία που 

επεκτείνουν τα δρομολόγια τους σε λιμάνια 

εξωτερικού ή μεταξύ λιμένων εξωτερικού, δ) 

Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω 

των 500 κ.ο.χ. τα οποία κατά το προηγούμενο 

έτος ή εξάμηνο τελούσαν αποκλειστικά και 

μόνο δρομολόγια περιηγήσεως μεταξύ λιμένων 

εσωτερικού  και εξωτερικού ή μόνο εξωτερικού 

για λόγους αναψυχής των επιβατών (περιηγητικά 

ή κρουαζιερόπλοια) και ε) Πλωτά γεωτρύπανα 

άνω των 5.000 τόνων και πλωτά διυλιστήρια και 

αποθήκες πετρελαίου, ολικής χωρητικότητας 

άνω των 15.000 κόρων. Στην Β΄ κατηγορία 

πλοίων ανήκουν γενικά λοιπά μηχανοκίνητα 

πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια.  Ο νόμος 

4 Κόρος ολικής χωρητικότητας.

προβλέπει επίσης δύο διαφορετικά καθεστώτα 

φορολόγησης, ανάλογα με το αν το πλοίο 

νηολογήθηκε υπό ελληνική σημαία πριν ή μετά 

την έναρξη ισχύος του. Στην παρούσα μελέτη 

θα παρουσιασθούν οι ρυθμίσεις για πλοία 

νηολογημένα μετά το 1975. 

A. Η φορολογία πλοίων Α κατηγορίας 

νηολογημένων μετά το 1975

Όπως προαναφέρθηκε, η φορολογία των πλοίων 

υπό ελληνική σημαία, νηολογημένων μετά την 

έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 διαμορφώνεται 

βάσει της χωρητικότητας και της ηλικίας του 

πλοίου. Ωστόσο, τα ποσά ανά κ.ο.χ όπως 

ορίζονται στο άρθρο 6 του ανωτέρου νόμου, 

αναπροσαρμόσθηκαν το 2015, δυνάμει του 

άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και της ΠΟΛ 

1209/2015 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα ποσά του 

άρθρου 6 προσαυξάνονται για την πενταετία 

2016-2020, κατά 4% ετησίως. Προκειμένου να 

υπολογίσουμε τον ετήσιο φόρο θα πρέπει αρχικά 

να εντοπίσουμε τον συντελεστή που αντιστοιχεί 

σε κάθε κλιμάκιο ολικής χωρητικότητας σε 

κόρους. Κατά το άρθρο 6 του Ν.21/1975 αυτοί 

διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
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Κλιμάκια ολικής 
χωρητικότητας σε κόρους

Συντελεστές

100-10.000 1,2

10.001-20.000 1,1

20.001-40.000 1

40.001-80.000 0,9

80.001 και άνω 0,8

Έπειτα πρέπει να γνωρίζουμε τον συντελεστή 

που αντιστοιχεί στην ηλικία του πλοίου. Η ηλικία 

του πλοίου υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 

του επόμενου έτους, εντός του οποίου έγινε η 

παράδοση του πλοίου από το ναυπηγείο στον 

κύριο του πλοίου ή τον πλοιοκτήτη5. Κατά 

την ΠΟΛ 1209/2015 οι συντελεστές αυτοί 

διαμορφώθηκαν για το φορολογικό έτος 2016 ως 

εξής6: 

Ηλικία πλοίου σε έτη Συντελεστές σε δολάρια 
Η.Π.Α. ανά κ.ο.χ. 

1) 0-4 ετών 1,399

2) 5-9 ετών 2,508

3) 10-19 ετών 2,455

4) 20-29 ετών 2,323

5) 30 ετών και άνω 1,795

Αν υποθέσουμε, επομένως, ότι έχουμε ένα πλοίο 

6 ετών και  29.000 κ.ο.χ, ο ετήσιος φόρος θα 

υπολογιστεί ως ακολούθως: 

1) 10.000 κ.ο.χ  x 1,2 = 12.000

5 Α. Παπασπύρου, Η φορολογία των πλοίων, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,2018 ibid.

6 ΠΟΛ 2109/2015: http://www.taxheaven.
gr/laws/circular/view/id/21853 ( τελευταία 
πρόσβαση:30/05/2019).

2) 10.000 κ.ο.χ x 1,1 = 11.000

3) 9.000 κ.ο.χ x 1= 9.000

Ο ετήσιος φόρος ισούται επομένως με 32.000 

x2,508= 80.256$. 

Β. Απαλλαγές και μειώσεις φόρου 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και εδώ γίνεται διάκριση 

για τις απαλλαγές ή τις μειώσεις που ισχύουν 

για πλοία νηολογημένα πριν ή μετά την έναρξη 

ισχύος του Ν. 27/1975. Γενικά και για τις δύο 

κατηγορίες εφαρμόζεται η μείωση φόρου της 

παρ. 1 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. Πιο 

συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

πλήρως αποδεδειγμένης αργίας του πλοίου λόγω 

επισκευών, έλλειψης εργασίας ή οποιασδήποτε 

άλλης αιτίας, ο φόρος και η εισφορά κατά το 

άρθρο 10 του ίδιου νόμου μειώνεται αναλόγως 

με τις ημέρες αργίας. Για πλοία πρώτης 

κατηγορίας, υπάρχει μείωση φόρου εφόσον η 

αργία διήρκησε για χρονικό διάστημα πάνω από 

δύο συνεχόμενους μήνες, κατά το προηγούμενο 

ή κατά το έτος της φορολογίας ενώ για τα 

πλοία δεύτερης κατηγορίας, η αργία πρέπει 

να διήρκησε για πάνω από είκοσι συνεχόμενες 

μέρες εντός του αυτού έτους φορολογίας. Κατά 

την παρ. 3 του εν λόγω άρθρου η αργία του 

πλοίου θεωρείται πλήρως αποδεδειγμένη εάν 

βεβαιωθεί με πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής 

ή προξενικής Αρχής. Ελλείψει αυτών δύναται 

να βεβαιωθεί και με πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής του τόπου όπου ναυλοχεί το 
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πλοίο, διαφορετικά και με θεωρημένο αντίγραφο 

του ημερολογίου του πλοίου.

Απαλλαγή και μειώσεις φόρων για πλοία 

κατηγορίας Α που νηολογήθηκαν μετά την 

θέση σε ισχύ του Ν.27/1975 προβλέπονται στο 

άρθρο 7, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται 

του φόρου πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην 

Ελλάδα και έχουν τεθεί υπό ελληνική σημαία 

μέχρι τη συμπλήρωση 6 ετών. Επιπρόσθετα, 

προβλέπεται ότι πλοία τακτικών γραμμών που 

εκτελούν δρομολόγια μεταξύ ελληνικών και 

ξένων λιμένων και κρουαζιερόπλοια καταβάλλουν 

φόρο μειωμένο κατά 50%, ενώ μπορεί να 

χορηγηθεί φορολογική απαλλαγή  και σε πλοία 

ηλικίας κάτω των 20 ετών που έχουν δεχθεί 

ανακατασκευή ή μετασκευή ή αντικατάσταση του 

συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων 

καθώς και πάσης φύσεως επισκευές και έχουν 

εκτελεστεί οι εργασίες αυτές στην Ελλάδα και 

ενώ οι δαπάνες των εργασιών αυτών καλύπτονται 

με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος. Η 

απαλλαγή αυτή μπορεί να δοθεί το μέγιστο για 

έξι έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 

50% της δαπάνης. 

Γ. Η φορολογία των πλοίων Β΄ κατηγορίας 

Κατά την παρ. 6 του άρθρου 11 του 

Ν.2948/2001, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 

του άρθρου 12 του Ν. 27/1975, ο υπολογισμός 

του φόρου για τα πλοία που κατατάσσονται 

στη Β΄ κατηγορία γίνεται ετησίως βάσει 

της ολικής τους χωρητικότητας, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η ηλικία. Για παράδειγμα, 

για άνω των 100 κ.ο.χ. ο φόρος καθορίζεται 

σε 1 ευρώ ανά κόρο. Ο φόρος μειώνεται: α) 

Κατά 50% για πλοία τακτικών γραμμών μεταξύ 

ελληνικών και ξένων λιμανιών ή και μόνο ξένων 

λιμανιών,  β) Κατά 60% για επιβατηγά πλοία, 

μηχανοκίνητων, ιστιοφόρων και ανεξάρτητα 

από το υλικό κατασκευής, γ) Κατά 75% όταν 

πρόκειται για αλιευτικά. Εάν τα πλοία εμπίπτουν 

σε περισσότερες από μία εκ των ανωτέρω 

περιπτώσεων, ενεργείται μία μόνο μείωση φόρου, 

κατά το σύνηθες η πιο συμφέρουσα για τον 

πλοιοκτήτη. 

Δ. Απαλλαγές και μειώσεις φόρων για τα 

πλοία Β κατηγορίας

Οι απαλλαγές και οι μειώσεις φόρου για την 

ανωτέρω κατηγορία πλοίων απαριθμούνται 

στο άρθρο 13 του Ν. 27/1975, όπου και 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) σε έκπτωση φόρου κατά 50% για μία 

πενταετία υπόκεινται τα φορτηγά πλοία, 

δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας μεταξύ 

10 και 20 ετών την πρώτη φορά που τίθενται υπό 

ελληνική σημαία , β) απαλλάσσονται κατά 2/3 

σε μείωση φόρου για 10 έτη φορτηγά πλοία, 

δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κάτω των 

20 ετών τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή 

ή μετασκευή ή αντικατάσταση του συστήματος 



modern magazine

ΕπΟιΔ  49

προώσεως, γ) μείωση φόρου κατά 2/3 για μία 

πενταετία γίνεται και σε πλοία ηλικίας 10 έως 15 

ετών νηολογημένα υπό ελληνική σημαία  εφόσον 

αντικαταστήσουν πλοία με ηλικία μεγαλύτερη 

των 20 ετών, αν και εφόσον ο πλοιοκτήτης που 

νηολογεί το πλοίο είναι πρόσωπο ελληνικής 

ιθαγένειας. Αν είναι εταιρία οφείλει να έχει 

συσταθεί με ελληνικό νόμο και να ανήκει κατά 

50% τουλάχιστον σε πρόσωπο ελληνικής 

ιθαγένειας. Επιπρόσθετα, τα νέα πλοία πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον τα 2/3 της αντικαθιστάμενης 

ολικής χωρητικότητας από ότι είχαν τα παλιά. 

Τα νέα πλοία πρέπει να ανήκουν στα ίδια 

πρόσωπα με εκείνα που αντικαταστάθηκαν, 

ενώ υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας η κυριότητα θα πρέπει να παραμείνει 

σε πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή εταιριών 

συστημένων με ελληνικό νόμο. δ) Πλοία ηλικίας 

μικρότερης των 10 ετών απαλλάσσονται της 

φορολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του 10ου 

έτους της ηλικίας τους, ενώ φορτηγά πλοία 

ηλικίας μικρότερη των 30 ετών τα οποία έχουν 

τεθεί υπό ελληνική σημαία απαλλάσσονται του 

φόρου για πέντε έτη από τη νηολόγηση τους 

αρκεί να δρομολογούνται σε τακτικές γραμμές 

μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνο 

μεταξύ ξένων λιμένων. ε) Τέλος, πλοία που έχουν 

ναυπηγηθεί στην Ελλάδα και έχουν τεθεί υπό 

ελληνική σημαία απαλλάσσονται από φόρους 

μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας 12 ετών.

Ε. Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

Η φορολογία των πλοίων υπό ξένη σημαία, 

εφόσον η διαχειρίστρια εταιρεία, είτε ημεδαπή 

είτε αλλοδαπή, έχει τη νόμιμη βάση της στην 

Ελλάδα, γίνεται βάσει του άρθρου 25 του Ν. 

27/1975. Η αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία ή ο 

αλλοδαπός πλοιοκτήτης βαρύνονται αλληλέγγυα, 

εν προκειμένω, με τις διαχειρίστριες εταιρείες 

που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ο φόρος 

υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τα 

πλοία υπό ελληνική σημαία αλλά και με βάση τις 

εκδιδόμενες εγκριτικές πράξεις του  άρθρου 13 

του Ν. 2687/1953, αφού αφαιρεθεί οποιοδήποτε 

ποσό καταβλήθηκε ως φόρος ή επιβάρυνση στο 

Κράτος όπου το πλοίο έχει νηολογηθεί. 

ΣΤ. Φορολογία πλοίων υπό σημαία Ε.Ε και 

Ε.Ο.Χ

Με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ 1263/2015 και το 

άρθρο 26α που προστέθηκε στο Ν. 27/1975 

από το Ν. 4336/2015, πλέον και τα πλοία υπό 

σημαία της Ευρωπαϊκής ένωσης και του ενιαίου 

οικονομικού χώρου φορολογούνται βάσει των 

διατάξεων του Ν. 27/1975, όπως εκτέθηκαν 

παραπάνω. 

Τα πλοία που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη 

είναι τα εξής: α)Τα επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια 

του Ν.4256/2014, β)Τα επιβατηγά και 

οχηματαγωγά πλοία, δρομολογημένα σε 
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τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και 

πορθμείων, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων 

ενδομεταφορών στην Ελλάδα (Ν. 2932/2001) 

γ)Τα λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ 

λιμένων εσωτερικού και δ) πλοία με ολική 

χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν 

διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. 

Ο καθορισμός του φόρου και της εισφοράς των 

εν λόγω πλοίων θα γίνεται βάσει των διατάξεων 

για τα πλοία δεύτερης κατηγορίας, με εξαίρεση 

φορτηγά πλοία που δρομολογούνται σε τακτική 

γραμμή θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα 

και  έχουν χωρητικότητα 3000 κ.ο.χ. και άνω, 

καθώς και επιβατηγά πλοία μέχρι 500 κόρους 

που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, 

που θα φορολογούνται βάσει των διατάξεων 

της Α΄ κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, 

είναι συχνή τακτική των κρατών να συνάπτουν 

διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Οι διμερείς αυτές συμφωνίες γίνονται κυρίως 

για να αποσαφηνιστεί η φορολογική κατοικία 

του πολίτη, όπου υπάρχει αμφιβολία. Τέτοιες 

συμβάσεις έχει υπογράψει και η χώρα μας7. 

Ζ. Φορολογία αλλοδαπής ναυτιλιακής 

εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα

7 Για τη λίστα των συμβάσεων αυτών: http://www.
gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/b.html (τελευταία 
πρόσβαση: 01/06/2019).

Τα παραρτήματα ή τα γραφεία αλλοδαπών 

εταιρειών εγκατεστημένα υπό το άρθρο 25 του 

Ν.27/1975 , τα οποία δραστηριοποιούνται με 

ναύλωση, μεσιτεία αγοραπωλησιών, ναυλώσεων 

ή ασφαλίσεων πλοίων φορολογούνται ετησίως 

με βάση την ποσότητα συναλλάγματος  που 

εισάγουν στην Ελλάδα8. 

Η. Νόμισμα καταβολής του φόρου

Συνήθως ο φόρος καταβάλλεται σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις σε δολάρια Η.Π.Α. Αν 

όμως το υπόχρεο πρόσωπο το επιλέξει, δύναται 

να γίνει μετατροπή σε ευρώ, με βάση την 

επίσημη ισοτιμία νομισμάτων κατά το χρόνο 

υποβολής της  φορολογικής δήλωσης. 

III. Η οικονομική συνεισφορά της 
Ναυτιλιακής Κοινότητας στα χρόνια της 

κρίσης 

Η ελληνική πλοιοκτησία υπέγραψε το 2014 

συνυποσχετικό οικειοθελούς συνεισφοράς με το 

ελληνικό δημόσιο (άρθρο 42 του Ν.4301/2014), 

με στόχο να εισπραχθεί το ποσό των 420 εκ. 

ευρώ σε βάθος τετραετίας. Στις 27 Φεβρουαρίου 

του 2019 υπογράφτηκε νέο συνυποσχετικό, 

το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 

4607/2019. Συμβαλλόμενα στο συνυποσχετικό 

ήταν τα γραφεία διαχείρισης  του Ν. 27/1975 

8 Σχετικά με το εισαγόμενο συνάλλαγμα και την 
αξία του βλ. Shipping Industry Almanac, Ernst and 
Young, 2016, σελ. 183.
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για λογαριασμό των μετόχων των πλοιοκτητριών 

εταιρειών. Σύμφωνα δε, με τον Πρόεδρο της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θ. Βενιάμη, 

οι Έλληνες εφοπλιστές συμμετέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 95%9. 

Το νέο συνυποσχετικό κατήργησε την καταβολή 

διπλού φόρου χωρητικότητας ως οικειοθελή 

παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας. Αντί αυτού 

συμφωνήθηκε η εθελοντική καταβολή παροχής 

10% επί των εισαγόμενων μερισμάτων στην 

Ελλάδα. Η καταβολή αυτή αφορά μόνο τους 

πλοιοκτήτες που έχουν την κατοικία τους στην 

Ελλάδα. Η καταβολή της ανωτέρω εισφοράς 

εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέωση που έχουν 

τα ανωτέρω πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης 

και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Πιο 

αναλυτικά, οι συμβληθέντες στο συνυποσχετικό 

μέτοχοι οφείλουν 10% οικειοθελή εισφορά 

για τα μερίσματα που εισάγονται στην Ελλάδα, 

χωρίς να έχουν κάποια φορολογική επιβάρυνση 

για εκείνα τα οποία δεν εισάγονται. Αντίθετα, οι 

μη συμβληθέντες στο συνυποσχετικό, οφείλουν 

και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις έως 10% 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.

9 Λ. Καραγεώργου, Επ’ αόριστο η συνεισφορά 
της ναυτιλίας στα δημόσια οικονομικά- 10% επί 
των εισαγόμενων μερισμάτων, Φεβρουάριος 2019. 
Ναυτεμπορική. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

https://bit.ly/2wAyJL6 (τελευταία πρόσβαση: 
01/06/2019). 

IV. Τα φορολογικά συστήματα άλλων 
κρατών 

Το σύστημα της φορολόγησης της 

χωρητικότητας των πλοίων (tonnage tax) έχει 

υιοθετηθεί από πληθώρα χωρών μεταξύ των 

οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, Η.Π.Α και 

η Κύπρος, ως ένα αρκετά ευνοϊκό σύστημα 

φορολογίας για τις ναυτιλιακές. Αντίθετα σε 

άλλες χώρες υπάρχουν ιδιαίτερα φορολογικά 

καθεστώτα. Για παράδειγμα στην Τουρκία η 

φορολογία δεν γίνεται βάσει της χωρητικότητας 

του πλοίου αλλά οι ναυτιλιακές εταιρίες 

φορολογούνται σε δύο επίπεδα. Αρχικά 

υπόκειται σε εταιρικό φόρο ποσοστού 30%, 

ενώ τα μερίσματα φορολογούνται με 10%. 

Τα κέρδη από τη διαχείριση των πλοίων δεν 

φορολογούνται, σε αντίθεση με τα κέρδη από 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρίας10. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνεται η επιλογή στις 

ναυτιλιακές εταιρίες να επιλέξουν μεταξύ του 

κανονικού συστήματος φορολογίας και εκείνου 

της φορολόγησης της χωρητικότητας, όπου 

γενικά ισχύουν αρκετά χαμηλοί συντελεστές 

φορολόγησης11. 

10 Turkish taxation system, 2016, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://www.gib.gov.tr/sites/default/
files/fileadmin/taxation_system2016.pdf  (τελευταία 
πρόσβαση:31/05/2019).

11 Tonnage Tax Manual, 2018, διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα: https://www.gov.uk/hmrc-
internal-manuals/tonnage-tax-manual (τελευταία 
πρόσβαση:31/05/2019). 
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V. Αντί επιλόγου

Αναμφισβήτητα, η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί 

ακόμα και σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης 

να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία της 

χώρας. Παρόλο που υπάρχει ένα αρκετά 

ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης συγκριτικά με 

άλλους κλάδους της οικονομίας, προς αποφυγή 

φορολογικής μετανάστευσης προς ανταγωνιστικά 

κράτη με πολύ ευνοϊκότερα πλαίσια, ο 

ελληνικός εφοπλισμός επέλεξε οικειοθελώς να 

ενισχύσει έτι περαιτέρω την κρατική οικονομία, 

δεχόμενος την επιβολή εισφοράς 10% και επί 

των εισαγόμενων στην Ελλάδα μερισμάτων. 

Σε διαφορετική περίπτωση κάθε φορολογική 

υποχρέωση του πλοιοκτήτη ή του κυρίου του 

πλοίου θα εξαντλούνταν στην καταβολή του 

φόρου  και της εισφοράς, όπως αυτός καθορίζεται 

κατά τις διατάξεις του Ν. 27/1975, βάσει της 

χωρητικότητας του πλοίου και της ηλικίας του. 

Συμπερασματικά, στην Ελλάδα η φορολογία 

των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών γίνεται 

βάσει των δύο αυτό κριτηρίων και όχι βάσει 

των κερδών και ζημιών κάθε οικονομικού έτους. 

Έχουμε δηλαδή φορολογία χωρητικότητας (ton-

nage tax). Εξαίρεση αποτελούν οι αλλοδαπές 

ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες 

στην Ελλάδα και οι οποίες φορολογούνται βάσει 

του συναλλάγματος που εισάγουν.  Το σύστημα 

αυτό ακολουθείται από την πλειοψηφία των 

ναυτιλιακών κρατών ως ένα ευνοϊκό σύστημα. 

Σκόπιμο είναι το φορολογικό πλαίσιο, λοιπόν, 

να παραμείνει σταθερό προς αποφυγή της 

φορολογικής μετανάστευσης των ναυτιλιακών 

εταιρειών, που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 

οικονομία της χώρας. 
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I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 

του 2016, η Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή δημιούργησε το πρόγραμμα 

«Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Ρίο 

2016», το οποίο απευθυνόταν σε υποψήφιους 

χορηγούς, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την 

οικονομική ενίσχυση των αθλητών, από το 

στάδιο της προετοιμασίας τους σε αγώνες 

για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς έως 

και τη συμμετοχή στην κορυφαία αθλητική 

διοργάνωση. Η σκέψη αυτή και η υλοποίηση 

του προγράμματος χορηγίας δεν είναι ξένη 

προς το θεσμό των αθλητικών διοργανώσεων, 

αλλά και ούτε περιορίζεται μόνο σε αυτές.  Οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα το 1996 ήταν 

οι πρώτοι αγώνες στην ιστορία του θεσμού που 

χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από ιδιώτες 

μέσω συμβάσεων sponsoring. H χορηγία, όμως, 

ήταν γνωστή ήδη από την Αρχαία Ελλάδα ως 

μία από τις τέσσερις λειτουργίες: ο χορηγός, 

το πρόσωπο δηλαδή που χρεωνόταν με μία 

χορηγία, αναλάμβανε να καλύψει τις δαπάνες για 

τις αμοιβές των μελών του χορού ενός θεατρικού 

έργου (τραγωδίας ή κωμωδίας) ή διαφόρων 

πανηγύρεων για αρκετές ημέρες1.

ΙΙ. Νομικός χαρακτηρισμός

Με τη σύμβαση χορηγίας (sponsoring) μία 

επιχείρηση (χορηγός) αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να υποστηρίξει την παραγωγή 

προϊόντων θεάματος με παροχές σε είδος ή/

και σε χρήμα στον οργανωτή του καλλιτεχνικού 

ή αθλητικού έργου ή στους ίδιους τους 

συμμετέχοντες σε αυτό (δέκτης της χορηγίας) 

με αντάλλαγμα την προβολή του μέσω των 

χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. Η 

προβολή του χορηγού επιτυγχάνεται μέσω 

της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ο δέκτης 

της χορηγίας να χρησιμοποιεί το σήμα, την 

επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο του χορηγού 

στη συγκεκριμένη χρηματοδοτούμενη από το 

χορηγό εκδήλωση (και όχι μόνο)2. 

Στόχος του χορηγού είναι η διεξαγωγή της 

χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας 

1 Σακελλαρίου Μ., Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, σ. 260.

2 Λιακόπουλος Θ., Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, 
εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας, 1998, σ. 200-201 Χελιδόνης Α., 
Η σύμβαση “ανταποδοτικής χορηγίας” (Sponsoring), 
ΕπισκΕΔ Γ’/1997, σ. 567.

Η σύμβαση χορηγίας (sponsoring) 

Στεργιούλα Αφροδίτη,                                                                                                             
Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
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ή εκδήλωσης ώστε με την προσωπική 

συμμετοχή του λήπτη της χορηγίας σε αυτή 

και τη διαφήμιση-προβολή του χορηγού να 

εξυπηρετηθεί η επικοινωνιακή ανάγκη του 

τελευταίου3. Ο λήπτης από την άλλη συμφωνεί 

να προβάλλει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εκδήλωσης το πρόσωπο του χορηγού, 

επειδή αυτή είναι η αντιπαροχή του προς 

την οικονομική ενίσχυση που του προσέφερε 

ο χορηγός.

Η σύμβαση της χορηγίας δεν μπορεί να υπαχθεί 

κατά τρόπο απόλυτο σε κάποιο επώνυμο 

συμβατικό τύπο4. Η ανταποδοτική χορηγία 

αποτελεί επαχθή δικαιοπραξία, καθώς η 

εκάστοτε παροχή του χορηγού αποβλέπει 

στο αντάλλαγμα του δέκτη και αντίστροφα η 

παροχή του δέκτη αποβλέπει στο αντάλλαγμα 

του χορηγού. Η βούληση των συμβαλλομένων 

μερών και κυρίως η ερμηνεία αυτής επιτρέπουν 

το νομικό χαρακτηρισμό της σύμβασης, ο δε 

νομικός χαρακτηρισμός, στον οποίο έχουν 

3 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 576.
4 Κατά μία άποψη, η σύμβαση χορηγίας αποτελεί 

αυτοτελή και ενιαία συμβατική διαμόρφωση, η οποία 
αποτελείται από περισσότερες συμβατικές σχέσεις 
ρυθμισμένες και αρρύθμιστες. Κατά την άποψη αυτή 
δεν αποτελεί ούτε μικτή σύμβαση αλλά ούτε και 
σύμβαση-πλαίσιο. Η εκπλήρωση και λειτουργία της 
κύριας σύμβασης χορηγίας συνδέεται με την εκπλήρωση 
επιμέρους συμβάσεων εξυπηρετικών της κύριας, η φύση 
των οποίων εξαρτάται από το αντικείμενο των παροχών 
που ανέλαβαν τα μέρη, βλ. σχετικά Χελιδόνη Α., ό.π., 
σ. 596. Κατ’ άλλη άποψη, πρόκειται για μικτή σύμβαση 
έργου, η οποία στηρίζεται σε διαφημιστικό σύμφωνο. 
Σύμφωνα με την ίδια άποψη, ακόμη και σε περιπτώσεις 
σύνθετων συμφωνιών χορηγίας, όπου η παροχή του 
χορηγού περιλαμβάνει και τον απαιτούμενο για την 
υλοποίηση της εκδήλωσης ή δραστηριότητας εξοπλισμό, 
θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί σύμβασης έργου, βλ. 
σχετικά Σινανιώτη-Μαρούδη Α., ό.π., σ. 44.

προβεί τα μέρη, δε δεσμεύει το δικαστή. Εάν 

δηλαδή τα μέρη αποκάλεσαν τη μεταξύ τους 

σύμβαση ως ανταποδοτική χορηγία αλλά 

ουδέποτε συμφωνήθηκε κάποιο οικονομικό 

αντάλλαγμα εκ μέρους του λήπτη της χορηγίας, 

δε θα πρόκειται για ανταποδοτική, αλλά για 

δωρεοδοτική χορηγία.

Με τη σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας 

δημιουργούνται υποχρεώσεις και για τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής 

ως προς την αξία ή ως προς το ύψος, αρκεί το 

γεγονός ότι το ένα μέρος ανέλαβε την δική του 

παροχή για χάρη της αντιπαροχής (του άλλου 

μέρους). Ο καθορισμός και η περιγραφή της 

παροχής και της αντιπαροχής, των δικαιωμάτων 

αλλά και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης αποτελούν 

και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής (essentialia 

negotii)5. Δεν είναι υποχρεωτική η λεπτομερής 

απαρίθμηση όλων των μέσων εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων που ανέλαβαν τα μέρη, αρκεί να 

διαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο λειτουργίας 

της σύμβασης και να προσδιορίζεται η νομική 

θέση των μερών σε αυτή.

Εξάλλου, η σχέση ανταλλαγής που υπάρχει 

μεταξύ της παροχής και της αντιπαροχής 

προσδίδει στη σύμβαση της χορηγίας 

ανταποδοτικό χαρακτήρα, ο οποίος επιδρά 

5 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 586.
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μεταξύ άλλων στο ζήτημα της ορολογίας. Η 

προσθήκη του επιθετικού προσδιορισμού 

“ανταποδοτική” είναι απαραίτητη, ώστε να 

διακρίνεται από τη δωρεοδοτική χορηγία και να 

αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα η έννοια και η 

λειτουργία του sponsoring/sponsorship6. 

A. Χορηγία ανταποδοτικού και δωρεοδοτικού 

τύπου

Η χορηγία ανταποδοτικού χαρακτήρα 

διακρίνεται από τη χορηγία δωρεοδοτικού 

τύπου7, η οποία αποτελεί οικονομική παροχή 

άνευ ανταλλάγματος, που γίνεται προς την 

πραγματοποίηση αυστηρά συγκεκριμένου έργου, 

όχι αναγκαία τεχνικού, αλλά υπό την έννοια 

πραγματοποιήσεως συγκεκριμένης εκδήλωσης 

κοινωνικής, θρησκευτικής, αθλητικής κλπ ή 

επίτευξης συγκεκριμένου αποτελέσματος, τις 

δαπάνες των οποίων τείνει να καλύψει η χορηγία 

αυτή. Τα κίνητρα του χορηγού στην περίπτωση 

αυτή θα είναι χαριστικά ή φιλανθρωπικά, ενώ 

δεν θα αποβλέπει σε κάποια αντιπαροχή εκ 

μέρους του λήπτη της χορηγίας. Εφαρμογής 

τυγχάνουν οι διατάξεις περί δωρεάς των άρθρων 

6 Στις Η.Π.Α. Χρησιμοποιείται ο όρος patronage, 
όρος που δεν κρίνεται δόκιμος στην ελληνική γλώσσα.

7 Ο τύπος αυτός χορηγίας είναι διαδεδομένος 
ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., διότι ο μηχανισμός κρατικής 
στήριξης και επιχορήγησης των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων βρίσκεται σε υποτυπώδες επίπεδο. Το 
sponsoring, τόσο ως ανταποδοτική σύμβαση όσο και 
ως δωρεοδοτική, αποτελεί αναντικατάστατο μηχανισμό 
ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων (fundraising). Τα 
όρια μεταξύ της χορηγίας ως συναλλαγής με οικονομικές 
προεκτάσεις και ως υποχρέωσης που απορρέει από 
λόγους κοινωνικής ευπρέπειας στις Η.Π.Α. δεν είναι 
σαφή.

496ΑΚ επ. Εφόσον η χορηγία με την έννοια της 

καταβολής χρηματικών ποσών για πολιτιστικούς 

ή αθλητικούς σκοπούς επιχειρείται με στόχο τη 

διαφήμιση του χορηγού, δεν αποτελεί δωρεά8. 

Κοινό στοιχείο αποτελεί η διάθεση και η 

ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης εκ μέρους του 

χορηγού να στηρίξει το δέκτη της χορηγίας9. Δεν 

υπάρχουν όμως ασφαλή κριτήρια οριοθέτησης 

μεταξύ των δύο μορφών χορηγίας και για το λόγο 

αυτό η αυστηρή οριοθέτησή τους παρουσιάζει 

πρακτικές δυσχέρειες. Για την κατάρτιση της 

σύμβασης δωρεάς απαιτείται συμφωνία των 

μερών, έστω και ερμηνευτικά συναγόμενη, κατά 

τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, τόσο ως προς την 

πραγματοποίηση της περιουσιακής επίδοσης, 

αλλά και ως προς το ότι η επίδοση αυτή γίνεται 

χωρίς αντάλλαγμα. Χωρίς αντάλλαγμα δε γίνεται 

όταν δεν συναρτάται με κάποια αντιπαροχή 

(του λήπτη προς το δότη) ή με κάποια αξίωση 

για αντιπαροχή (του δότη απέναντι στο λήπτη), 

ούτε επιχειρείται σε εκπλήρωση προϋπάρχουσας 

υποχρέωσης του δότη απέναντι στο λήπτη.

B. Διαμόρφωση των σχέσεων των μερών

Η ανάλυση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

τα μέρη στη σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας 

δεν μπορεί να είναι εξαντλητική. Άλλωστε, η 

απουσία νομοθετικής πρόβλεψης δίδει στα 

8 Κορνηλάκης Π., Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο2,  
τόμος Ι, εκδ. Σάκκουλα, 2012, σ.38.

9 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 584.
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μέρη τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν 

ελεύθερα τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης 

και να προβάλλουν τα συμφέροντά τους. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι πάντοτε 

διαπραγματευτικά ισοδύναμα, είτε προς τη μία 

είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Στην περίπτωση 

αυτή και προς το σκοπό της τήρησης θεμελιωδών 

αρχών που διέπουν την ελληνική έννομη τάξη οι 

επιμέρους όροι μπορούν να κριθούν με βάση τις 

διατάξεις του Ν 2251/1994 περί προστασίας 

των καταναλωτών, στο μέτρο που συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του10.

α. Η έννομη θέση του χορηγού

Το αντικείμενο της παροχής (σε είδος ή χρήμα) 

του χορηγού σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

προσδιορίζεται στη σύμβαση11 (στο κυρίως 

κείμενο αυτής ή σε παράρτημα), μπορεί δε να 

ποικίλλει αναλόγως του είδους του sponsoring 

: εάν λ.χ. είναι αθλητικό η παροχή μπορεί να 

συνίσταται είτε σε αθλητικό εξοπλισμό, όργανα 

γυμναστικής, έξοδα διαμονής και μεταφοράς 

από και προς τους αγωνιστικούς χώρους είτε 

στην καταβολή ορισμένου από τη σύμβαση 

χρηματικού ποσού, το οποίο θα είναι στη διάθεση 

του λήπτη της χορηγίας να το αξιοποιήσει με 

τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο για την 

υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης από το 

χορηγό δραστηριότητας ή εκδήλωσης.

10 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 587.
11 Σινανιώτη-Μαρούδη Α., Σύμβαση χορηγίας 

(sponsoring)., εκδ. Σάκκουλα 2001, σ. 40.

β. Η έννομη θέση του λήπτη της χορηγίας

Η παροχή του λήπτη της χορηγίας η οποία 

αφορά την προβολή (με ορισμένο τρόπο και 

μέσα) του χορηγού αφορά καταρχάς το πρόσωπο 

του χορηγού και την κοινωνική δραστηριότητά 

του. Δεν αποκλείεται βέβαια να αφορά και την 

προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτού. Οι 

τρόποι εκπλήρωσης της υποχρέωσης διαφήμισης 

ασφαλώς ποικίλλουν : μπορεί λ.χ. ο αθλητής και 

δέκτης της χορηγίας να υποχρεούται να φέρει 

το σήμα ή την επωνυμία του χορηγού στην 

ενδυμασία του ή, εάν πρόκειται για σωματείο, 

να είναι αναρτημένες στους χώρους των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής των 

αγώνων πινακίδες με το σήμα και την επωνυμία 

του χορηγού. Όταν η υποχρέωση προβολής 

συνίσταται μόνο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 

δηλαδή ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης απλώς 

του χορηγού, πρόκειται για το λεγόμενο στη 

γερμανική έννομη τάξη Titel-sponsoring, το 

οποίο και αποτελεί την απλούστερη εκδοχή του 

sponsoring12. Η παροχή του δέκτη μπορεί να 

λάβει και τη μορφή της διείσδυσης του δέκτη 

στη διαφημιστική εκστρατεία του χορηγού, είτε 

ως μεμονωμένου προσώπου είτε ως μέλους 

ενός συνόλου.

Ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης δεν αποτελεί η 

ανάληψη εκ μέρους του δέκτη της υποχρέωσης 

12 Σινανιώτη-Μαρούδη Α., ό.π., σ. 38, Χελιδόνης 
Α., ό.π., σ. 586.
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επίτευξης των μακροπρόθεσμων οικονομικών 

αποτελεσμάτων που επιθυμεί ο χορηγός. Οφείλει 

ο λήπτης της χορηγίας απλώς έμπρακτα να 

επιδείξει την κατάλληλη συμπεριφορά που έχουν 

συμφωνήσει τα μέρη ώστε να διαφημιστεί και 

να προβληθεί ο χορηγός. Την υποχρέωσή του 

αυτή εκπληρώνει προσηκόντως ανεξαρτήτως 

εάν θα αυξηθούν οι πωλήσεις του χορηγού13. Δε 

φέρει με άλλα λόγια εγγυητική ευθύνη έναντι 

του χορηγού για την επίτευξη των απώτερων 

οικονομικών σκοπών του. Καθίσταται σαφές πως 

η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο λήπτης είναι 

υποχρέωση εκδήλωσης ορισμένης συμπεριφοράς, 

όχι όμως και υποχρέωση επίτευξης των απώτερων 

στόχων του χορηγού. Δεν αποκλείεται βέβαια 

κατόπιν συμφωνίας των μερών ο δέκτης της 

χορηγίας να έχει αναλάβει και εγγυητική ευθύνη 

ως προς την οικονομική επιτυχία του χορηγού. 

Άλλωστε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 

γεγονός ότι η υποχρέωση του λήπτη είναι στην 

πραγματικότητα η διαφήμιση του χορηγού, και 

ως διαφήμιση δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει 

και να εγγυηθεί την επιτυχία της.

γ. Εφαρμοστέοι κανόνες

Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης έστω σε 

γενικές γραμμές της σύμβασης ανταποδοτικής 

χορηγίας γεννά το ερώτημα ποιες διατάξεις θα 

εφαρμοστούν σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης 

της σύμβασης. Δεδομένου ότι αμετάβλητο 

13 Σινανιώτη-Μαρούδη Α., ό.π., σ. 43.

εννοιολογικό στοιχείο της σύμβασης 

ανταποδοτικής χορηγίας αποτελεί η σχέση 

ανταλλαγής μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, 

το κενό αυτό θα καλύψουν οι γενικές διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων (άρθρα 374-388ΑΚ)14.

Εάν πρόκειται για την πιο απλή μορφή sponsor-

ing, όπου ο δέκτης της χορηγίας αναλαμβάνει 

την υποχρέωση μέσω της δραστηριότητάς του 

να διαφημίζει το χορηγό, όπως λ.χ. με το να 

φέρει το σήμα του χορηγού στην ενδυμασία του 

ή απλώς να αναφέρει το όνομα του χορηγού, 

θα πρόκειται για σύμβαση έργου15 και θα 

εφαρμοστούν οι διατάξεις περί σύμβασης έργου. 

Η προβολή, με άλλα λόγια,  του χορηγού είναι 

το αποτέλεσμα16, κατά το άρθρο 681 ΑΚ στο 

οποίο σε πρώτο επίπεδο αποβλέπουν τα  μέρη.

III. Οικονομική λειτουργία

Το sponsoring αποτελεί μέσο χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων του θεάματος αθλητικής, 

πολιτιστικής κ.ά. φύσης. Η επίτευξη υψηλής 

επαγγελματικής αξιοπιστίας των προϊόντων 

θεάματος προϋποθέτει τη διάθεση μεγάλων 

κεφαλαίων, τα οποία τα συνήθη μέσα 

χρηματοδότησης δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.  

Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους 

14 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 592, Λιακόπουλος Θ., 
ό.π., σ. 200-201.

15 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 594.
16 Σινανιώτη-Μαρούδη Α., ό.π., σ. 44.
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υποψήφιους χρηματοδότες το γεγονός 

ότι η προοπτική επίτευξης κέρδους είναι 

περιορισμένη17. Παρατηρείται με τον 

τρόπο αυτό το φαινόμενο, εκ πρώτης όψεως 

ασύμφορες, επικίνδυνες ή απλώς οικονομικώς 

αδιάφορες δραστηριότητες να μετατρέπονται σε 

χρηματοδοτικά ελκυστικές για τους χορηγούς 

δραστηριότητες εξαιτίας των διαφημιστικών 

ευκαιριών που προσφέρουν. Με τον τρόπο 

αυτό το sponsoring επιτελεί από τη μία 

χρηματοδοτική για το δέκτη λειτουργία και από 

την άλλη διαφημιστική  για το χορηγό.

A. Χορηγία και διαφήμιση

Η διαφημιστική για τα συμφέροντα του χορηγού 

λειτουργία του sponsoring δημιουργεί το 

ερώτημα ποια είναι η σχέση μεταξύ χορηγίας 

και διαφήμισης, δεδομένου ότι αμφότερες 

αποβλέπουν στην προβολή ενός προσώπου ή 

των προϊόντων/υπηρεσιών αυτού.  Η χορηγία, 

λοιπόν, κατά μία άποψη, αποτελεί μέσο 

προβολής συμπληρωματικό της διαφήμισης18, 

τα δε δύο επικοινωνιακά μέσα από την άποψη 

των οικονομικών επιστημών λειτουργούν 

επάλληλα. Κατά άλλη διατύπωση και ερμηνεία 

η χορηγία εντάσσεται στην έννοια της 

17 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 566
18 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 573.

διαφήμισης19 ως περίπτωση εμφανούς έμμεσης ή 

συγκεκαλυμμένης διαφήμισης20.

Κοινός στόχος και της χορηγίας και της 

διαφήμισης είναι η προβολή, διαφέρει όμως 

το αντικείμενο και τα μέσα της προβολής. 

Με τη διαφήμιση επιδιώκεται η ενίσχυση του 

αγοραστικού ενδιαφέροντος των καταναλωτών 

για συγκεκριμένο προϊόν, του οποίου οι ιδιότητες 

παρουσιάζονται ή τονίζονται. Από την άλλη 

μπορεί στο πλαίσιο μιας σύμβασης αθλητικού 

sponsoring οι αθλητές του σωματείου που 

χρηματοδοτείται να αναλάβουν την υποχρέωση 

π.χ. κατά τη διάρκεια των αγώνων να φορούν 

συγκεκριμένες αθλητικές στολές με το σήμα του 

χορηγού-εταιρίας αθλητικών ειδών. Και σε αυτή 

την περίπτωση, προβάλλεται το «προϊόν» του 

χορηγού, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στην προβολή του προσώπου του χορηγού, των 

19 Μαρίνος Μ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, εκδ. 
Π.Ν.Σάκκουλας, 2009, σ. 207, του ιδίου, Δίκαιο 
Διακριτικών Γνωρισμάτων, σ. 176, όπου αναφέρεται 
ότι η χορηγία εντάσσεται στη διαφήμιση υπό την 
ευρύτατη έννοια της “κάθε ανακοίνωσης που γίνεται 
με κάθε μέσο στο πλαίσιο της εμπορικής, βιοτεχνικής 
ή επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την 
προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών”.

20 Ζέη Ε., Η προστασία του καταναλωτή από 
τη διαφήμιση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006, σ. 153, 
Μαρίνος Μ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σ. 207. Την 
έμμεση διαφήμιση θα πρέπει να τη διακρίνουμε από 
τη λανθάνουσα διαφήμιση. Ως τέτοια θεωρείται η 
διαφήμιση που πραγματοποιείται μεν κατά τη μετάδοση 
του κανονικού τηλεοπτικού προγράμματος, χωρίς 
να διακόπτεται η κανονική ροή αλλά και χωρίς να 
γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για διαφήμιση έναντι 
ανταλλάγματος. Παράδειγμα αποτελεί το κοντινό 
πλάνο που κάνει ο σκηνοθέτης στο μπουκαλάκι του 
αναψυκτικού που πίνει ο παρουσιαστής κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής, το οποίο φέρει το σήμα της εταιρίας ή στη 
μπλούζα του παρουσιαστή που φέρει το σήμα γνωστής 
εταιρίας ενδυμάτων.
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πολιτιστικών, αθλητικών και εν γένει οικονομικών 

και κοινωνικών προτιμήσεών του21.

Η διαφορά έγκειται στο “αντικείμενο” που κάθε 

φορά προβάλλεται. Ενώ η διαφήμιση 

προβάλλει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 

υπηρεσία, παρουσιάζοντας στο κοινό στις 

ιδιότητές του, το sponsoring αποβλέπει στην 

προβολή του προσώπου του χορηγού και 

έμμεσα στην προβολή της επιχειρηματικής 

του δράσης, μέσω της δράσης που αναπτύσσει 

και της οικονομικής ενίσχυσης σε διοργανωτές 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων22. 

Η προσοχή συγκεντρώνεται στην ίδια την 

ενέργεια της χρηματοδότησης: συνειρμικά 

το πρόσωπο του χορηγού συνδέεται με τη 

χρηματοδότηση ποικίλων δραστηριοτήτων και 

με τον τρόπο αυτό εκτιμάται το πρόσωπο και 

έπειτα η επιχειρηματική δραστηριότητα του 

χορηγού23. Δεν γίνεται δηλαδή ρητή αναφορά 

σε συγκεκριμένους σκοπούς, αντικείμενα της 

επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας 

του χορηγού. Επειδή ακριβώς η διαφήμιση 

μέσω του sponsoring προβλέπει άμεση και σαφή 

αναφορά στο πρόσωπο του χορηγού και μόνο 

έμμεση αναφορά στη φήμη και την εμπορική 

και οικονομική του δράση χαρακτηρίζεται ως 

«προσωποκεντρική»24.  Μέσω του διαφημιστικού 

μηνύματος της χορηγίας επιχειρείται η 

21 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 574.
22 Ζέη Ε., ό.π., σ. 69.
23 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 574.
24 Χελιδόνης Α., ό.π., σ. 574

δημιουργία στο καταναλωτικό κοινό, προς 

το οποίο και απευθύνεται, η πεποίθηση και η 

εντύπωση μίας εικόνας υπεροχής, καταξίωσης 

αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας του χορηγού, 

η οποία διευκολύνει και την ικανοποίηση 

των περαιτέρω εμπορικών και οικονομικών 

σκοπών του.

B. Πλεονεκτήματα χορηγίας

Όπως καθίσταται σαφές, το sponsoring 

προσφέρει οικονομικής φύσεως πλεονεκτήματα 

και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ειδικότερα, από τη μία ο λήπτης της χορηγίας 

εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους για την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας ή της εκδήλωσης και 

ταυτόχρονα προσδίδει σε αυτή υψηλού επιπέδου 

επαγγελματική αξιοπιστία, καθώς η παρουσία 

και η προβολή χορηγών αυξάνει το αίσθημα 

επαγγελματισμού κατά την προετοιμασία και 

διεξαγωγή της δραστηριότητας. Επίσης η 

χρηματοδότηση της εκάστοτε εκδήλωσης ή 

δραστηριότητας μειώνει το κόστος συμμετοχής 

και παρακολούθησης αυτής, ώστε αυτή να είναι 

προσιτή σε μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού 

κοινού. Με τρόπο αυτό η εμπορική επιτυχία της 

εκδήλωσης θα είναι μεγαλύτερη.

Παράλληλα, ο χορηγός αποσκοπεί στην 

προβολή – διαφήμισή του, η οποία συνειρμικά 

και σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει στο 



modern magazine

ΕπΟιΔ  61

σεβασμό και κυρίως στην εκτίμηση της 

εμπορικής και επιχειρηματικής του δράσης. Το 

μακροπρόθεσμο αυτό αποτέλεσμα συνδέεται 

και με το πρόσωπο του λήπτη της χορηγίας, με 

την έννοια ότι συχνά ο χορηγός αποβλέπει στις 

προσωπικές ιδιότητες του λήπτη της χορηγίας. Η 

προβολή και η διαφήμισή του από ένα πρόσωπο 

λ.χ. έναν καταξιωμένο τηλεοπτικό παρουσιαστή ή 

ηθοποιό διευκολύνει τη μεταφορά του κύρους και 

της αποδοχής που απολαμβάνουν τα πρόσωπα 

αυτά στο χορηγό25. Η σύμβαση sponsoring, 

επομένως, ικανοποιεί ανάγκες μακροπρόθεσμης 

προβολής του χορηγού26, ενώ και από άποψη 

κόστους δεν είναι τόσο δαπανηρή όσο η 

διαφήμιση. Άλλωστε δεν μπορεί να αγνοήσει 

κανείς στη σημερινή εποχή την αγανάκτηση του 

τηλεοπτικού κοινού απέναντι στον καταιγισμό 

διαφημιστικών μηνυμάτων που δέχεται και την 

αποστροφή του προς αυτές. Το λεγόμενο zap-

ping, η αλλαγή δηλαδή από τον τηλεθεατή 

καναλιού κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων και 

η επαναφορά στο αρχικό κανάλι με το πέρας των 

διαφημίσεων27 στην τηλεόραση, είναι ο λόγος που 

πολλές διαφημιστικές εκστρατείες δεν αποφέρουν 

τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα. Επειδή 

η προβολή του χορηγού και των προϊόντων/

υπηρεσιών του είναι έμμεση και συχνά δεν 

διακόπτει το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, 

είναι πιο ελκυστική για το καταναλωτικό κοινό, 

25 Ζέη Ε., ό.π., σ. 148.
26 Χελιδόνης Α., ό.π.,  σ. 573.
27 Ζέη Ε., ό.π., σ. 148, Ιγγλεζάκη Ι., Έμμεση 

(συγκεκαλυμμένη) διαφήμιση, ΕπισκΕΔ 2001, σ. 308.

το οποίο δέχεται με μεγαλύτερη ανοχή και 

κάποτε ευχαρίστηση την προβολή προϊόντων και 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής 

του τηλεοπτικού προγράμματος. Υπάρχουν, 

έπειτα, προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπεται 

να αποτελέσουν αντικείμενο διαφήμισης και 

επομένως μοναδική διέξοδος διαφήμισης και 

επικοινωνίας τους με το καταναλωτικό κοινό 

είναι να καταφύγουν σε σύμβαση sponsoring.  

Τέλος, το sponsoring εκδηλώσεων κοινωνικού ή 

πολιτιστικού περιεχομένου μπορεί να συμβάλλει 

στην αποκατάσταση της εικόνας και της 

φήμης της επιχείρησης του χορηγού και στην 

ανόρθωση του οικονομικού και κοινωνικού της 

κύρους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί εάν 

λ.χ. στο παρελθόν ο χορηγός είχε κατηγορηθεί 

για ρύπανση και προσβολή του περιβάλλοντος, 

οπότε με τη χρηματοδότηση λ.χ. οικολογικών 

οργανώσεων και συναφών εκδηλώσεων και την 

προβολή αυτής της ενέργειας από το λήπτη 

είναι δυνατόν κατά τρόπο αποτελεσματικό 

να αποκατασταθεί η εικόνα της επιχείρησης 

του χορηγού.

IV. Ειδικότερα ζητήματα

A. Η περίπτωση του product placement

Στο χώρο των οικονομικών επιστημών 

χρησιμοποιείται η έννοια του «product 

placement»28. Το product placement συνίσταται 

28 Χελιδόνη Α., ό.π., σ. 605
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στην παρουσίαση στην τηλεόραση των 

προϊόντων, του σήματος μίας επιχείρησης κλπ, 

εκτός της ζώνης μετάδοσης των διαφημιστικών 

μηνυμάτων, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος29. 

Με τον τρόπο αυτό και κατά τη διάρκεια του 

κανονικού τηλεοπτικού προγράμματος γίνεται 

ένα άνοιγμα προς την προώθηση των προϊόντων 

και υπηρεσιών. Σε αυτή τη μέθοδο τηλεοπτικής 

διαφήμισης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με 

ασφάλεια ο κανόνας του διαχωρισμού της 

διαφήμισης από το υπόλοιπο τηλεοπτικό 

πρόγραμμα. Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα 

πρέπει να καθίσταται σαφές και αντιληπτό 

στους τηλεθεατές ότι αυτό που παρακολουθούν 

είναι διαφήμιση. Όταν όμως η προώθηση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης 

που χρηματοδοτεί κάποιο τηλεοπτικό προϊόν 

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης 

του κανονικού τηλεοπτικού προγράμματος 

δεν μπορεί να υπάρξει σαφής και ασφαλής 

διαχωρισμός30. Το κύριο χαρακτηριστικό 

αυτής της διαφημιστικής πρακτικής είναι ότι 

η διαφήμιση ενσωματώνεται στη φυσική ροή 

της εκπομπής ή του έργου και εμφανίζεται 

οργανικά συνδεδεμένη με το πρόγραμμα31, κατά 

τρόπο ώστε η προβολή του διαφημιζόμενου 

29 Αλεξανδρίδου Ε., Τηλεοπτική διαφήμιση 
πέρα από τα εθνικά σύνορα (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ – 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί τηλεόρασης πέρα από τα 
εθνικά σύνορα – PRODUCT PLACEMENT, NoB 
1991, σ. 708

30 Αλεξανδρίδου Ε., ό.π., σ. 706.
31 Σελέκος Π., Ο κανόνας  του διαχωρισμού των 

διαφημίσεων από το πρόγραμμα στη ραδιοτηλεόραση 
(το ζήτημα της “συγκεκαλυμμένης” διαφήμισης),  εκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, 1997, σ. 39.

να μην διασπά την αλληλουχία των πράξεων 

της εκπομπής.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/65 η οποία 

τροποποίησε την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ, ως 

τοποθέτηση προϊόντος (product placement) 

ορίζεται  “κάθε μορφή οπτικοακουστικής 

εμπορικής ανακοίνωσης, που συνίσταται στην 

παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, 

υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, 

ώστε να εμφανίζεται μέσα σε πρόγραμμα, έναντι 

πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος”.

Η διαφήμιση και προβολή της επιχείρησης που 

χρηματοδοτεί και ενισχύει το εκάστοτε 

τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεί να γίνεται 

με διάφορους τρόπους και με διαφορετική 

ένταση. Παραδείγματος χάρη ως περίπτωση 

product placement θεωρείται32 η τηλεοπτική 

μετάδοση ενός αθλητικού γεγονότος όταν στον 

περιβάλλοντα του γηπέδου χώρο υπάρχουν 

αφίσες με την επωνυμία και το σήμα των 

επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτήσει και 

ενισχύσει οικονομικά την πραγματοποίηση 

των αγώνων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

παρατηρήσουμε πως στο παράδειγμα αυτό 

συντρέχει το αθλητικό sponsoring με το prod-

uct placement : οι εν λόγω αφίσες αποτελούν 

το αντάλλαγμα του διοργανωτή του αθλητικού 

αγώνα απέναντι στην καταβολή οικονομικής 

ενίσχυσης εκ μέρους της επιχείρησης-χορηγού. 

32 Αλεξανδρίδου Ε., ό.π., σ. 708.
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Κατά τη μετάδοση του αγώνα οι εν λόγω αφίσες 

προβάλλονται μέσω της τηλεόρασης κατά τρόπο 

ώστε οι τηλεθεατές να μην έχουν τη δυνατότητα 

να μη δουν τις σχετικές αναρτήσεις. Άλλοτε πάλι 

ο πρωταγωνιστής μίας ταινίας χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, η εταιρία 

κατασκευής του οποίου θα καταβάλλει κάποιο 

χρηματικό ποσό για τη χρησιμοποίησή του. 

Στο μέτρο που το product placement κινείται 

στα όρια του αναγκαίου, αφενός δηλαδή 

συνδέεται με το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 

και αφετέρου αυτό δεν γίνεται σε υπερβολικό 

βαθμό, είναι επιτρεπτή μέθοδος διαφημιστικής 

προβολής έστω κι αν αντιβαίνει στην αρχή του 

διαχωρισμού της διαφήμισης από το τηλεοπτικό 

πρόγραμμα33. Θα πρόκειται για περίπτωση 

απαγορευμένης συγκεκαλυμμένης διαφήμισης 

όταν η διαφημιστική προβολή υπερβαίνει αυτό το 

αναγκαίο μέτρο, όταν δηλαδή πραγματοποιείται 

χωρίς αποχρώντα λόγο και ενώ θα μπορούσε να 

αποφευχθεί34. Παράδειγμα συγκεκαλυμμένης 

και συνεπώς παράνομης διαφήμισης αποτελεί 

η περίπτωση εκείνη, κατά την οποία η κάμερα 

επικεντρώνεται στη μπλούζα του παρουσιαστή, 

η οποία φέρει το ευδιάκριτο σήμα της Lacoste. 

Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, όταν με την απάλειψη 

της διαφημιστικής προβολής πλήττεται η 

δραματουργική, καλλιτεχνική και σκηνοθετική 

αρτιότητα της εκπομπής35. Πράγματι η αλλοίωση 

33 Αλεξανδρίδου Ε., ό.π., σ 710.
34 Σελέκος Π., ό.π., σ. 42-43.
35 Σελέκος Π., ό.π., σ. 43.

και ανακατασκευή του διακριτικού της εταιρίας 

κατασκευής του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί ο 

πρωταγωνιστής μίας τηλεοπτικής σειράς φαίνεται 

προβληματική από δραματουργικής άποψης.

B. Η περίπτωση του mercha(n)dising

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μία 

σύντομη αναφορά σε ένα άλλο μέσο επικοινωνίας 

και προβολής. Το character και personality 

merchandising36 αποτελεί μέθοδο εμπορικής 

εκμετάλλευσης του ονόματος, της εικόνας 

ενός προσώπου, πραγματικού ή φανταστικού, 

δηλαδή συμβατική και έναντι ανταλλάγματος 

χρησιμοποίησή τους για τη διαφήμιση αγαθών ή 

υπηρεσιών37. Πρόκειται για τη διαδικασία εκείνη, 

κατά την οποία διοχετεύονται στην αγορά και 

τίθενται στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού 

προϊόντα που φέρουν το σχήμα ή την εικόνα ενός 

πραγματικού ή πλασματικού ήρωα. Τα προϊόντα 

σε αυτή την περίπτωση αγοράζονται κατά κύριο 

λόγο για αυτό που αντιπροσωπεύουν38, λόγω της 

φήμης και της διαφημιστικής δύναμης που έχουν 

αποκτήσει τα σύμβολα που φέρουν τα προϊόντα39. 

Το κοινό δε συνδέει το προϊόν που φέρει το 

σύμβολο με το δημιουργό του έργου ή το φορέα 

του ονόματος. Παρατηρείται, επομένως, πως 

36 Στη γερμανική θεωρία υποστηρίχθηκε ότι το 
sponsoring και το merchandising περιλαμβάνονται 
στη διαφημιστική λειτουργία του σήματος. Βλ. Voelkel 
H., Τα διακριτικά γνωρίσματα. Συγκριτική ανάλυση με 
έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, σ. 14 επ.

37 Λιακόπουλος Θ., ό.π., σ. 200.
38 Ψαρρά Α., Η εμπορική εκμετάλλευση της φήμης 

προσώπων ή έργων του πνεύματος, ΕεμπΔ 1994, σ. 346.
39 Ψαρρά Α., ό.π., σ. 370.
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η λειτουργία του merchandising παρουσιάζει 

πολλές ομοιότητες με τα σήματα φήμης.

Ως σήματα φήμης θεωρούνται εκείνα που έχουν 

πολύ ισχυρή διακριτική δύναμη και αντίστοιχα 

διαφημιστική έλξη, η οποία αποκτάται μόνο 

με τη χρήση στις συναλλαγές40. Είναι ενωσιακή 

νομική έννοια με κανονιστικό περιεχόμενο που 

συνδέεται ευθέως με εμπειρικές διαπιστώσεις. 

Μία ένδειξη, για να χαρακτηριστεί ως σήμα 

φήμης, θα πρέπει να συντρέχουν κάποια κριτήρια 

ποιοτικά και ποσοτικά, τα οποία εντάσσονται 

σε ένα σύστημα κινητό: η ύπαρξη σήματος 

φήμης κρίνεται με βάση τους πραγματικούς 

και δυνητικούς αποδέκτες των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του σηματοδοτούμενου αγαθού, 

χωρίς να επεκτείνεται σε άλλους συναλλακτικούς 

κύκλους και την χωρική έκταση της φήμης του 

στο πλαίσιο ενός κράτους-μέλους41.

Το σήμα λοιπόν επιτελεί και διαφημιστική 

λειτουργία, ως τέτοια δε θεωρείται κάθε χρήση 

του “ως στοιχείου προώθησης των πωλήσεων ή 

ως αντικειμένου εμπορικής στρατηγικής”42, η 

οποία προστατεύεται κατά κύριο λόγο μέσω του 

σήματος φήμης.

40 Μαρίνος Μ., Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων, 
εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας, 2016, σ.86.

41 Μαρίνος Μ., Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων, σ. 
87.

42 Voelkel H., ό.π., σ. 102 με πλήρη αναφορά στη 
νομολογία του ΔΕΕ.

Στο χώρο του αθλητισμού η χορηγία κάποτε 

είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τη μέθοδο 

του merchandising. Παράδειγμα αυτής της 

«συνεργασίας» αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες 

δημοφιλών και παγκοσμίου φήμης αθλητών, οι 

οποίοι στο πλαίσιο σύμβασης χορηγίας συνήθως 

με μεγάλες εταιρίες αθλητικών ειδών και για την 

καλύτερη προβολή και διαφήμιση του χορηγού 

συμφωνούν μαζί του να θέσουν την προσωπική 

τους «υπογραφή» σε προϊόντα του χορηγού, 

κατά τρόπο ώστε η προσωπική υπογραφή 

ή το σύμβολο που οι ίδιοι θα επιλέξουν  να 

αποτελεί μεν διακριτικό γνώρισμα και εκδήλωση 

της προσωπικότητάς τους, τη διαφημιστική 

λειτουργία και δύναμη του οποίου όμως 

εκμεταλλεύονται για την καλύτερη προβολή και 

διαφήμιση του χορηγού.

V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η σύμβαση χορηγίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ελκυστικό από οικονομική άποψη και παράλληλα 

αποτελεσματικό μέσο χρηματοδότησης 

(για το λήπτη αυτής) και διαφήμισης (για 

το χορηγό). Δεδομένης της απουσίας 

συστηματικής ερμηνείας και επεξεργασίας 

αυτής, εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη, 

κατά το χρόνο κατάρτισή της και κυρίως κατά 

το στάδιο των διαπραγματεύσεων των όρων 

της, να διαμορφώσουν το περιεχόμενό της, 

να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους και να 

ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους, εντάσσοντας 
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ρήτρες στη συμφωνία, με τις οποίες θα 

εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντά τους.
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Ι. Εισαγωγικά

Α. Η έννοια της συνδυασμένης μεταφοράς 

πραγμάτων

Η εννοιολογική προσέγγιση της 

συνδυασμένης μεταφοράς πραγμάτων 

αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι 

και η νομική της φύση είναι αρκετά περίπλοκη, 

ενώ η διαδικασία εξεύρεσης λύσης στα νομικά 

ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν από την 

εφαρμογή της στην πράξη, χαρακτηρίζεται ως 

ένας «νομικός λαβύρινθος», κυρίως λόγω της 

απουσίας μιας διεθνούς νομοθετικής ρύθμισης 

της διαδικασίας1. Ως προς την ουσία της 

αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία φορτώσεων, 

εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων, κατά τη 

διάρκεια των οποίων εμπλέκεται πλήθος 

προσώπων, μέχρι το φορτίο να φτάσει στον 

τελικό του προορισμό2. 

Ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο προκύπτει από τον 

παραπάνω ορισμό είναι η επιλογή του 

1 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, Η ευθύνη στη 
συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, 2η έκδοση, σελ. 
4.

2 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 1.

κριτηρίου, ώστε να διακριθεί η συνδυασμένη 

μεταφορά από την απλή3. Πιο συγκεκριμένα, 

ένα από τα κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν 

να τεθούν είναι το αν αλλάζει ο γεωγραφικός 

χώρος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υπό 

την έννοια, ότι, αν η μεταφορά εκτελείται σε  

θάλασσα, εσωτερικά ύδατα, ξηρά ή αέρα, με 

διαδοχή τουλάχιστον δύο από αυτά, τότε να 

πρόκειται για συνδυασμένη μεταφορά. Ένα 

άλλο κριτήριο θα μπορούσε να είναι το αν 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά μεταφορικά 

μέσα, ώστε, αν χρησιμοποιούνται περισσότερα 

του ενός μεταφορικά μέσα, όπως για παράδειγμα 

πλοίο, φορτηγό αυτοκίνητο, σιδηρόδρομος 

κ.ο.κ., η μεταφορά θα χαρακτηρίζεται ως 

συνδυασμένη4. Αναφορικά με τα κριτήρια αυτά, 

θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι θα πρέπει να 

λαμβάνονται και τα δύο υπ’ όψη. Ωστόσο, το 

πρώτο κριτήριο, δηλαδή αυτό του γεωγραφικού 

χώρου, θα πρέπει να υποχωρήσει απέναντι στο 

δεύτερο, καθώς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 

της σύμβασης εντοπίζονται στον τρόπο και όχι 

στον γεωγραφικό τόπο της μεταφοράς. Έτσι, 

3 Εννοώντας απλή πλέον εννοείται η μεταφορά, 
που πραγματοποιείται μόνο με ένα μέσο μεταφοράς, 
σύμφωνα και με τον ορισμό, που δώσαμε.

4 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 1.

Η σύμβαση συνδυασμένης μεταφοράς 
πραγμάτων 

Χατζηνάκης Ανδρέας,                                                                                                             
Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
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στη χώρα μας5 ως συνδυασμένη μεταφορά 

πραγμάτων χαρακτηρίζεται η μεταφορά, που 

εκτελείται, υπό ενιαία σύμβαση, κατά τμήματα 

με περισσότερα είδη μεταφορικών μέσων σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό και με μεταφόρτωση 

των εμπορευμάτων αυτών6. Άλλωστε, η εναλλαγή 

του μεταφορικού μέσου είναι αυτή, που 

σηματοδοτεί και την αλλαγή του εφαρμοστέου 

δικαίου σε κάθε τμήμα της μεταφοράς. Πάντως, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική νομολογία 

χαρακτηρίζει τη σύμβαση αυτή ως «τη σύμβαση, 

που εκτελείται στην ξηρά και τη θάλασσα με 

βάση ενιαία σύμβαση»7, οπότε θα απέκλειε 

να χαρακτηρίσει ως συνδυασμένη μεταφορά 

την περίπτωση της χερσαίας μεταφοράς, που 

πραγματοποιείται με διαδοχή σιδηροδρόμου 

και φορτηγού σε αντίθεση με τον ορισμό, που 

δόθηκε παραπάνω.

Η έννοια της συνδυασμένης μεταφοράς πρέπει, 

επίσης, να διακριθεί από αυτή της μικτής 

μεταφοράς. Είναι γεγονός ότι οι δύο έννοιες 

βρίσκονται πολύ κοντά εννοιολογικά, ενώ, 

δεδομένης της ανυπαρξίας συγκεκριμένου 

5 Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός αυτός αφορά 
μόνο στη χώρα μας, καθώς ο νομοθετικός ορισμός 
άλλων χωρών διαφέρει. Ενδεικτικά στην Ολλανδία η 
εν λόγω σύμβαση ορίζεται ως «Η σύμβαση μεταφοράς 
πραγμάτων, με την οποία ο μεταφορέας, με μία 
μόνο σύμβαση, που καταρτίζει με τον αποστολέα, 
αναλαμβάνει να εκτελέσει τη μεταφορά κατά τμήματα 
δια θαλάσσης, εσωτερικών υδάτων, ξηράς (οδικώς ή 
σιδηροδρομικώς), αεροπορικώς ή με οποιανδήποτε άλλη 
τεχνική μεταφοράς». Κατά το γερμανικό δίκαιο η ίδια 
σύμβαση χαρακτηρίζεται ως «η σύμβαση μεταφοράς, η 
οποία εκτελείται με διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς 
υπό ενιαία σύμβαση».

6 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 14.
7 Βλ. απόφ. 141/1995 Μον.Πρ.Πειραιά.

νομοθετικού ορισμού, κατά πολλούς ταυτίζονται. 

Οι νεότερες προσεγγίσεις, ωστόσο, διακρίνουν 

τις δύο συμβάσεις με σαφήνεια και μάλιστα 

θεωρούν την μικτή σύμβαση μεταφοράς ως είδος 

της συνδυασμένης μεταφορά8. Συγκεκριμένα, 

ως μικτή σύμβαση μεταφοράς θεωρείται η 

μεταφορά, κατά την οποία υπάρχει εναλλαγή του 

γεωγραφικού τόπου από θάλασσα σε ξηρά, από 

ξηρά σε αέρα κ.ο.κ. με βάση ενιαία σύμβαση»9. 

Συνεπώς, μία σύμβαση μεταφοράς που εκτελείται 

σε γεωγραφικό χώρο, που καταλαμβάνει και 

ξηρά και θάλασσα, με εναλλαγή μεταφορικών 

μέσων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

συνδυασμένη μεταφορά και ως μικτή. Τέλος, 

μία άλλη αναγκαία διάκριση είναι αυτή σε 

σχέση με την διαδοχική οδική μεταφορά, 

δηλαδή τη μεταφορά, η οποία διέπεται από 

μία ενιαία σύμβαση και εκτελείται διαδοχικώς, 

δηλαδή κατά τμήματα από περισσότερους 

μεταφορείς, οι οποίοι προσχωρούν στην ενιαία 

σύμβαση και δεσμεύονται από αυτή με την 

αποδοχή των εμπορευμάτων και των σχετικών 

8 Βλ. Παρεμφερή γνώμη, Α. Κιάντου Παμπούκη, 
Συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, ΕΠΙΣΚΕΔ 
2001, σελ. 588, όπου με αφορμή την οδική μεταφορά 
πραγμάτων και την εφαρμογή του άρθρου 2 της 
σύμβασης CMR, υποστηρίζεται ότι δεν αρκεί μόνο 
η διαδοχική μεταφορά από  περισσότερα του ενός 
μεταφορικών μέσων, αλλά απαιτείται να μην υπέρκειται 
το ένα είδος του άλλου. Όταν, λοιπόν, τα δύο στάδια 
μεταφοράς είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους πρόκειται για 
μικτή μεταφορά. Πάντως, η ίδια ασκεί κριτική στην 
απόφαση 4517/1983 Εφετείου Αθηνών, υποστηρίζοντας 
ότι η περίπτωση της φόρτωσης από φορτηγό σε πλοίο 
και από το πλοίο ξανά σε φορτηγό, είναι συνδυασμένη 
μεταφορά, παρά την αντίθετη κρίση του δικαστηρίου.  

9 Βλ. Αντίθετη απόφαση 1062/1985 Πολ.
Πρ.Πειραιώς, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της 
σύμβασης μεταφοράς από τη Γαλλία στον Πειραιά με 
αυτοκίνητο όχημα και από τον Πειραιά στη Σάμο με 
πλοίο ως μη συνδυασμένη ή μικτή μεταφορά.
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συνοδευτικών εγγράφων τους. Η διαφορά της 

από τη συνδυασμένη μεταφορά πραγμάτων 

έγκειται στο γεγονός ότι στο σύνολό της 

εκτελείται από οδικούς μόνο μεταφορείς10, ενώ 

στη συνδυασμένη μεταφορά εναλλάσσονται 

διαφορετικά μεταφορικά μέσα11. 

 

Β. Οικονομική λειτουργία

Το διεθνές εμπόριο πλέον έχει αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα και συνεχώς προσφέρει ολοένα και 

πιο βελτιωμένες υπηρεσίες μεταφοράς των 

διακινούμενων προϊόντων. Η συνδυασμένη 

μεταφορά εξασφαλίζει τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις κατά 

τρόπο ταχύ, ασφαλή, οικονομικό και συμβατικά 

ενιαία ρυθμισμένο. Συνολικά το 80% της 

παγκόσμιας μεταφοράς πραγματοποιείται με 

συμβάσεις συνδυασμένης μεταφοράς12. Όσο 

αφορά στην Ελλάδα, είναι γεγονός ότι λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί κόμβο 

μεταφοράς πραγμάτων, ώστε να μην προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι από το έδαφός της 

διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των διεθνών 

συνδυασμένων μεταφορών. Ταυτόχρονα, οι 

περισσότερες μεταφορές τόσο των εξαγωγών 

όσο και των εισαγωγών της χώρας αποτελούν 

συνδυασμένες μεταφορές, εξαιτίας της 

νησιωτικότητάς της. 

10 Όπως το άρθρο 1 παρ.1 CMR ορίζει.
11 Βλ. Κ. Μήτκα, Έγγραφα στη διεθνή χερσαία 

μεταφορά εμπορευμάτων, Δελτίο παραδόσεως και 
σιδηροδρομική φορτωτική, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 158.

12 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 8.

Ένα άλλο βασικό οικονομικό πλεονέκτημα της 

σύμβασης είναι ότι αποτελεί φθηνότερο τρόπο 

μεταφοράς όσο αφορά στα εμπορεύματα με βασικό 

της γνώρισμα τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων13, 

τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό 

στις μεταφορές αυτές. Είναι, επίσης, γεγονός 

ότι το εμπορευματοκιβώτιο απλοποιεί τη 

διαδικασία, παρέχει περισσότερη ασφάλεια για 

το ίδιο το προϊόν και διευκολύνει τις ενέργειες 

της φόρτωσης και εκφόρτωσης, χωρίς, πάντως, 

αυτό να σημαίνει ότι η χρήση του αποτελεί 

ουσιώδες γνώρισμα της σύμβασης συνδυασμένης 

μεταφοράς14. Συνεπώς, δεν θα ήταν υπερβολική 

η διαπίστωση ότι τα εμπορευματοκιβώτια 

καθόρισαν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

είδους μεταφοράς, αλλά και απλοποίησαν 

γενικότερα την έννοια των μεταφορών, ιδιαίτερα 

όταν αυτές εκτελούνται σε μεγάλες αποστάσεις. 

ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση της 
συνδυασμένης μεταφοράς

Α. Συνδυασμένες μεταφορές που εκτελούνται 

στην Ελλάδα

Η συνδυασμένη μεταφορά δεν τυγχάνει ειδικής 

νομοθετικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σοβαρά νομικά προβλήματα, 

κατά την αντιμετώπιση της ανώμαλης εξέλιξής 

τους. Ακόμα και τα εμπορευματοκιβώτια, τα 

13 Τα γνωστά σε όλους «containers».
14 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 7.
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οποία αναφέρθηκαν παραπάνω ως θετική εξέλιξη 

στην συνδυασμένη μεταφορά, δημιουργούν 

σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ευθύνη 

για την καταστροφή ενός φορτίου, ειδικά στην 

περίπτωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στην 

πράξη όταν ένα εμπορευματοκιβώτιο ανοιχτεί 

στον τόπο του προορισμού του, να καθίσταται 

σχεδόν αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιό ακριβώς 

τμήμα της μεταφοράς επήλθε η καταστροφή ή 

η αλλοίωση. Ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε η 

συνδυασμένη μεταφορά να διέπεται κάθε φορά 

από τη νομοθετική ρύθμιση του κάθε επιμέρους 

τμήματος μεταφοράς, οπότε κάθε αλλαγή στο 

είδος του μεταφορικού μέσου να συνεπάγεται 

μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου. Όπως, 

όμως θα αναδειχθεί και παρακάτω, η λύση αυτή 

δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα, που ανακύπτουν 

είναι δυνατόν να επιλυθούν σε όλες τις πιθανές 

περιπτώσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, η θαλάσσια μεταφορά 

θα ρυθμιστεί με βάση το Ν. 2107/1992, ο 

οποίος κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση των 

Βρυξελλών του 1924 και τα Πρωτόκολλα 

αυτής, γνωστά και ως Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ, 

αναφορικά με τις μεταφορές, για τις οποίες 

εκδίδονται φορτωτικές. Η δε σύμβαση ναύλωσης 

διέπεται από τον ΚΙΝΔ15. Επομένως, η εθνική 

15 Κατά άλλη άποψη, την οποία έχει υποστηρίξει 
κυρίως η Στυλιανού, παραμένουν σε ισχύ μόνο οι 
διατάξεις του ΚΙΝΔ, που δεν έχουν καμία σχέση με τις 
φορτωτικές ή που ρυθμίζουν τις φορτωτικές, αλλά για 
θέματα, για τα οποία τα παραπάνω διεθνή κείμενα δεν 
έχουν προβλέψει.

μεταφορά, όταν γίνεται με σύμβαση θαλάσσιας 

μεταφοράς, εφαρμόζονται οι κανόνες Χάγης – 

Βίσμπυ, ενώ όταν γίνεται με σύμβαση ναύλωσης, 

τότε διέπεται από τον ΚΙΝΔ16. 

Όσο αφορά στη χερσαία μεταφορά στην 

Ελλάδα, αυτή θα ρυθμιστεί με βάση τα άρθρα 

95 έως 107 Εμπορικού Κώδικα, ενώ όταν 

πρόκειται για σιδηροδρομική μεταφορά, θα 

εφαρμοστεί ο Γενικός Κανονισμός Μεταφορών 

Δια Σιδηροδρόμου17. Μάλιστα ο συγκεκριμένος 

κανονισμός εμπεριέχει ρύθμιση18, η οποία 

προβλέπει ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί 

αναλογικά και όταν κατά τη μεταφορά 

χρησιμοποιούνται εκτός από τα οχήματα του 

σιδηρόδρομου και άλλα μεταφορικά μέσα. Η 

πρόβλεψη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι για τις 

περιπτώσεις εθνικής μεταφοράς, στις οποίες, 

έστω και ένα τμήμα τους πραγματοποιείται με 

τη χρήση σιδηροδρόμου19, θα εφαρμοστεί ο 

συγκεκριμένος κανονισμός για το σύνολο της 

μεταφοράς20.     

Η εναέρια μεταφορά πραγμάτων ρυθμίζεται από 

τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, ο οποίος 

δεν περιέχει κάποια ρητή πρόβλεψη για τη 

16 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π., σελ. 25.
17 Το συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο αποτελεί 

απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, δυνάμει της 
νομοθετικής εξουσιοδότησης, που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 παρ. 10 ν.δ. 4246/1962. Είναι γνωστό με το 
ακρωνύμιο «ΚΑΜΕΣ».

18 Στο άρθρο 2 παρ.1.
19 Ουσιαστικά πρόκειται για τις περιπτώσεις 

συνδυασμένης μεταφοράς σιδηροδρομική – οδική, 
σιδηροδρομική – θαλάσσια, σιδηροδρομική – εναέρια.

20 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 27.
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συνδυασμένη μεταφορά πραγμάτων. Ωστόσο, 

τέτοια διάταξη περιέχει η διεθνής Σύμβαση του 

Μόντρεαλ του 1999 και συγκεκριμένα στο άρθρο 

38 παρ.121, το οποίο ορίζει ότι αν εκτελείται 

συνδυασμένη μεταφορά πραγμάτων και το 

ένα μέσο είναι το αεροσκάφος σε συνδυασμό 

με οποιοδήποτε άλλο μέσο22, η σύμβαση θα 

εφαρμοστεί μόνο όσο αφορά στο εναέριο τμήμα 

της μεταφοράς αυτής. Υπό αυτά τα δεδομένα, 

σε μία συνδυασμένη εθνική μεταφορά, όπου 

συνδυάζονται οδική και αεροπορική μεταφορά, 

ως προς το οδικό τμήμα θα εφαρμοστεί ο 

Εμπορικός Κώδικας, ενώ ως προς το τμήμα της 

αεροπορικής μεταφοράς, θα εφαρμοστεί ο ΚΑΔ. 

Β. Συνδυασμένες μεταφορές που εκτελούνται 

σε διεθνές επίπεδο

Όσο αφορά στις διεθνείς συνδυασμένες 

μεταφορές το ζήτημα της επιλογής του 

εφαρμοστέου δικαίου είναι περισσότερο 

ξεκάθαρο, εξαιτίας των διεθνών συνθηκών, που 

ρυθμίζουν το θέμα.

Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές διέπονται από 

τους Κανόνες Χάγης Βίσμπυ, όταν αυτές 

εκτελούνται με έκδοση φορτωτικής, ωστόσο, 

όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, δεν περιέχουν 

ειδική πρόβλεψη για τη συνδυασμένη διεθνή 

μεταφορά πραγμάτων. Το κενό καλύπτεται από 

την εφαρμογή των Κανόνων του Αμβούργου, 

21 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 38.
22 Δηλαδή πλοίο, φορτηγό, σιδηρόδρομος κτλ.

οι οποίοι αποτελούν σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών και ισχύουν από το 1992. Περιλαμβάνουν 

τόσο τις διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές, για 

τις οποίες εκδίδεται φορτωτική, όσο και αυτές, 

που αποδεικνύονται με άλλα έγγραφα23. Ένα 

άλλο κρίσιμο χαρακτηριστικό των κανόνων 

αυτών είναι ότι καλούνται σε εφαρμογή, ακόμα 

και στην περίπτωση, κατά την οποία μία χώρα 

δεν έχει κυρώσει με νόμο τη συμφωνία, διότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 των κανόνων, αυτοί 

εφαρμόζονται, όταν οι χώρες, στις οποίες 

εκτελείται η μεταφορά, έχουν κυρώσει τους 

κανόνες, αλλά και όταν το λιμάνι φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης ανήκει σε χώρα, η οποία να έχει 

κυρώσει τους κανόνες24. Επομένως, αρκεί να 

τους έχει κυρώσει έστω η μία χώρα, ανάμεσα 

στις οποίες εκτελείται η συνδυασμένη μεταφορά. 

Τέλος, ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, κατά 

το άρθρο 1 παρ.6 των κανόνων ρυθμίζουν μόνο 

το τμήμα, το οποίο εκτελείται στη θάλασσα25.  

Η διεθνής χερσαία μεταφορά διέπεται από την 

ιδιαιτέρως γνωστή και συνεχώς εφαρμοζόμενη 

στην πράξη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης του 

1956 CMR26.  Η σύμβαση αυτή στην αρχική της 

μορφή δεν περιείχε κάποια ρητή πρόβλεψη για 

τη συνδυασμένη μεταφορά, εντούτοις το κενό 

23 Δηλαδή η σιδηροδρομική και θαλάσσια 
φορτωτική, το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς, το δελτίο 
παράδοσης (Βλ. Κ. Μήτκα, ό.π, σελ. 14). 

24 Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες, οι οποίες δεν 
έχουν κυρώσει τους Κανόνες.

25 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 33.
26 H Ελλάδα κύρωση τη σύμβαση CMR με το 

νόμο 559/1977.
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καλύφθηκε από το πρωτόκολλο της σύμβασης, 

το οποίο ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη 

οφείλουν να διαπραγματευτούν, ώστε να υπάρξει 

τέτοια ρύθμιση. Πάντως, η σύμβαση περιέχει 

ρύθμιση για τη μικτή μεταφορά, η οποία καλύπτει 

ένα μεγάλο μέρος των πιθανών περιπτώσεων27. 

Όσο αφορά δε, στις διεθνείς σιδηροδρομικές 

μεταφορές, εφαρμόζεται η διεθνής σύμβαση 

COTIF του 1999 και ειδικότερα το δεύτερο 

παράρτημά της, που περιλαμβάνει τις σχετικές 

ρυθμίσεις, γνωστές ως Κανόνες CIM28. Οι 

κανόνες αυτοί ρυθμίζουν ευθέως τη συνδυασμένη 

διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά και μάλιστα 

περιέχουν αντίστοιχη ρύθμιση με τον ΚΑΜΕΣ, 

σύμφωνα με την οποία, ρυθμίζουν στο σύνολό 

τους τις συνδυασμένες μεταφορές, που γίνονται 

και με άλλα μεταφορικά μέσα, εφόσον πρώτον, 

το ένα από αυτά είναι ο σιδηρόδρομος και 

δεύτερον, υπάρχει ενιαία σύμβαση μεταφοράς. 

Η διεθνής εναέρια μεταφορά ρυθμίζεται από τη 

σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, η οποία 

διέπει και τις εθνικές εναέριες μεταφορές, οπότε 

ως προς το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου, 

ισχύουν οι ίδιες προβλέψεις με τις εθνικές29.      

ΙΙΙ. Ζητήματα ευθύνης στη συνδυασμένη 
μεταφορά πραγμάταων

27 Βλ. ενότητα Α1 της παρούσας.
28 Η Ελλάδα κύρωσε τους κανόνες αυτούς με το 

νόμο 3646/2008.
29 Βλ. ενότητα Β1 της παρούσας.

Α. Η διάσταση του προβλήματος

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, τα 

οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης συνδυασμένης μεταφοράς είναι η 

ευθύνη του μεταφορέα, σε περίπτωση ανώμαλης 

εξέλιξης της σύμβασης. Το θέμα γίνεται 

περίπλοκο κυρίως λόγω της έλλειψης ειδικής 

και ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία 

έχει ως αποτέλεσμα η μεταφορά να διαιρείται 

σε τμήματα και η ευθύνη του μεταφορέα να 

αντιμετωπίζεται με διαφορετική νομοθετική 

βάση κάθε φορά. Μία άλλη πτυχή του 

προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα 

και κάποιες από τις διεθνείς συμβάσεις, όπως 

για παράδειγμα η CMR, που αναφέρθηκε, δεν 

έχουν κυρωθεί από όλες τις χώρες30. Παράλληλα, 

ο διαχωρισμός σε τμήματα της μεταφοράς 

σημαίνει ότι καλούνται για τη ρύθμιση της ίδιας 

σύμβασης, διαφορετικά νομοθετήματα, τα οποία 

έχουν εντελώς διαφορετικές αρχές ευθύνης, όπως 

για παράδειγμα από τη μία οι Κανόνες Χάγης 

Βίσμπυ, που διέπουν το θαλάσσιο τμήμα της 

μεταφοράς με θεμέλιο σκέψης την αυξημένη 

πιθανότητα να εξελιχθεί ανώμαλα ένα θαλάσσιο 

ταξίδι, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στο 

θαλάσσιο ασφαλιστικό δίκαιο με την αρχή της 

καθολικότητας των κινδύνων, και από την άλλη 

30 Η σύμβαση CMR έχει κυρωθεί από 23 συνολικά 
κράτη. Τα πρώτα πέντε κράτη ήταν η Αυστρία, η 
Γαλλία, η Γιουγκοσλαβία, η Ιταλία και η Ολλανδία, 
ενώ ακολούθησαν άλλα 18, με τις μεγαλύτερες πάντως 
ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προσχωρήσει σε αυτή 
(Βλ. Ι. Ρόκα, Αστική ευθύνη στην οδική μεταφορά 
πραγμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη σύμβαση CMR, 
εκδ. Σάκκουλα, σελ. 84) .
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οι διεθνείς συμβάσεις χερσαίας μεταφοράς, οι 

οποίες βασίζονται στη θέση ότι η ξηρά είναι 

περισσότερο ασφαλής, με αποτέλεσμα να 

ισχύει η αρχή της ειδικότητας των κινδύνων στο 

χερσαίο ασφαλιστικό δίκαιο31. Όλα αυτά έχουν 

ως συνέπεια να δημιουργείται εντός της ίδιας 

σύμβασης ένα σύστημα με διαφορετική ευθύνη 

του μεταφορέα, η οποία μεταβάλλεται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το είδος 

του μεταφορικού μέσου, που χρησιμοποιείται 

και από την αλλαγή χώρας, εντός της οποίας 

εκτελείται η σύμβαση κάθε στιγμή. 

Υπό τα παραπάνω δεδομένα, ένα άλλο 

θεμελιώδες πρόβλημα είναι η εξεύρεση της 

πραγματικής ζημίας του αντισυμβαλλομένου του 

μεταφορέα, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση 

της ευθύνης του τελευταίου. Πρώτον, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είναι δύσκολο 

να διευκρινιστεί σε ποιό στάδιο της διαδικασίας 

προκλήθηκε η ζημία32. Το στοιχείο αυτό είναι 

31 Πράγματι, η αρχή της ειδικότητας των κινδύνων, 
δηλαδή η ασφάλιση καλύπτει μόνο ειδικά ορισμένους 
κινδύνους διαφέρει από την αρχή της καθολικότητας των 
κινδύνων, η οποία ισχύει στη θαλάσσια και αεροπορική 
ασφάλιση και σημαίνει ότι ασφαλίζονται όλοι οι κίνδυνοι, 
που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού πλην ρητά ορισμένων κινδύνων. Πάντως, στον 
τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων επισημαίνεται 
ότι προτιμάται το σύστημα της καθολικότητας των 
ασφαλισμένων κινδύνων και στη χερσαία μεταφορά, 
εξαιτίας της δυσκολίας σε πολλές περιπτώσεις να 
επαληθευτεί ποιός κίνδυνος επέφερε τη βλάβη στο 
εμπόρευμα (Βλ. Ρ. Χατζηνικολάου – Αγγελίδου, 
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, Δ’ έκδοση, σελ. 31-32).

32 Πράγματι, ειδικά όταν υπάρχει μία συσκευασία 
των μεταφερόμενων προϊόντων με container, από την 
οποία αφαιρείται το προϊόν κατά τη τελική άφιξη στον 
τελικό προορισμό, είναι δύσκολο να εντοπιστεί, πότε και 
πού προκλήθηκε η όποια βλάβη – ζημία της μεταφοράς, 
που έχει προκύψει, αλλά και η αιτία αυτής, ώστε να 
μπορέσει να προσδιοριστεί η ευθύνη του μεταφορέα.

ιδιαίτερα κρίσιμο, τόσο όσο αφορά στο στάδιο 

της διαδικασίας της μεταφοράς, κατά το οποίο 

προκλήθηκε η ζημία, όσο και ως προς τη 

διαπίστωση του χρόνου επέλευσής της33.        

Β. Συστήματα διαμόρφωσης της ευθύνης του 

μεταφορέα

Τα ανωτέρω προβλήματα προσπάθησαν να 

αντιμετωπιστούν πρακτικά με τη διαμόρφωση 

δύο κυρίων συστημάτων διαμόρφωσης της 

ευθύνης του μεταφορέα, η αποτυχία των οποίων 

οδήγησε, ουσιαστικά στην διαμόρφωση ενός 

τρίτου συστήματος στη συνέχεια.

1. Αμιγές σύστημα network

Το σύστημα αυτό βασίζεται στη δημιουργία ενός 

δικτύου με βάση τους ισχύοντες κανόνες για το 

κάθε είδος μεταφοράς. Κατά το χρόνο αλλαγής 

του μεταφορικού μέσου αλλάζει και το νομικό 

καθεστώς, με βάση το οποίο διαμορφώνεται και 

η ευθύνη του μεταφορέα. Με άλλη διατύπωση, 

κάθε στάδιο της συνδυασμένης μεταφοράς 

διέπεται από το νόμο, που ρυθμίζει το 

αντίστοιχο είδος της μεταφοράς34. Η εφαρμογή 

του συστήματος αυτού έχει ως αποτέλεσμα 

να ευθύνεται ο μεταφορέας, που εκτελεί τη 

μεταφορά δυνάμει ενιαίας σύμβασης, ως 

33 Στατιστικά έχει διαπιστωθεί ότι στο 80% των 
περιπτώσεων συνδυασμένης μεταφοράς δεν έχει καταστεί 
εφικτός ο εντοπισμός των ζημιών και ειδικότερα η 
διευκρίνιση του σταδίου της μεταφοράς, κατά το οποίο 
επήλθαν (Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 99).

34 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 101.
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χερσαίος, θαλάσσιος ή αεροπορικός μεταφορέας, 

ανάλογα με το τμήμα της μεταφοράς, κατά 

το οποίο επήλθε η ζημία. Το σύστημα αυτό 

φαίνεται εκ πρώτης όψης δικαιότερο, καθώς 

αξιοποιεί πλήρως τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

είδους μεταφοράς. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα 

του συστήματος είναι δεδομένη, ειδικά αν 

ληφθεί υπόψιν η συχνά προκύπτουσα δυσκολία 

αναφορικά με τον εντοπισμό του χρόνου, 

κατά τον οποίο η ζημία επήλθε, καθώς και της 

ακριβούς αιτίας αυτής35.

2. Το τροποποιημένο σύστημα network

Δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων, που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος 

network στην πράξη, έχει προταθεί μία 

παραλλαγή αυτού. Η βάση της διαίρεσης 

σε τμήματα της μεταφοράς παραμένει, με 

αποτέλεσμα και με αυτό το σύστημα ο 

μεταφορέας να ευθύνεται σύμφωνα με το 

δίκαιο, που διέπει το συγκεκριμένο τμήμα 

μεταφοράς. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τις 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εντοπισμός του 

χρόνου της ζημίας είναι δυνατός. Η διαφορά 

του συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι για 

τις περιπτώσεις, για τις οποίες ο εντοπισμός 

της ζημίας δεν είναι δυνατός, προτείνει την 

εισαγωγή συμπληρωματικών όρων στη σύμβαση 

αναφορικά με την αποζημίωση του μεταφορέα. 

Η πρακτική εκδοχή του συστήματος αυτού είναι 

35 Βλ. ενότητα III.A της παρούσας.

η εισαγωγή ρητρών στο σώμα της φορτωτικής, οι 

οποίες προβλέπουν ότι τεκμαίρεται πως η ζημία 

επήλθε κατά συγκεκριμένο τμήμα της μεταφοράς 

π.χ. κατά το θαλάσσιο τμήμα της μεταφοράς ή 

να ρυθμίζεται συγκεκριμένος κώδικας ευθύνης36. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα μέρη στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου συστήματος έχουν μεγάλα 

περιθώρια διαμόρφωσης της ευθύνης του 

μεταφορέα. Ίσως όμως ένα αρνητικό του 

συστήματος να είναι η παράλληλη δυνατότητα 

του μεταφορέα να διαμορφώσει τη σύμβαση 

υπέρ του και σε βάρος του παραλήπτη, καθώς 

κατά την κατάρτιση της σύμβασης δεν μπορεί να 

θεωρηθεί δεδομένη η διαπραγματευτική ισότητα 

ανάμεσα στα μέρη.

3. Σύστημα ενιαίας ευθύνης

Στόχος του συστήματος αυτού είναι η 

απλοποίηση του θέματος μέσω της εφαρμογής 

ενιαίας και ομοιόμορφης ευθύνης για τον 

μεταφορέα καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης συνδυασμένης μεταφοράς από την 

παραλαβή των εμπορευμάτων μέχρι το χρονικό 

σημείο παράδοσής τους. Ο μεταφορέας στο 

σύστημα αυτό θεωρείται ως μία ξεχωριστή 

οντότητα, η οποία υπόκειται σε μία sui generis 

ευθύνη, που ισχύει για το σύνολο της μεταφοράς. 

Εντός του παραπάνω πλαισίου, τα μέρη μπορούν 

να ρυθμίσουν την ευθύνη του μεταφορέα 

δυνάμει της σύμβασης, που θα καταρτίσουν, 

36 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 108.
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επιλέγοντας όποιους κανόνες ευθύνης εκείνα 

επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται 

πλήρως το δύσκολο ζήτημα εντοπισμού της 

ζημίας, αφού πλέον δεν διαδραματίζει κανένα 

ρόλο το στάδιο, κατά το οποίο προκλήθηκε η 

ζημία, ακόμα κι αν αυτή εξελίχθηκε βαθμιαία. 

Ωστόσο, σοβαρά ζητήματα νομικής θεμελίωσης 

της ευθύνης αυτής μπορεί να προκύψουν, λόγω 

παραβίασης των αναγκαστικών διατάξεων των 

διεθνών συνθηκών, που ρυθμίζουν το ζήτημα 

ή της εθνικής νομοθεσίας. Προκειμένου το 

πρόβλημα να ξεπεραστεί, προτείνεται ότι ως 

προς τα θέματα, που οι επιμέρους νομοθεσίες 

ρυθμίζουν το ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα 

κατά τρόπο αναγκαστικό, τότε τυχόν απόκλιση 

της σύμβασης από τις προβλέψεις αυτές δεν θα 

εφαρμοστεί. Αντίθετα, το υπόλοιπο τμήμα της 

σύμβασης θα εφαρμοστεί κανονικά. Βέβαια, υπό 

αυτή την εκδοχή το σύστημα του ενιαίου της 

ευθύνης του μεταφορέα αλλοιώνεται σημαντικά, 

οπότε ανακύπτουν τα ίδια προβλήματα, τα 

οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του 

συστήματος network37. Παράλληλα, προκύπτει 

και το ζήτημα της ασφάλισης του φορτίου, το 

ασφάλισμα του οποίου θα έχει υπολογιστεί με 

βάση τη σύμβαση. Ωστόσο, ενδέχεται λόγω της 

διαφορετικής τελικής διαμορφωθείσας ευθύνης 

του μεταφορέα, το ασφάλισμα, που προκύπτει, 

να είναι εν τέλει διαφορετικό.

4. Η ρύθμιση του ζητήματος στην Ελλάδα

37 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 112.

Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε38, στην Ελλάδα το 

ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα δεν 

ρυθμίζεται ενιαία, αλλά από τον συνδυασμό των 

νομοθετικών κειμένων, που διέπουν χωριστά το 

κάθε είδος μεταφοράς. 

Στην περίπτωση, κατά την οποία ένα μέρος της 

συνδυασμένης μεταφοράς είναι χερσαίο και 

ειδικότερα γίνεται με τη χρήση σιδηροδρόμου, 

τότε σύμφωνα με την ΚΑΜΕΣ υιοθετείται το 

σύστημα της ενιαίας ευθύνης, αφού προβλέπει 

ότι για όλα τα τμήματα της συνδυασμένης 

μεταφοράς θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο 

νομοθετικό κείμενο. Από την άλλη, το σύστημα 

network υιοθετείται στην εναέρια μεταφορά, 

αφού η Σύμβαση του Μόντρεαλ ορίζει ρητά ότι 

εφαρμόζεται μόνο κατά το τμήμα της εναέριας 

μεταφοράς39.

Ως προς τη θαλάσσια και οδική μεταφορά η 

ελληνική νομολογία διατύπωσε τη θέση ότι 

38 Βλ. Ενότητα III.A της παρούσας.
39 Η ρύθμιση του ζητήματος διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Για παράδειγμα στην Γερμανία υιοθετείται ενιαίο 
σύστημα για όλες τις μεταφορές εκτός της θαλάσσιας, 
με αποτέλεσμα για όλα τα είδη μεταφοράς εκτός της 
θαλάσσσιας, η ευθύνη του μεταφορέα ρυθμίζεται με τον 
ίδιο τρόπο. Μάλιστα, αν στην συνδυασμένη μεταφορά, 
στην οποία περιλαμβάνεται και θαλάσσια μεταφορά, 
δεν μπορεί να εντοπιστεί η ζημία, τότε θα εφαρμοστεί 
η ενιαία ρύθμιση. Επομένως, η ευθύνη του μεταφορέα 
θα διέπεται από το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς 
μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία εντοπίζεται η 
ζημία στο συγκεκριμένο τμήμα της. Επί της ουσίας ίδια 
ρύθμιση για το ζήτημα έχει υιοθετήσει και η Γαλλία. 
Εδώ οι συμβαλλόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα 
σε δύο είδη ευθύνης: το θαλάσσιο και το χερσαίο. Το 
θαλάσσιο σύστημα, όταν ο εντοπισμός της ζημίας είναι 
εφικτός, τότε εφαρμόζει το σύστημα network, αλλιώς 
εφαρμόζεται το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς.
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«επί μεταφοράς που γίνεται δια ξηράς και 

θαλάσσης με βάση ενιαία σύμβαση, η ευθύνη του 

μεταφορέα διέπεται από το νόμο, που ρυθμίζει 

την τελευταία μεταφορά40, ανεξάρτητα από το 

σε ποιό τμήμα της μεταφοράς προκλήθηκε 

η βλάβη»41, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει 

ότι δεν υπήρξαν και ορισμένες αποφάσεις, οι 

οποίες εφάρμοσαν το δίκαιο του τμήματος 

της μεταφοράς, κατά το οποίο προκλήθηκε η 

ζημία, όταν ο εντοπισμός της ήταν δυνατός42. Η 

τελευταία λύση μάλιστα έρχεται σε συμφωνία με 

αυτή που έχουν δώσει, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη στο ζήτημα43.   

Γ. Η κατ’ ουσία ευθύνη του εθνικού μεταφορέα 

συνδυασμένης μεταφοράς 

Αφού έχει ξεκαθαριστεί η επιλογή του 

εφαρμοστέου δικαίου για την ευθύνη του 

μεταφορέα στη συνδυασμένη μεταφορά, το 

επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση της ουσίας 

της ευθύνης του, όπως αποτυπώνεται σε κάθε ένα 

40 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 203.
41 Για παράδειγμα έτσι έκρινε η απόφαση Εφετείου 

Αθηνών 7715/1995, όπου σε διαδοχή ανάμεσα σε 
σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά, εφάρμοσε, ως 
προς τον προσδιορισμό της ευθύνης του μεταφορέα, το 
δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς, ως τελευταίο τμήμα 
της μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι είχε αποδειχτεί πως 
η ζημία επήλθε κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων 
στο σιδηρόδρομο (Βλ. Α. Κιάντου – Παμπούκη, ό.π., 
σελ. 596). 

42 Για παράδειγμα, έτσι κρίθηκε στην απόφαση 
96/1993 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, όπου 
εφαρμόστηκε το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς, 
επειδή αποδείχτηκε ότι κατά το μέρος αυτό επήλθε η 
ζημία και όχι το δίκαιο της χερσαίας μεταφοράς, η οποία 
περιελάμβανε την μεταφορά των εμπορευμάτων από την 
Καλαμάτα στον Πειραιά (Βλ. Α. Κιάντου – Παμπούκη, 
ό.π., σελ. 597). 

43 Βλ. υποσημείωση με αριθμό 37 της παρούσας.

από τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα, τα οποία 

διεκδικούν εφαρμογή αναφορικά με την ρύθμιση 

του ζητήματος.

1. Η ευθύνη του μεταφορέα στη θαλάσσια 

μεταφορά

Για τη θαλάσσια μεταφορά, όπως παραπάνω 

διευκρινίστηκε το εφαρμοστέο δίκαιο είναι είτε 

ο ΚΙΝΔ, για την περίπτωση, κατά την οποία η 

μεταφορά βασίζεται σε σύμβαση ναύλωσης, είτε 

οι Κανόνες Χάγης Βίσμπυ, για την περίπτωση, 

κατά την οποία για την εκτελούμενη μεταφορά 

έχει εκδοθεί φορτωτική44. 

i. Η ευθύνη του μεταφορέα κατά τον ΚΙΝΔ

Ο εκναυλωτής, σύμφωνα με το άρθρο 134 

ΚΙΝΔ, υποχρεούται σε επιμέλεια, και μάλιστα 

σε «πάσα επιμέλεια». Επομένως, η ευθύνη του 

είναι νόθος αντικειμενική45, η οποία μάλιστα 

συγκεκριμενοποιείται στις επόμενες δύο 

παραγράφους, στις οποίες ορίζεται ότι ευθύνεται 

για κάθε ζημία από το χρονικό σημείο της 

παραλαβής των πραγμάτων προς μεταφορά 

έως το χρονικό σημείο της εκφόρτωσης και 

της παράδοσης αυτών46, εκτός από αυτές, που 

δεν θα μπορούσε να αποτρέψει ούτε ο συνετός 

44 Βλ. Κ. Μήτκα, ό.π., σελ. 19.
45 Βλ. αντίθετα, Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. 

σελ. 205, όπου και χαρακτηρίζει κατ’ αρχήν την ευθύνη 
αυτή ως υποκειμενική.

46 Τα χρονικά όρια της ευθύνης ορίζονται από το 
άρθρο 134 παρ. 3 ΚΙΝΔ.
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εκναυλωτής47. Τα επόμενα άρθρα του κώδικα 135 

έως 141 ΚΙΝΔ προσδιορίζουν επίσης την ευθύνη 

του εκναυλωτή. Οι κυριότερες προβλέψεις αυτών 

είναι ότι ο εκναυλωτής ευθύνεται έναντι πάντων 

για κάθε ζημία του φορτίου, που οφείλεται σε 

ελάττωμα του πλοίου48, απαλλαγή από την 

ευθύνη του στην περίπτωση, κατά την οποία 

ο ναυλωτής εν γνώσει του δήλωσε ψευδώς το 

είδος, το βάρος ή την αξία του φορτίου στο 

ναυλοσύμφωνο ή την φορτωτική49, ενώ ευθύνεται 

και για κάθε πταίσμα του πληρώματος και του 

πλοιάρχου, λόγω της σχέσης πρόστησης50, που 

τους συνδέει51.

ii. Η ευθύνη του μεταφορέα κατά τους Κανόνες 

Χάγης – Βίσμπυ

Ο θαλάσσσιος μεταφορέας ευθύνεται για κάθε 

ζημία στο εμπόρευμα και έχει ως προς αυτό 

υποχρέωση επιμέλειας, όμως οφείλει να 

καταβάλει την «προσήκουσα επιμέλεια» και 

όχι «πάσα επιμέλεια», όπως ο εκναυλωτής. 

Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση η ευθύνη 

του μεταφορέα είναι νόθος αντικειμενική, όμως 

το μέτρο επιμέλειας είναι χαμηλότερο. Ως 

προς τη διάρκεια της ευθύνης, σε σχέση με την 

ευθύνη του εκναυλωτή είναι πιο σύντομη, καθώς 

περιλαμβάνει τις ζημίες, που προκλήθηκαν από 

47 Βλ. Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 2η 
έκδοση, σελ. 219.

48 Άρθρο 135 ΚΙΝΔ.
49 Άρθρο 137 ΚΙΝΔ.
50 Βλ. Α. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό 

μέρος, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 249.
51 Άρθρο 138 παρ.1 ΚΙΝΔ.

την φόρτωση του εμπορεύματος στο πλοίο 

μέχρι την εκφόρτωσή τους από αυτό και όχι 

από την στιγμή γενικά της παραλαβής των 

εμπορευμάτων και μέχρι την παράδοση στον 

παραλήπτη. Παρά ταύτα, η διάρκεια των δύο 

ευθυνών μπορεί να συμπίπτει, αν συνομολογηθεί 

η σχετική απαλλακτική ρήτρα του εκναυλωτή 

για τα ακραία στάδια της μεταφοράς, όπως το 

άρθρο 143 παρ.1 περ.α ΚΙΝΔ προβλέπει ως 

εξαίρεση από την απαγόρευση των απαλλακτικών 

ρητρών, που εισάγεται με το άρθρο 142 ΚΙΝΔ. 

Η απαγόρευση των απαλλακτικών ρητρών, που 

περιορίζουν την ευθύνη του μεταφορέα, ισχύει 

και υπό το καθεστώς των Κανόνων Χάγης 

Βίσμπυ και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 

3 παρ.8, ενώ είναι ισχυρές τυχόν ρήτρες, που τη 

διευρύνουν52. 

iii. Κοινά ειδικά θέματα των δύο 

περιπτώσεων ευθύνης

Ένα κοινό ζήτημα αναφορικά με την ευθύνη του 

μεταφορέα στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, που 

αφορά στους προστηθέντες και που πρέπει να 

διευκρινιστεί, είναι το γεγονός ότι ο εκναυλωτής 

και ο μεταφορέας δεν ευθύνονται για όλα τα 

πταίσματα των προστηθέντων τους, αλλά μόνο 

για τα εμπορικά. Αυτό σημαίνει πως δεν φέρουν 

ευθύνη για τα ναυτικά λάθη, δηλαδή πράξεις 

ή παραλείψεις σχετικές με τον χειρισμό του 

πλοίου, αλλά μόνο για πράξεις ή παραλείψεις, 

52 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 206.
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που αφορούν στην φόρτωση, εκφόρτωση, 

φύλαξη και μέτρα ασφαλούς μεταφοράς του 

φορτίου53. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός 

ότι, κατά τη διδασκαλία του Γενικού Ενοχικού 

Δικαίου, προκειμένου να ευθύνεται ο προστήσας 

για πράξεις ή παραλείψεις του προστηθέντος, 

θα πρέπει η πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές να 

βρίσκονται σε σχέση άμεσης συνάφειας με τα 

καθήκοντά του54. Εφόσον, λοιπόν, σε άμεση 

σχέση με το εμπόρευμα βρίσκονται μόνο τα 

«εμπορικά» καθήκοντα, ενώ ο χειρισμός του 

πλοίου συνδέεται με έμμεσο τρόπο με αυτά, 

ευθύνεται μόνο για τα πρώτα. 

Μία άλλη ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση για τις 

δύο περιπτώσεις ευθύνης είναι ο θεσμός του 

περιορισμού αυτών. Πρόκειται για έναν θεσμό, 

ο οποίος, αν και ξεκίνησε από την ναυτιλία, 

πλέον έχει επεκταθεί σε όλα τα είδη μεταφοράς. 

Κατ’ αρχήν, μέσω αυτού προστατεύεται ο 

μεταφορέας, αφού τίθεται ένα ανώτατο όριο 

ευθύνης του ανά μεταφερόμενο φορτίο, 

τυποποιώντας κατά κάποιον τρόπο την ευθύνη 

του και κατ’ επέκταση επιτρέποντάς του να 

γνωρίζει εκ των προτέρων με σχετική ασφάλεια 

το ποσό, το οποίο θα κληθεί να καταβάλει σε 

περίπτωση, που η διαδικασία μεταφοράς δεν 

εξελιχθεί ομαλά. Η διαφορά ανάμεσα στην 

ρύθμιση του ΚΙΝΔ και των Κανόνων Χάγης 

Βίσμπυ είναι ότι το πρώτο νομοθέτημα δεν 

53 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 209 
υποσημειώσεις 109 και 111.

54 Βλ. Α. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 251.

περιλαμβάνει στον περιορισμό της ευθύνης 

του την περίπτωση της υπαίτιας καθυστέρησης 

αναφορικά με την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά 

μόνο τις ζημίες, που προκλήθηκαν από απώλεια 

ή βλάβη του ίδιου του φορτίου55. Αντίθετα, 

ο περιορισμός της αποζημίωσης κατά τους 

Κανόνες Βίσμπυ και συγκεκριμένα σύμφωνα 

με το άρθρο 4παρ.5 αυτών, περιλαμβάνει τις 

ζημίες, οι οποίες έχουν προκληθεί από την 

απώλεια ή τη βλάβη του φορτίου, όμως το 

ανώτατο όριο αποζημίωσης καθορίζεται από 

τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα56, τα οποία 

αποτελούν μία διεθνή αξία προσδιοριζόμενη 

από το ΔΝΤ57, υπολογιζόμενα ανά μονάδα ή 

δέμα ή εναλλακτικά το διπλάσιο των Ειδικών 

Τραβηκτικών Δικαιωμάτων ανά κιλό μικτού 

βάρους των εμπορευμάτων, που χάθηκαν 

ή υπέστησαν ζημία. Το κριτήριο επιλογής 

ανάμεσα στα δύο ποσά είναι το ποιό από τα 

δύο καταλήγει ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

περίπτωση σε μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης, 

στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι αποτελεί ένα 

σύστημα προσανατολισμένο περισσότερο προς 

το συμφέρον του υπέρ ου η μεταφορά μέρους58.  

2. Ευθύνη του μεταφορέα στην χερσαία μεταφορά

55 Η θέση αυτή προκύπτει από το άρθρο 141 εδ.α 
ΚΙΝΔ.

56 Βλ. και απόφ. 1357/1990 Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

57 Ο τρόπος υπολογισμού γίνεται με βάση το 
σύνολο των ποσοστών αξίας των οικονομικά ισχυρότερων 
χωρών, που είναι μέλη στο ΔΝΤ.

58 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 220.
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i. Η ευθύνη του μεταφορέα στην οδική μεταφορά

Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτημα της ευθύνης 

του μεταφορέα στην περίπτωση της οδικής 

μεταφοράς ρυθμίζουν τα άρθρα 102 και 103 

Εμπορικού Νόμου και συγκεκριμένα το τρίτο 

μέρος αυτού υπό τον τίτλο «περί του αγωγιάτου». 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, ο μεταφορέας 

ευθύνεται για την απώλεια των μεταφερόμενων 

πραγμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή 

είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας5960, ευθύνεται 

δε και για όλες τις αβαρίες61, εκτός από αυτές 

που έχουν προέλευση από το ίδιο το πράγμα ή 

επέλθουν λόγω ανωτέρας βίας. Το ίδιο ισχύει και 

για τις ζημίες που οφείλονται σε καθυστέρηση της 

μεταφοράς62. Ουσιαστικά δημιουργείται νόμιμο 

μαχητό τεκμήριο ευθύνης του μεταφορέα για 

το ότι η πρόκληση της ζημίας στα εμπορεύματα 

οφείλεται σε υπαιτιότητά του63. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι η ευθύνη του οδικού μεταφορέα 

είναι νόθος αντικειμενική. Συνεπώς, ο υπέρ 

ου η μεταφορά αρκεί να αποδείξει ότι η ζημία 

προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

και ο μεταφορέας έχει το βάρος απόδειξης για 

να αναστρέψει το τεκμήριο εις βάρος του. Αν 

τα παραπάνω άρθρα δεν περιέχουν πρόβλεψη 

59 Άρθρο 102 Ε.Ν.
60 Σε αυτό το είδος μεταφοράς περιστατικά 

ανωτέρας βίας θα είναι το χιόνι, ο παγετός, η θύελλα και 
οι πλημμύρες.

61 Υπενθυμίζεται ότι αβαρία, σύμφωνα με τα άρθρα 
219 επ. ΚΙΝΔ, είναι η δαπάνη, που γίνεται προς αποφυγή 
άλλης δαπάνης, όπως για παράδειγμα να πεταχτεί το 
φορτίο στη θάλασσα, προκειμένου να διασωθεί το πλοίο, 
το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο.

62 Άρθρο 103 Ε.Ν.
63 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 237.

για τη χρονική διάρκεια της ευθύνης του 

οδικού μεταφορέα, αυτή κατά λογική σκέψη θα 

ξεκινά από την προς μεταφορά παραλαβή των 

πραγμάτων από τον οδικό μεταφορέα και θα 

τελειώνει με την παράδοσή τους στον παραλήπτη, 

διότι κατά το χρονικό διάστημα αυτό βρίσκονται 

στη σφαίρα επιρροής του συγκεκριμένου μέρους. 

Υπό την σκέψη αυτή προβληματική μοιάζει η 

περίπτωση, κατά την οποία ο οδικός μεταφορέας 

έχει παραλάβει τα πράγματα πριν την κατάρτιση 

της σύμβασης μεταφοράς. Η ορθή λύση στην 

περίπτωση είναι να ευθύνεται με βάση το άρθρο 

822 ΑΚ64 ως θεματοφύλακας των πραγμάτων 

αυτών και όχι ως μεταφορέας, αφού η ιδιότητα 

του μεταφορέα απουσιάζει ελλείψει της σχετικής 

σύμβασης. Σημαντική σχετική με το ζήτημα 

διάταξη είναι το άρθρο 104 Ε.Ν., που προβλέπει 

την απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη 

του σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής 

των πραγμάτων από τον παραλήπτη και της 

καταβολής του σχετικού κομίστρου. Από τη 

στιγμή, λοιπόν, που οι δύο αυτές προϋποθέσεις 

συντρέξουν σωρευτικά, ο μεταφορέας 

απαλλάσσεται. Τέλος, το άρθρο 107 Ε.Ν. 

προβλέπει βραχεία εξάμηνη παραγραφή από την 

παράδοση των πραγμάτων, προθεσμία, η οποία 

έρχεται σε αρμονία με την γενική αντίληψη –

αλλά και πρακτικής ανάγκης- της σύντομης 

εκκαθάρισης των εμπορικών υποθέσεων.  

ii. Η ευθύνη του σιδηροδρόμου

64 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 238.
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Όπως ήδη έχει καταστεί σαφές, οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές, άρα και η 

ευθύνη του σιδηροδρόμου, διέπονται από τον 

ΚΑΜΕΣ. Το άρθρο 91 του ΚΑΜΕΣ ορίζει ότι 

αναφορικά με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ο 

σιδηρόδρομος, εκτός για την απώλεια και βλάβη 

του φορτίου, ευθύνεται και για κάθε καθυστέρηση 

στο χρόνο παράδοσής του. Η ευθύνη του είναι 

αντικειμενική, ενώ οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

είναι οι μόνες, για τις οποίες δεν ευθύνεται65. 

Δεδομένου, ότι όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε66, 

ο ΚΑΜΕΣ σε περίπτωση συνδυασμένης 

μεταφοράς καλύπτει όλη την διαδικασία της 

μεταφοράς, ο υπέρ ου η μεταφορά αρκεί να 

αποδείξει ότι παρέδωσε το εμπόρευμα προς 

μεταφορά και ότι η ζημία εκτελέστηκε κατά τη 

διάρκεια της συνδυασμένης μεταφοράς, χωρίς 

να απαιτείται να διευκρινίσει και το σε ποιό 

τμήμα της μεταφοράς προκλήθηκε η ζημία. 

Ως προς τη χρονική διάρκεια της ευθύνης του 

σιδηροδρόμου, αυτή ξεκινά από την παράδοση 

σε αυτόν των εμπορευμάτων και τελειώνει με 

την παράδοσή τους στον τόπο προορισμού. 

Όσο δε αφορά το ζήτημα της παράδοσης 

των εμπορευμάτων στον μεταφορέα πριν την 

κατάρτιση της σύμβασης, σε αντίθεση με τον 

οδικό μεταφορέα, ο ΚΑΜΕΣ στο άρθρο 

70 παρ.1 ορίζει ευθέως ότι ο μεταφορέας 

ευθύνεται ως θεματοφύλακας, άρα θα τεθούν σε 

65 Η ευθύνη δε αυτή, χαρακτηρίζεται και ως 
«απόλυτη ευθύνη μεταφορικού αποτελέσματος».

66 Βλ. ενότητα III.Β.4 της παρούσας.

εφαρμογή τα άρθρα 822 ΑΚ. Πάντως, δυνάμει 

του άρθρου 70 παρ.3 ΚΑΜΕΣ ο μεταφορέας 

μπορεί μην ευθύνεται ούτε ως θεματοφύλακας, 

αν με ειδικούς όρους που τίθενται πάνω στα 

τιμολόγια, ο σιδηρόδρομος μπορεί να τοποθετεί 

τα εμπορεύματα σε ακάλυπτους χώρους που 

ανήκουν πάντως σε αυτόν67. 

Η παράδοση των εμπορευμάτων κατά ρητή 

πρόβλεψη του ΚΑΜΕΣ68, πρέπει να 

συνοδεύονται από παράδοση της φορτωτικής 

στον παραλήπτη στο σταθμό, ο οποίος έχει 

οριστεί ως τόπος προορισμού. Επίσης, ο 

ΚΑΜΕΣ προβλέπει69 ότι μπορεί να γίνει 

παράδοση και στα γραφεία ή τις αποθήκες της 

τελωνειακής υπηρεσίας, όταν ο σιδηρόδρομος 

δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την φύλαξή τους.  

Ο σιδηρόδρομος ευθύνεται και για τις 

παραλείψεις ή τις πράξεις των προσώπων, τα 

οποία κατονομάζονται στο άρθρο 6 παρ.1 

ΚΑΜΕΣ, δηλαδή επί της ουσίας των προσώπων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

μεταφοράς, υπό την γενική προϋπόθεση, βέβαια, 

ότι οι εν λόγω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν 

κατά το πλαίσιο των καθηκόντων τους70. Η 

ευθύνη αυτή περιλαμβάνει την ολική ή μερική 

απώλεια των εμπορευμάτων ή τη βλάβη αυτών, 

καθώς και τις ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν 

67 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 175.
68 Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1.
69 Με βάση το συνδυασμό των άρθρων 77 παρ. 8 

και 67 παρ.5 ΚΑΜΕΣ.
70 Βλ. Α. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 252.
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εξαιτίας τυχόν καθυστέρησης ως προς την 

παράδοση των εμπορευμάτων71. Αποκαθίσταται 

δε σε περίπτωση βλάβης των εμπορευμάτων η 

μείωση της αξίας τους, η οποία υπολογίζεται ως 

διαφορά ανάμεσα στην αξία από την παράδοσή 

τους προς μεταφορά έως την άφιξή τους στον 

προορισμό τους72 με βάση την τρέχουσα τιμή 

τους στην αγορά. 

Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται, όπως και στα 

άλλα είδη μεταφοράς. Κατ’ αρχήν, περιορίζεται 

αν η ζημία οφείλεται σε ανωτέρα βία, πταίσμα73 ή 

εντολή του δικαιούχου ή στο ελάττωμα του ίδιου 

του εμπορεύματος7475. Επίσης, ο σιδηρόδρομος 

απαλλάσσεται και για ορισμένους ειδικούς 

λόγους, οι οποίοι προβλέπονται αποκλειστικά 

στο άρθρο 91 παρ. 3 ΚΑΜΕΣ και είναι: Η 

εκτέλεση της μεταφοράς με φορτηγό όχημα, το 

οποίο είναι ανοικτό, η έλλειψη ή η ελαττωματική 

συσκευασία, όταν η φύση του εμπορεύματος 

απαιτεί κατάλληλη συσκευασία, όταν η ζημία 

προκλήθηκε κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, 

οι οποίες όμως έγιναν δυνάμει ειδικής 

συμφωνίας που αναγράφεται στη φορτωτική, αν 

το εμπόρευμα από τη φύση του υπόκειται σε 

κίνδυνο να απολεστεί, ή, τέλος, αν ο αποστολέας 

έχει κάνει ανακριβή δήλωση ως προς το είδος 

των εμπορευμάτων76. 

71 Άρθρο 91 παρ.1 ΚΑΜΕΣ.
72 Άρθρο 95 ΚΑΜΕΣ.
73 Για παράδειγμα δεν είχαν συσκευαστεί σωστά τα 

εμπορεύματα.
74 Για παράδειγμα φυσική φύρα του εμπορεύματος.
75 Άρθρο 91 παρ. 2 ΚΑΜΕΣ.
76 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 184.

Το είδος και η έκταση της παραπάνω ευθύνης 

είναι αναγκαστικού δικαίου, γι’ αυτό και το 

άρθρο 96 ΚΑΜΕΣ ορίζει ότι δεν επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού. 

Τέλος, ιδιαίτερη ρύθμιση προβλέπει ο ΚΑΜΕΣ 

και για την παραγραφή των αξιώσεων του 

μεταφορέα, αφού ορίζει ότι η παραγραφή είναι 

διάρκειας ενός έτους από την ανεπιφύλακτη 

παραλαβή των εμπορευμάτων από τον 

παραλήπτη77.    

3. Η ευθύνη του μεταφορέα στην εναέρια 

μεταφορά

Η ευθύνη του εναέριου μεταφορέα είναι νόθος 

αντικειμενική και περιλαμβάνει την πλήρη 

ευθύνη του για ολική ή μερική απώλεια των 

εμπορευμάτων, καθώς και κάθε χειροτέρευση 

αυτών78. Ως προς τη χρονική διάρκεια της 

ευθύνης του αυτή ξεκινά από την παράδοση 

των εμπορευμάτων προς μεταφορά μέχρι 

την παράδοσή τους στον παραλήπτη79. Ο 

μεταφορέας μπορεί να απαλλαγεί αν αποδείξει 

ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

αποφυγή της ζημίας ανατρέποντας το εις βάρος 

του μαχητό τεκμήριο. Παράλληλα, στο άρθρο 

100 ΚΑΔ προβλέπεται ποσοτικός περιορισμός 

για την αποζημίωση ανά μεταφερόμενο πράγμα, 

77 Άρθρο 100 παρ.1 εδ. α ΚΑΜΕΣ.
78 Βλ. Γ. Ζέκο, Συμβάσεις μεταφοράς και η ευθύνη 

του μεταφορέα κατά το ελληνικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 
σελ. 129.

79 Άρθρα 107-108 ΚΑΔ.
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εκτός αν υπήρξε δόλος από την πλευρά του 

μεταφορέα ή των προστηθέντων του, οπότε 

η ανωτέρω νόθος αντικειμενική ευθύνη 

μετατρέπεται σε υποκειμενική ως προς την 

απαλλαγή του μεταφορέα80. 

Δ. Η συρροή αδικοπρακτικής και συμβατικής 

ευθύνης του μεταφορέα

Δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόμενο κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς φορτίου, 

ο μεταφορέας εκτός από αθέτηση της 

συμβατικής του υποχρέωσης να διαπράξει και 

κάποια αδικοπραξία81. Σε αυτή την περίπτωση 

ανακύπτουν ορισμένα νομικά ερωτήματα, ιδίως 

ως προς την παραγραφή των αξιώσεων του 

ζημιωθέντος, εξαιτίας κυρίως της απουσίας 

από τα περισσότερα νομοθετικά κείμενα, που 

αναφέρθηκαν, κάποιας ειδικής ρύθμισης. 

Ο ΚΑΜΕΣ ορίζει, πάντως, στο άρθρο 96 ότι σε 

περίπτωση που υπάρξει αξίωση εις βάρος του 

μεταφορέα, η οποία να μπορεί να θεμελιωθεί 

σε άλλη νομική βάση, αλλά έχει προέλευση από 

τη σύμβαση μεταφοράς, τότε εξακολουθούν 

και για αυτές να ισχύουν οι προϋποθέσεις του 

Κανονισμού. Συνεπώς, τόσο τα ακανθώδη 

ζητήματα του περιορισμού της ευθύνης του 

μεταφορέα, αλλά και της παραγραφής των 

80 Γ. Ζέκο, ό.π., σελ. 130.
81 Η πιο συνήθης μορφή αυτής μάλλον θα είναι η 

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

αξιώσεων εις βάρος του θα ρυθμιστούν με τον 

ίδιο τρόπο με την ενδοσυμβατική του ευθύνη82. 

Αντίθετα, όσο αφορά στην οδική μεταφορά ο 

Εμπορικός Νόμος δεν ορίζει κάτι αντίστοιχο, 

άρα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του κοινού 

δικαίου. Επομένως, το ζήτημα της παραγραφής 

των αξιώσεων, που πηγάζουν από αδικοπραξία, 

θα ρυθμιστούν από το γενικό άρθρο 937 ΑΚ83. 

Το ίδιο θα ισχύσει και για τις εξωσυμβατικές 

αξιώσεις, που πηγάζουν από τη σύμβαση 

ναύλωσης, δεδομένου ότι ο ΚΙΝΔ δεν προβλέπει 

κάτι σχετικό. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι 

αφορά στη σύμβαση μεταφοράς, η οποία διέπεται 

από τους Κανόνες Χάγης Βίσμπυ, η Σύμβαση 

περιέχει σχετική πρόβλεψη, δυνάμει της οποίας 

οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα εμπορεύματα, 

διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης. 

Συνεπώς, η παραγραφή των αδικοπρακτικών 

αξιώσεων εις βάρος του μεταφορέα θα διέπεται 

από την ετήσια προθεσμία του άρθρου 384.

82 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 173.
83 Βλ. Α. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 583.
84 Βλ. Ε. Γκολογκίνα – Οικονόμου, ό.π. σελ. 236.
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ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Δάνεια σε ελβετικό 

δάνειο, διαζευκτική ενοχή, διαζευκτική 

ευχέρεια. Ερμηνεία όρων με την αρχή της 

διαφάνειας κατά την οποία οι όροι οφείλουν 

να είναι σαφής, διαφανείς και γνωστοί στον 

υποψήφιο δανειολήπτη και καταναλωτή.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

[…]

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

[…]Το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/

ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 

σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 

προβλέπει ότι: “Οι ρήτρες της σύμβασης που 

απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου καθώς και διατάξεις ή 

αρχές διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχουν 

προσχωρήσει τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα, 

ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεν υπόκεινται 

στις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας. Η 

έκφραση “νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου” που αναφέρεται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 2 καλύπτει επίσης 

τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται κατά 

νόμον μεταξύ των συμβαλλομένων, εάν δεν έχει 

συμφωνηθεί άλλως”. Επιπλέον, στην 13η σκέψη 

του Προοιμίου της εν λόγω Οδηγίας εξηγείται 

ότι: “Οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των 

κρατών μελών που καθορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, 

τους όρους των συμβάσεων με τους καταναλωτές 

θεωρείται ότι δεν περιέχουν καταχρηστικές 

ρήτρες- ότι, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται 

να υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας 

Οδηγίας οι ρήτρες που απηχούν νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, 

καθώς και αρχές ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων, 

στις οποίες έχουν προσχωρήσει τα κράτη-

μέλη ή η Κοινότητα• ότι, γι’ αυτόν τον λόγο, η 

ΟλΑΠ 4/2019: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο     
[σημ. Κουρμπέτη Σ.]

Β. Νομολογία
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έκφραση “νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου “ που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2 καλύπτει τους κανόνες 

οι οποίες εφαρμόζονται κατά νόμο μεταξύ 

των συμβαλλομένων, εάν δεν έχει συμφωνηθεί 

άλλως”. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, 

κατά την Οδηγία 93/12, συμβατικοί όροι οι 

οποίοι απηχούν, δηλαδή επαναλαμβάνουν 

νοηματικά ή ταυτίζονται με, διατάξεις μιας 

χώρας-μέλους εξ ορισμού δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και επομένως 

δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταχρηστικότητας 

ως γενικοί όροι συναλλαγών, αφού αυτό που 

προβλέπεται ως συμβατικός όρος θα ίσχυε 

έτσι και αλλιώς, ακόμη και αν δεν υπήρχε η 

επίμαχη ρήτρα. Αιτιολογία του αποκλεισμού 

αυτού είναι το γεγονός ότι οι εθνικές διατάξεις 

εξ ορισμού δεν περιέχουν καταχρηστικές 

ρήτρες, αφού ο εθνικός νομοθέτης ήδη προέβη 

σε στάθμιση συμφερόντων των μερών και 

μία τέτοια νομοθετική στάθμιση δεν μπορεί 

να είναι καταχρηστική. Σε διαφορετική 

περίπτωση, ο έλεγχος των ρητρών αυτών για 

καταχρηστικότητα θα σήμαινε στην ουσία 

έλεγχο σκοπιμότητας του νομοθετικού έργου 

από τα δικαστήρια, πράγμα που αντίκειται 

στη διάκριση των εξουσιών (άρθρο 26 Συντ.) 

Οι όροι αυτοί, αποκαλούμενοι “δηλωτικοί”, 

μπορεί να απηχούν εθνικές ρυθμίσεις όχι μόνον 

αναγκαστικού αλλά και ενδοτικού δικαίου, όπως 

σαφώς εξηγείται στην προπαρατιθέμενη σκέψη 

του Προοιμίου, με αποτέλεσμα η αναφορά του 

άρθρου 1 παρ. 2 σε “νομοθετικές ή κανονιστικές 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου” να μη συνιστά 

νομική ακριβολογία και γι’ αυτό πρέπει να νοηθεί 

ως διατάξεις απλώς δεσμευτικού, αναγκαστικού 

ή ενδοτικού, δικαίου, αφού και οι διατάξεις του 

ενδοτικού δικαίου περιέχουν σταθμισμένες από 

το νομοθέτη ρυθμίσεις οι οποίες λαμβάνουν 

υπόψη τα συμφέροντα και των δύο μερών. 

Περαιτέρω, είναι μεν αληθές ότι η ως άνω 

εξαίρεση των δηλωτικών όρων από τον έλεγχο 

καταχρηστικότητας δεν μεταφέρθηκε ρητά στο 

εθνικό δίκαιο με το ν. 2251/1994, που αποτελεί 

ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 

93/13. Παρότι, όμως, δεν έγινε μεταφορά της 

εξαίρεσης αυτής στο εθνικό δίκαιο με ειδική και 

ρητή διάταξη, εν τούτοις πρέπει να θεωρηθεί 

ότι ενυπάρχει στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 

2 του ν. 2251/1994 βάσει μίας εναρμονισμένης 

προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας. Και τούτο 

διότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 

του ν. 2251/94: “Γενικοί όροι συναλλαγών 

που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

διατάραξη της ισορροπίας, των δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος 

του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. 

Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου 

ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού 

ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών 

που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο 

των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και 

όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης 

σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται”. 
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Επομένως, για να υπάρξει κατά το ν. 2251/1994 

καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ, πρέπει αυτός να 

έχει ως αποτέλεσμα “την σημαντική διατάραξη 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή”. 

Σε περίπτωση, όμως, που ο επίμαχος όρος 

απηχεί διάταξη εθνικού δικαίου, αναγκαστικού 

ή ενδοτικού, τότε εξ ορισμού δεν νοείται, όπως 

προαναφέρθηκε, διατάραξη της ισορροπίας 

των συμβαλλομένων ούτε καταχρηστικότητα 

του συμβατικού όρου. Συνακόλουθα, ένας 

τέτοιος όρος εξ ορισμού αποκλείεται από 

πεδίο εφαρμογής του ν. 2251/1994. Η ως άνω 

ερμηνεία καταλήγει σε λύση σύμφωνη με το 

σκοπό της Οδηγίας, όπως αυτός εκφράζεται 

στο άρθρο 1 παρ. 2 αυτής και εξηγείται στη 

13η σκέψη του Προοιμίου της. Ειδικότερα, 

στη σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου 

σε αλλοδαπό νόμισμα μεταξύ των διαδίκων 

υφίσταται ο επίμαχος Γ.Ο.Σ., που υποχρεώνει 

τον οφειλέτη να εκπληρώνει τις εντεύθεν 

υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο 

νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση 

την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος 

χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής, οπότε 

ανακύπτει το ζήτημα, εάν ο όρος αυτός είναι 

“δηλωτικός”, ταυτίζεται δηλαδή ή απηχεί κατά 

περιεχόμενο εθνικές ρυθμίσεις, και μάλιστα όχι 

μόνο αναγκαστικού αλλά και ενδοτικού δικαίου. 

Πράγματι, το άρθρο 291 ΑΚ ορίζει σχετικά: 

“Όταν πρόκειται για χρηματική οφειλή σε ξένο 

νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί στην ημεδαπή ο 

οφειλέτης, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει 

δικαίωμα να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα με 

βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος 

στο χρόνο και τον τόπο της πληρωμής”. Από 

τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στον οφειλέτη, 

που εγκύρως ανέλαβε οφειλή σε ξένο νόμισμα, 

παρέχεται η ευχέρεια να εξοφλήσει την οφειλή 

του αυτή είτε στο νόμισμα της οφειλής, είτε σε 

εγχώριο νόμισμα, με βάση την τρέχουσα αξία 

του ξένου νομίσματος στο χρόνο και τον τόπο 

της πληρωμής, δηλαδή την αξία που θα απαιτηθεί, 

προκειμένου ο δανειστής να αποκτήσει το 

νόμισμα της οφειλής. Κατά συνέπεια, στην 

περίπτωση αυτή υφίσταται μία οφειλή, σε ξένο 

νόμισμα”, πλην όμως παρέχεται στον οφειλέτη η 

διαζευκτική ευχέρεια να καταβάλει άλλη παροχή 

αντί εκείνης που από την αρχή οφείλεται, και 

συγκεκριμένα σε εγχώριο νόμισμα, με βάση 

την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στο 

χρόνο και τον τόπο της πληρωμής. Ωστόσο, 

ένας τέτοιος όρος σε σύμβαση τοκοχρεωλυτικού 

δανείου μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη, 

όπως στην προκείμενη περίπτωση, απηχεί το 

περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 291 

ΑΚ, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα 

εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, δεν νοείται 

διατάραξη της ισορροπίας των συμβαλλομένων, 

ούτε καταχρηστικότητα του σχετικού όρου. 

Ειδικότερα, η αναγραφή στον όρο αυτό, ότι 

ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο 

νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση 
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την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος 

χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής, δεν 

συνιστά διαζευκτική ενοχή, κατά την έννοια 

των άρθρων 305 επ. ΑΚ, παρά τη χρήση της 

λέξεως υποχρεούται, αφού δεν οφείλονται 

δύο αλλά μόνο μία παροχή, αυτή στο ξένο 

νόμισμα, και απλώς παρέχεται στον οφειλέτη η 

ευχέρεια να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα 

της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, που είναι πλέον 

το εθνικό νόμισμα από 1-1- 2001, με βάση 

την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος 

χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής. Κατά 

συνέπεια, στην περίπτωση αυτή δεν έχουν έδαφος 

εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 305 επ. 

ΑΚ περί διαζευκτικής ενοχής, ώστε να τίθεται 

ζήτημα επιλογής εκ μέρους του οφειλέτη, εφόσον 

με τον όρο αυτό δεν του αφέθηκε η επιλογή, αν 

θα έχει δάνειο σε ξένο νόμισμα ή σε ευρώ, αλλά 

εξαρχής έχει προβεί στην επιλογή δανείου σε 

ξένο νόμισμα, και του παρέχεται η ευχέρεια 

να το εξοφλήσει είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε 

ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως 

του νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της 

καταβολής. Για το λόγο αυτό ένας τέτοιος όρος 

δεν επαναλαμβάνει μεν νοηματικά, απηχεί όμως 

το περιεχόμενο του άρθρου 291ΑΚ.

Εν προκειμένω, από την επισκόπηση της ένδικης 

αγωγής, η οποία επιτρέπεται για την διερεύνηση 

της βασιμότητας των ελεγχόμενων λόγων 

αναίρεσης (άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ), 

προκύπτει ότι η ενάγουσα ισχυρίζεται τα 

ακόλουθα: Ότι την 02.01.2007, στη 

Θεσσαλονίκη, σύναψε με την εναγόμενη τράπεζα 

σύμβαση στεγαστικού τοκοχρεωλυτικού δανείου 

σε ξένο νόμισμα, ποσού 243.225,00 ελβετικών 

φράγκων που αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κατά την παραπάνω ημερομηνία 

ισοτιμία σε 150.000 ευρώ, με τους 

αναφερόμενους σε αυτήν όρους, οι οποίοι είχαν 

προδιατυπωθεί από την εναγόμενη και δεν 

αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των διαδίκων. Ότι την απόφαση να λάβει 

το εν λόγω δάνειο σε ελβετικό φράγκο και όχι σε 

ευρώ, την έλαβε κατόπιν προτροπής των 

υπαλλήλων της εναγομένης, οι οποίοι της το 

παρουσίασαν ως την πλέον συμφέρουσα πρόταση, 

λόγω του χαμηλού επιτοκίου, χωρίς ποτέ να της 

επισημανθεί ο κίνδυνος ανατροπής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, που υπέκρυπτε η 

σύμβαση αυτή, ούτε να της προταθεί κάποιο 

πρόγραμμα αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού, 

αν και γνώριζαν ότι η ίδια δεν είχε εισοδήματα 

σε ελβετικό φράγκο. Ότι, σύμφωνα με τον όρο 7° 

περ. α’ παρ. 2 της δανειακής σύμβασης, “ο 

οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε 

στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε ευρώ, με 

βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του 

νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής”. 

Ότι τόσο η εκταμίευση του δανείσματος έγινε 

κατευθείαν σε ευρώ σε λογαριασμό εξυπηρέτησης 

τηρούμενο σε ευρώ, όσο και οι εκάστοτε μηνιαίες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις που από το Μάρτιο 
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2007 μέχρι 4.2.2015 καταβάλλονταν πάντοτε σε 

ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του 

ελβετικού φράγκου την ημέρα κάθε καταβολής, 

τρόπο καταβολής που αποδέχθηκε η εναγομένη. 

Ότι η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι του 

ευρώ κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου 

ανερχόταν σε 1 προς 1,6215, πλην όμως 

σταδιακά, η ισοτιμία αυτή έφτασε την 04.02.2015 

στο 1 προς 1,0175, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί 

και το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, το οποίο 

από 150.000 ευρώ κατά την ημέρα εκταμίευσης 

ανήλθε, την 04.02.2015, στο ποσό των 

239.041,76 ευρώ. Ότι εξαιτίας της μεταβολής 

αυτής έχει εξανεμιστεί σήμερα σημαντικό μέρος 

των μηνιαίων καταβολών της, καθώς το άληκτο 

κεφάλαιο, την 04.02.2015, ήταν ίσο προς 

27.784,85 ελβετικά φράγκα και με βάση την 

ισχύουσα κατά την ως άνω ημερομηνία ισοτιμία 

με 27.306,97 ευρώ παρά τις εν τω μεταξύ 

καταβολές, που είχε πραγματοποιήσει για την 

αποπληρωμή του κεφαλαίου, συνολικού ποσού 

177.821,59 ευρώ. Ότι, εάν είχε ενημερωθεί από 

τους υπαλλήλους της εναγόμενης, ως προς τη 

μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου και 

τις συνέπειες αυτού, δεν θα είχε προβεί στην 

κατάρτιση της επίδικης σύμβασης, αφού επιδίωκε 

τη σύναψη σύμβασης στεγαστικού δανείου, 

προκειμένου να προβεί στην αγορά ακινήτου για 

την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς 

της. Ότι ο προαναφερόμενος όρος 7 περ. α’ §2 

της δανειακής σύμβασης, ο οποίος προβλέπει 

την εξόφληση των υποχρεώσεών της έναντι της 

τράπεζας είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε 

σε ευρώ, αλλά με βάση την τρέχουσα τιμή 

πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα 

καταβολής κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης, είναι 

καταχρηστικός και ως εκ τούτου αυτοδικαίως 

άκυρος, σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 2151/1994, 

αφενός διότι δεν είναι σαφής και κατανοητός ο 

οικονομικός λόγος για τον οποίο τέθηκε η ως 

άνω ρήτρα, ούτε και οι οικονομικές συνέπειες 

που απορρέουν από αυτήν, ως προς το συνολικό 

εν τέλει ύψος του προς απόδοση ποσού, με 

αποτέλεσμα η ρήτρα αυτή να παραβιάζει την 

αρχή της διαφάνειας και αφετέρου διότι 

εμφανίζει αοριστία ως προς τα κριτήρια 

διακύμανσης των δόσεων και του άληκτου 

κεφαλαίου, επιτρέποντας στην τράπεζα να τα 

προσδιορίζει οποτεδήποτε, μονομερώς, χωρίς να 

είναι εκ των προτέρων γνωστά στους ίδιους τα 

ειδικά και εύλογα κριτήρια, από τα οποία 

προκύπτει η εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία. 

Ότι το κενό που δημιουργείται μετά την 

αναγνώριση της ακυρότητας του ως άνω όρου 

της σύμβασης θα πρέπει να συμπληρωθεί 

ερμηνευτικά με βάση την καλή πίστη, αφού 

ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, με την 

εφαρμογή ως ρήτρας μετατροπής των ελβετικών 

φράγκων σε ευρώ, της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που ίσχυε κατά το χρόνο εκταμίευσης 

του δανείου. Ότι κατ’ εφαρμογή της τελευταίας 

αυτής ισοτιμίας και με δεδομένο ότι ήδη έχει 

καταβάλει στην εναγόμενη το συνολικό ποσό των 

199.590,73 ευρώ, από τα οποία το ποσό των 
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177.821,59 ευρώ καταλογίσθηκε προς 

αποπληρωμή του κεφαλαίου, ουδέν ποσό της 

οφείλει στα πλαίσια της ως άνω δανειακής 

σύμβασης, η οποία έχει εξοφληθεί ολοσχερώς. 

Με βάση το ιστορικό αυτό και ισχυριζόμενη 

επιπροσθέτως ότι οι υπάλληλοι της τράπεζας 

ουδέποτε την ενημέρωσαν επαρκώς, ως όφειλαν. 

για τους κινδύνους από τη μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, ζητεί: Α) Να 

αναγνωρισθεί ότι είναι άκυρος ως καταχρηστικός 

ο ανωτέρω όρος της δανειακής σύμβασης. Β) να 

αναγνωρισθεί ως μόνη ρήτρα μετατροπής σε 

ευρώ του οφειλόμενου σε ελβετικά φράγκα 

ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο 

νομισμάτων, όπως ίσχυε κατά την ημέρα 

εκταμίευσης του ποσού του δανείου, δηλαδή η 

ισοτιμία 1 προς 1,6215 και Γ) να αναγνωρισθεί η 

ανυπαρξία της οφειλής της προς την εναγόμενη, 

βάσει της επίδικης δανειακής σύμβασης, ύψους 

την 04.02.2015, 27.784,84 ελβετικών φράγκων, 

καθώς και ότι η εναγόμενη ουδεμία χρηματική 

απαίτηση διατηρεί εναντίον της από τη σύμβαση 

αυτή. Η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως 

προκύπτει από επισκόπησή της, απέρριψε (με 

δύο αιτιολογίες, μία κύρια και μία επικουρική) 

την αγωγή, ως μη νόμιμη, δεχόμενη τα εξής: “...

το υπό στοιχείο Α’ αίτημα της αγωγής, με το 

οποίο προβάλλεται η ακυρότητα του υπ’ αριθ. 7 

συμβατικού όρου της επίδικης σύμβασης, 

αποκλειστικά λόγω αντίθεσής του στις διατάξεις 

των άρθρ. 2 παρ. 1, 6 και 7 ν. 2251/1994 και 281 

ΑΚ, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Τούτο 

διότι ο όρος αυτός, κατά το εκτιθέμενο στο 

αγωγικό δικόγραφο περιεχόμενο του, εντάσσεται 

στους δηλωτικούς όρους (naturalia negotii) της 

επίδικης σύμβασης, όπως βασίμως ισχυρίζεται η 

εναγόμενη, αφού επαναλαμβάνει τη διάταξη του 

άρθρου 291 ΑΚ, χωρίς να εισάγει απόκλιση από 

αυτήν και χωρίς να τη συμπληρώνει με επιπλέον 

ρυθμίσεις, ώστε δεν αποτελεί αυτός αντικείμενο 

δικαστικού ελέγχου σύμφωνα και με ρητή 

επιταγή της Οδηγίας 93/13 (βλ. 13η σκέψη του 

Προοιμίου και το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας), 

κατά την οποία αποκλείονται από το πεδίο 

εφαρμογής της οι συμβατικές ρήτρες, που 

απηχούν τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας χωρίς να τροποποιούν το 

περιεχόμενο τους ή το πεδίο εφαρμογής τους. 

Σε κάθε δε περίπτωση, τούτος δεν φέρει 

καταχρηστικό χαρακτήρα, ούτε πάσχει από 

αοριστία κατά το περιεχόμενο του, ενόψει του 

ότι ο προσδιορισμός της παροχής (μηνιαίας 

δόσης ή συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου), σ’ 

αυτήν την περίπτωση δεν καθίσταται αόριστος, 

αλλά προσδιορίζεται επαρκώς και η ακριβής 

καταγραφή του είναι θέμα απλού μαθηματικού 

υπολογισμού, δοθέντος ότι η τιμή πώλησης 

συναλλάγματος αποτελεί διαγνωστό 

αντικειμενικό μέτρο, αφού ισχύει για το σύνολο 

των συναλλασσομένων, και καθορίζεται από τη 

διατραπεζική αγορά, διαμορφούμενη ημερησίως 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία 

εκδίδει δημόσιο δελτίο αναφοράς των ισοτιμιών 

για κάθε νόμισμα. Με βάση τα ανωτέρω και 
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εφόσον και τα υπό στοιχείο Β και Γ αιτήματα 

έχουν ως αναγκαίο προαπαιτούμενο την 

ακυρότητα του αναφερόμενου ανωτέρω όρου και 

στηρίζονται σε αυτήν, η οποία όμως κρίθηκε μη 

νόμιμη, πρέπει να απορριφθούν για τον ίδιο λόγο 

και τα αιτήματα αυτά, απορριπτομένης έτσι της 

αγωγής στο σύνολό της.” Με τους 

παραπεμφθέντες στην Πλήρη Ολομέλεια πρώτο 

και δεύτερο (κατά το οικείο μέρος του) λόγους 

αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται η πρώτη 

(κύρια) από τις ως άνω αιτιολογίες, προβάλλεται 

η αιτίαση ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, με το να δεχθεί, με την 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, ότι ο ανωτέρω 

όρος 7 περ. α’ §2 της υπό το προαναφερόμενο 

περιεχόμενο δανειακής συμβάσεως είναι 

δηλωτικός όρος αυτής υπό την προεκτεθείσα 

έννοια και επομένως εκφεύγει του ελέγχου 

καταχρηστικότητας, εσφαλμένα ερμήνευσε και 

δεν εφάρμοσε τις προαναφερόμενες διατάξεις 

ουσιαστικού δικαίου του ν. 2251/1994 και 

εσφαλμένα εφάρμοσε τη μη μεταφερθείσα στο 

εθνικό δίκαιο διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 της 

Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 1993. Επομένως, το Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι η 

εξαίρεση των δηλωτικών όρων από τον έλεγχο 

καταχρηστικότητας θεμελιώνεται “σε ρητή 

επιταγή της Οδηγίας 93/13”, δεν έσφαλε κατ’ 

αποτέλεσμα, διότι, έστω και αν η εξαίρεση αυτή 

δεν μεταφέρθηκε ρητά στο εθνικό δίκαιο με το ν. 

2251/1994, εμπεριέχεται, κατά τα 

προπαρατιθέμενα στην πρώτη νομική σκέψη, στη 

ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994 

βάσει μίας εναρμονισμένης προς το ενωσιακό 

δίκαιο ερμηνείας σύμφωνης με το σκοπό της 

Οδηγίας, όπως αυτός εκφράζεται στο άρθρο 1 

παρ. 2 αυτής και εξηγείται στη 13η σκέψη του 

Προοιμίου της. Κατά δε το άρθρο 578 ΚΠολΔ, 

αν το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης 

απόφασης κρίνεται εσφαλμένο, αλλά το 

διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος 

απορρίπτει την αναίρεση, εκτός αν υπάρχει 

έννομο συμφέρον να αποτραπεί δεδικασμένο, 

οπότε αναιρείται η απόφαση μόνο ως προς την 

εσφαλμένη αιτιολογία της.

Συνεπώς, κατά την γνώμη που επικράτησε στην 

Ολομέλεια, είναι αβάσιμος και πρέπει να 

απορριφθεί ο σχετικός πρώτος λόγος της 

αιτήσεως από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 

ΚΠολΔ. Πέντε όμως μέλη της Ολομέλειας 

και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Αρείου 

Πάγου Βασίλειος Πέππας, η Αντιπρόεδρος 

Μαρία Χυτήρογλου και οι Αρεοπαγίτες 

Διονυσία Μπιτζούνη, Γεώργιος Παπανδρέου 

και Ευφροσύνη Καλογεράτου είχαν τη γνώμη 

ότι ο λόγος αυτός είναι βάσιμος και πρέπει να 

γίνει δεκτός, διότι η εξαίρεση αυτή, η οποία 

δεν μεταφέρθηκε ρητά στο εθνικό δίκαιο με 

το ν. 2251/1994, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε 

ερμηνευτικά ότι εμπεριέχεται στη ρύθμιση 

του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994. Αν ο 

εθνικός νομοθέτης ήθελε τη μεταφορά του, θα 
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το έπραττε με ρητό και ειδικό τρόπο, σε κάθε 

δε περίπτωση οι εξαιρέσεις από τον κανόνα 

(ότι όλοι οι ΓΟΣ πρέπει να ελέγχονται για 

καταχρηστικότητα) πρέπει να ερμηνεύονται 

στενά και αυστηρά, ώστε να μη φαλκιδεύεται 

ο κανόνας αυτός. Τούτο δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι η Οδηγία 93/13/ΕΚ προέβη 

σε μερική μόνο κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο 

εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών περί 

καταχρηστικών ρητρών, όπως προκύπτει από 

την αιτιολογική σκέψη 12 του Προοιμίου της, 

παρέχοντας με το άρθρο 8 αυτής εξουσιοδότηση 

στα κράτη να θεσπίζουν ή διατηρούν, στον τομέα 

που διέπεται από αυτήν, αυστηρότερες διατάξεις, 

σύμφωνες προς τη Συνθήκη, για να εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Τούτο 

επιτυγχάνεται με τη μη μεταφορά διατάξεων της 

Οδηγίας που περιορίζουν το πεδίο προστασίας 

του καταναλωτή, όπως συμβαίνει με τη διάταξη 

του άρθρου 1 παρ. 2 της επίμαχης Οδηγίας, που 

δεν μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο, παρά τις 

διαδοχικές, τροποποιήσεις του ν. 2251/1994. 

Έτσι, εφόσον υπήρξε σκόπιμη παράλειψη 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της εξαίρεσης του 

άρθρου 1 παρ. 2 της επίμαχης Οδηγίας, αυτή 

(Οδηγία), κατά τη μη μεταφερθείσα διάταξή 

της, δεν παράγει άμεσο οριζόντιο (μεταξύ 

ιδιωτών) αποτέλεσμα, ούτε είναι δυνατή η 

σύμφωνη προς το πνεύμα και τους σκοπούς 

της Οδηγίας ερμηνεία του εθνικού δικαίου και 

δη της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 

2251/1994), αφού θα προκαλούσε απομείωση 

της μεγαλύτερης προστασίας του καταναλωτή 

στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης του ν. 

2251/1994 (με τη μη μεταφορά της εξαίρεσης 

του άρθρου 1 παρ. 2 της Οδηγίας) και συνεπώς 

θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη contra legem 

ερμηνεία του εθνικού δικαίου.

Περαιτέρω, το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, έκρινε ότι ο επίμαχος όρος 7 

περ. α’ §2 της δανειακής συμβάσεως συνιστά 

δηλωτικό όρο κατά την προαναφερόμενη 

έννοια, διότι επαναλαμβάνει τη διάταξη του 

άρθρου 291 ΑΚ και με τη σκέψη αυτή απέρριψε 

την αγωγή της αναιρεσείουσας, ως μη νόμιμη. 

Έτσι που έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με όσα εκτίθενται 

στη μείζονα σκέψη, ορθά ερμήνευσε και 

εφάρμοσε τις (ουσιαστικού δικαίου) διατάξεις 

των άρθρων 291, 305, 306 ΑΚ και 2 παρ. 6 εδ. 

α ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με το 

άρθρο 1 της ΥΑ 5338/2018, σε συνδυασμό με 

το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ και 

την 19η αιτιολογική σκέψη αυτής.

Συνεπώς, κατά την γνώμη που επικράτησε στην 

Ολομέλεια, είναι αβάσιμος και πρέπει να 

απορριφθεί ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως 

από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, 

κατά το οικείο μέρος του, που παραπέμφθηκε 

στην Ολομέλεια. Έντεκα, όμως, μέλη της 

Ολομέλειας και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος 

του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πέππας, οι 
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Αντιπρόεδροι Μαρία Χυτήρογλου, Ειρήνη 

Καλού και οι Αρεοπαγίτες Διονυσία Μπιτζούνη, 

Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, Ναυσικά 

Φράγκου, Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος 

Αποστολάκης, Ευφροσύνη Καλογεράτου, 

Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού και Κων/

νος Παναρίτης είχαν την ακόλουθη γνώμη: 

Κατά το άρθρο 806 ΑΚ, “με τη σύμβαση του 

δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους 

μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα 

χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, 

και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα 

πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας.” 

Με το ν. 2842/2000 αντικαταστάθηκε η δραχμή 

με το ευρώ, με την εισαγωγή του ως ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος σε όλα τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ με το άρθρο 

5 παρ. 1 αυτού καταργήθηκε η προϊσχύουσα 

εξαιρετική νομοθεσία και γενικά κάθε διάταξη 

που απαγορεύει τη συνομολόγηση απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων στην Ελλάδα σε συνάλλαγμα, 

χρυσό ή χρυσά νομίσματα. Έκτοτε εγκύρως 

συνομολογείται δάνειο σε αλλοδαπό νόμισμα. Με 

τη σύμβαση δανείου ο μεν δανειστής μεταβιβάζει 

κατά κυριότητα στον δανειζόμενο χρήματα ή 

άλλα αντικαταστατά πράγματα (δάνεισμα), ο 

δε δανειζόμενος έχει την υποχρέωση να του 

αποδώσει άλλα πράγματα της αυτής ποσότητας 

και ποιότητας. Δεν είναι όμως ασυμβίβαστη 

προς την έννοια το δανείου η συνομολόγηση 

όρου, κατά τον οποίο ο δανειολήπτης, αντί 

του ληφθέντος ξένου νομίσματος, οφείλει να 

αποδώσει το δάνεισμα διαζευκτικά είτε σε ξένο 

είτε σε εγχώριο νόμισμα. Μία τέτοια διαζευκτική 

ενοχή (διαζευκτική πληρωμή) παραγωγικό λόγο 

έχει εν προκειμένω τη σύμβαση, ρυθμίζεται δε 

από τα άρθρα 305-315 ΑΚ. Χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αυτής (έναντι της διαζευκτικής ή 

υπαλλακτικής ευχέρειας, που παρέχεται στον 

οφειλέτη μίας ήδη απλής ενοχής να καταβάλλει 

αντί της οφειλόμενης παροχής άλλη) είναι ότι 

επί διαζευκτικής ενοχής παράγεται μία ενιαία 

αξίωση του δανειστή, οφείλονται όμως από την 

αρχή της συστάσεώς της in obligatione δύο 

ή περισσότερες αυτοτελείς παροχές, από τις 

οποίες τελικά μία μόνο θα καταβληθεί (in solu-

tione), που θα καθορισθεί από τον δικαιούμενο 

να κάνει την επιλογή. Με την επιλογή της μίας 

παροχής και την καταβολή της καταλύεται η 

ενοχή. Η διαζευκτικότητα της ενοχής μπορεί 

να αναφέρεται όχι μόνο σε ποιοτικά διάφορες 

παροχές, αλλά και σε μερικά μόνο στοιχεία 

ή ιδιότητες της μιας και μόνης οφειλόμενης 

παροχής, όπως π.χ. τόπο, χρόνο και τρόπο 

εκπληρώσεως αυτής. Το -διαπλαστικής φύσεως- 

δικαίωμα της επιλογής και συγκέντρωσης της 

ενοχής, αν δεν έχει ορισθεί διαφορετικά στη 

σύμβαση, έχει ο οφειλέτης (άρθρο 305 ΑΚ), είναι 

δε ανεπίδεκτο αίρεσης ή όρου. Γίνεται με δήλωση 

προς το άλλο μέρος και είναι αμετάβλητη (άρθρο 

306 ΑΚ). Μπορεί να γίνει και σιωπηρά, χωρίς 

πανηγυρικό τύπο, με την πραγματική καταβολή 

της μίας από τις διαζευκτικά προβλεπόμενες 

παροχές αντί της άλλης. Η επιλογή απλοποιεί 



modern magazine

ΕπΟιΔ  91

την διαζευκτική ενοχή για το μέλλον, έκτοτε δε 

οφείλεται αποκλειστικά η επιλεγείσα. Εξάλλου, 

το άρθρο 291 ΑΚ ορίζει ότι “όταν πρόκειται 

για χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα που 

πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα, ο οφειλέτης, 

αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει δικαίωμα 

να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα με βάση την 

τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στο χρόνο 

και τον τόπο της πληρωμής.” Προϋποθέσεις 

εφαρμογής της ανωτέρω -ενδοτικού δικαίου- 

διατάξεως, η οποία όντας στο γενικό μέρος 

του ενοχικού δικαίου καταλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις, στιγμιαίες και διαρκείς, επομένως 

και τις δανειακές, είναι: α) Χρηματική οφειλή 

σε ξένο νόμισμα. β) Οφειλή πληρωτέα στην 

Ελλάδα. Παρέχει δε στον οφειλέτη διαζευκτική 

ευχέρεια πληρωμής του οφειλόμενου ξένου 

νομίσματος σε εγχώριο (με βάση την τρέχουσα 

αξία του ξένου νομίσματος στο χρόνο και τον 

τόπο της πληρωμής). Επομένως, η διάταξη αυτή 

εφαρμόζεται αποκλειστικά επί απλής ενοχής 

ξένου νομίσματος με ή χωρίς διαζευκτική 

ευχέρεια πληρωμής σε εγχώριο νόμισμα. 

Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται επί διαζευκτικής 

ενοχής (δηλαδή υποχρεώσεως πληρωμής είτε 

σε εγχώριο είτε σε αλλοδαπό νόμισμα), στην 

περίπτωση που ο οφειλέτης, ως είχε δικαίωμα, 

ήδη επέλεξε την πληρωμή σε εγχώριο νόμισμα. 

Εφαρμόζεται, όμως, επί τέτοιας διαζευκτικής 

ενοχής στην περίπτωση, που ο δικαιούμενος στη 

επιλογή επέλεξε την πληρωμή στην ημεδαπή με 

αλλοδαπό νόμισμα. Από τα ανωτέρω συνάγεται 

ότι επί τραπεζικού δανείου με δάνεισμα σε 

αλλοδαπό νόμισμα, αν προβλέπεται στην 

δανειακή σύμβαση διαζευκτική υποχρέωση (και 

όχι απλή ευχέρεια) του οφειλέτη δανειολήπτη 

να εκπληρώσει τις εκ του δανείου υποχρεώσεις 

του προς την Τράπεζα είτε στο (αλλοδαπό) 

νόμισμα χορήγησης είτε σε ευρώ (με βάση την 

τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης κατά 

το χρόνο καταβολής) και ο οφειλέτης, έχοντας 

προς τούτο το δικαίωμα, επέλεξε να πληρώσει 

σε ευρώ, στο οποίο και συγκεντρώθηκε η 

απλή πλέον ενοχή του, δεν είναι εφαρμοστέα 

η ρύθμιση του άρθρου 291 ΑΚ, αφού αυτή 

προϋποθέτει χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα. 

Για το λόγο αυτό ο ως άνω συμβατικός όρος περί 

πληρωμής του δανείσματος είτε σε αλλοδαπό 

είτε σε εγχώριο νόμισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως δηλωτικός όρος κατά την προπαρατεθείσα 

έννοια, δηλαδή ως συμβατική ρήτρα που απηχεί 

εθνική νομοθετική ρύθμιση αναγκαστικού ή 

ενδοτικού δικαίου και συγκεκριμένα εκείνη του 

άρθρου 291 ΑΚ. Κατά συνέπεια, αν συνιστά 

γενικό όρο συναλλαγών (ΓΟΣ), δεν εξαιρείται 

από τον έλεγχο καταχρηστικότητας κατά το 

ν. 2251/1994, υποκείμενη μεταξύ άλλων και 

σε έλεγχο με βάση την αρχή της διαφάνειας, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 εδ. α ν. 

2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 

1 της ΥΑ 5338/2018, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ και την 

19η αιτιολογική σκέψη αυτής.
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Εν προκειμένω, η υπό κρίση αγωγή, με το ως 

άνω προπαρατεθέν ιστορικό και αίτημα, είναι 

σύμφωνα και με τις προηγούμενες νομικές 

σκέψεις νόμιμη. Εφόσον κατά τα ιστορούμενα 

στην αγωγή η ενάγουσα, οφειλέτιδα του 

δανείσματος (σε ελβετικά φράγκα), με τον 

επίμαχο όρο, ανέλαβε την υποχρέωση “να 

εκπληρώνει τις εντεύθεν υποχρεώσεις της προς 

την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης, 

είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή 

πώλησης του νομίσματος χορήγησης την 

ημέρα καταβολής”, συνομολογήθηκε όρος 

κατά τον οποίο ο οφειλέτης, αντί του ληφθέντος 

δανείσματος (ξένου νομίσματος), οφείλει να 

το αποδώσει διαζευκτικά είτε σε ξένο είτε σε 

εγχώριο νόμισμα. Πρόκειται, δηλαδή, περί 

διαζευκτικής ενοχής (διαζευκτικής πληρωμής), 

ρυθμιζόμενης από τα άρθρα 305-315 ΑΚ και όχι 

για διαζευκτική ή υπαλλακτική ευχέρεια, αφού 

κατά τη ρητή και σαφή αναφορά του επίμαχου 

όρου η διάζευξη προσδιορίζεται ως υποχρέωση 

και όχι ως μία απλή δυνατότητα ή ευχέρεια του 

οφειλέτη. Η έννοια του όρου αυτού ελέγχεται 

εν προκειμένω στα πλαίσια της έρευνας του 

νομίμου της αγωγής, η οποία γίνεται με βάση 

τα εξιστορούμενα στο εισαγωγικό της δίκης 

δικόγραφο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, 

στο στάδιο αυτό της έρευνας, ότι η έννοια του 

επίμαχου όρου, παρά τη γραμματική διατύπωσή 

του (“υποχρεούται”), είναι διαφορετική και 

δη ότι οφειλέτης δεν υποχρεούται, αλλά 

δικαιούται να πληρώσει είτε στο νόμισμα της 

χορήγησης είτε σε ευρώ, οπότε πρόκειται για 

διαζευκτική ευχέρεια, ανάλογη με εκείνη του 

άρθρου 291 ΑΚ. Η διαπίστωση μίας τέτοιας 

έννοιας, αντίθετης με τη σημασία του ρήματος 

που χρησιμοποιήθηκε, μπορούσε να γίνει μόνο 

κατά την ουσιαστική έρευνα της διαφοράς 

με τη χρήση των ερμηνευτικών κανόνων των 

δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 του 

ΑΚ. Περαιτέρω, αφού κατά τα ιστορούμενα 

στην αγωγή ήδη από την αρχή λειτουργίας του 

δανείου αρχικά με την εκταμίευση αυτού σε 

ευρώ (σε λογαριασμό εξυπηρέτησης τηρούμενο 

σε ευρώ) και ακολούθως με την καταβολή των 

εκάστοτε μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων 

σταθερά από το Μάρτιο 2007 μέχρι 4.2.2015 σε 

ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του 

ελβετικού φράγκου την ημέρα κάθε καταβολής, 

τρόπο καταβολής που αποδέχθηκε η εναγομένη, 

η ενάγουσα οφειλέτιδα επέλεξε, ως είχε το 

δικαίωμα αυτό, αφού στη σύμβαση δεν υπήρχε 

άλλη πρόβλεψη, να πληρώνει σε ευρώ, η επιλογή 

αυτή απλοποίησε για το μέλλον την αρχικά 

διαζευκτική ενοχή, με αποτέλεσμα να οφείλεται 

αποκλειστικά η επιλεγείσα, δηλαδή μετατράπηκε 

σε οφειλή αποκλειστικά σε ευρώ. Γι’ αυτό ο 

επίμαχος όρος, εφόσον δεν ταυτίζεται ούτε 

απηχεί τη διάταξη του άρθρου 291 ΑΚ, που 

προϋποθέτει χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα, 

δεν συνιστά, κατά τα προαναφερόμενα, δηλωτικό 

όρο της σύμβασης και υπόκειται σε έλεγχο για 

καταχρηστικότητα. Επομένως, κατά τη γνώμη 

της μειοψηφίας, το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
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Θεσσαλονίκης, που έκρινε ότι ο επίμαχος 

όρος 7 περ. α’§2 της δανειακής συμβάσεως 

εντάσσεται στους δηλωτικούς όρους αυτής, διότι 

επαναλαμβάνει τη διάταξη του άρθρου 291 ΑΚ 

και με τη σκέψη αυτή απέρριψε την αγωγή της 

αναιρεσείουσας, ως μη νόμιμη, παραβίασε με 

εσφαλμένη εφαρμογή τις (ουσιαστικού δικαίου) 

διατάξεις των άρθρων 291, 305, 306 ΑΚ και 2 

παρ. 6 εδ. α ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε 

με το άρθρο 1 της ΥΑ 5338/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 

93/13/ΕΚ και την 19η αιτιολογική σκέψη αυτής 

και ο σχετικός δεύτερος λόγος τη αιτήσεως είναι 

βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.

Ακολούθως, αφού απορριφθούν οι 

παραπεμφθέντες στην Ολομέλεια λόγοι, δεν 

συντρέχει ανάγκη πλέον να αναπεμφθεί η 

αίτηση προς περαιτέρω διερεύνηση των λοιπών 

λόγων αναίρεσης στο Α1 Πολιτικό Τμήμα, 

για τους οποίους το Τμήμα επιφυλάχθηκε, 

διότι, όπως προαναφέρθηκε, το διατακτικό 

της προσβαλλόμενης απόφασης στηρίζεται 

σε περισσότερες αιτιολογίες, μία κύρια και 

μία επικουρική. Με τους ως άνω (κριθέντες 

ως αβάσιμους) λόγους πλήττεται η πρώτη απ’ 

αυτές και με τους λοιπούς λόγους, για τους 

οποίους έγινε η επιφύλαξη, η δεύτερη. Από δε 

τα άρθρα 68 και 556 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, 

για το παραδεκτό λόγου αναίρεσης, πρέπει 

ο αναιρεσείων να έχει έννομο συμφέρον να 

ανατρέψει την προσβαλλόμενη απόφαση λόγω 

του σφάλματος, που επικαλείται. Όταν λοιπόν το 

διατακτικό της απόφασης στηρίζεται αυτοτελώς, 

σε περισσότερες από μία επάλληλες, κύριες και 

επικουρικές αιτιολογίες και με την αναίρεση δεν 

πλήττονται όλες ή δεν πλήττεται αποτελεσματικά 

η μία απ’ αυτές, οι λόγοι αναίρεσης, που 

προσβάλουν τις λοιπές, απορρίπτονται, ως 

αλυσιτελείς, διότι το διατακτικό στηρίζεται όχι 

σε όλες συγχρόνως τις αιτιολογίες, αλλά μόνο 

στη μία και μάλιστα πρωτίστως στην κύρια και 

επικουρικά στις λοιπές.

Εν προκειμένω, εφόσον η Ολομέλεια διαπιστώνει 

ότι η κύρια αιτιολογία δεν πλήττεται 

αποτελεσματικά, οι λόγοι, για τους οποίους το 

Τμήμα επιφυλάχθηκε και οι οποίοι αφορούν 

στην δεύτερη επικουρική αιτιολογία, καθίστανται 

πλέον αλυσιτελείς. Παρέλκει, λοιπόν, η 

αναπομπή τη υποθέσεως στο Α1 Τμήμα, αφού 

εξέλιπε το έννομο συμφέρον της αναιρεσείουσας 

για έρευνα των λοιπών λόγων που το Τμήμα 

επιφυλάχθηκε. Γι’ αυτό η Ολομέλεια, για λόγους 

οικονομίας της δίκης, πρέπει να απορρίψει 

και αυτούς για έλλειψη εννόμου συμφέροντος 

και εν τέλει στο σύνολό της την ένδικη αίτηση, 

καθώς και την υπέρ της αναιρεσείουσας κριθείσα 

παραδεκτή παρέμβαση. Τα δικαστικά έξοδα 

πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων 

κατά το άρθρο 179 ΚΠολΔ επειδή η ερμηνεία 

των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν, ήταν 

ιδιαίτερα δυσχερής. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η 

εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος 
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για την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως 

παραβόλου (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει […]

Σημ. Ερμηνευτικά δεκτή η περίπτωση 
της διαζευκτικής ενοχής και όχι της 
διαζευκτικής ευχέρειας! 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι το 

«δεδικασμένο» ή καλύτερα η 

δεσμευτικότητας της κρίσης επί των 

συγκεκριμένων ζητημάτων της απόφασης της  υπ’ 

αριθ. 4/2019 ΟλΑΠ σε καμία των περιπτώσεων 

δεν καταλαμβάνει το σύνολο των δανείων που 

αποκαλούνται στη αγορά ως «δάνεια σε ελβετικό 

φράγκο», αλλά ουσιαστικά το αιτιολογικό 

και το διατακτικό αφορούν μονάχα τα δάνεια 

που εξ αρχής είχαν συνομολογηθεί σε ξένο 

συνάλλαγμα. Είναι προφανές, ότι η απόφαση 

δεν καταλαμβάνει τα δάνεια που στην αρχή 

είχαν συνομολογηθεί σε ευρώ κατά τη σύναψη 

στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου και 

τα οποία δάνεια με επόμενη πρόσθετη πράξη 

μετατράπηκαν από ευρώ σε ελβετικά φράγκα!

Η Ολομέλεια του ΑΠ, επί του λόγου που 

αφορούσε το κατά πόσο στην επίδικη υπόθεση 

και ειδικά στην περίπτωση του όρου 7 περ. 

α’§2 της δανειακής σύμβασης εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων  του ΑΚ περί διαζευκτικής 

ευχέρειας ή περί διαζευτικής ενοχής, συμφώνησε 

επί του ζητήματος αυτού, με την απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

απορρίπτοντας ως μη νόμιμη τη προβολή 

καταχρηστικότητας της διάταξης. Η πλειοψηφία 

δέχεται ότι εδώ ο όρος απλά περιλαμβάνει το 

γράμμα του άρθρου 291 ΑΚ, προκρίνοντας 

την ύπαρξη διαζευκτικής ευχέρειας, ενώ 

μια ισχυρή μειοψηφία έντεκα δικαστικών 

λειτουργών υποστήριξε ότι υφίσταται περίπτωση 

διαζευκτικής ενοχής.

Διαζευκτική ευχέρεια (facultas alternativa) του 

οφειλέτη υπάρχει όταν οφείλεται μια μόνο 

παροχή (ορισμένη κατά γένος ή κατά είδος), 

αλλά ο δανειστής έχει το δικαίωμα να καταβάλει 

αντί αυτής κάποια άλλη παροχή (κατά γένος 

ή είδος ορισμένη) και έτσι να απαλλαγεί από 

το χρέος του.  Ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια 

επιλογής της παροχής που θα καταβληθεί και όχι 

ο δανειστής1. Πηγή της διακριτικής ευχέρειας 

του οφειλέτη μπορεί να είναι είτε η δικαιοπραξία 

είτε ο νόμος. Η διακριτική ευχέρεια, ως γνωστόν, 

συναντάται στη πράξη αλλά δεν έχει ειδικότερα 

ρυθμιστεί στο Γενικό Μέρος του ΑΚ, ενώ επί 

αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις 

των άρθρων 306 επ. ΑΚ2. 

1 Βλ. Μιχ. Σταθόπουλου, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 
εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004 σελ. 613

2 Βλ. Μιχ. Μαργαρίτη και Αντ. Μαργαρίτη, 
Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα και ΕισΝΑΚ. Εκδ. 
Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 274
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Διαζευκτική ενοχή (obligatio alternativa) κατά 

το γράμμα του 305 ΑΚ υφίσταται όταν υπάρχουν 

δύο γνωρίσματα, πρώτον οφείλονται δύο ή 

περισσότερες ενοχές και δεύτερον ότι από αυτές 

μόνο μια θα καταβληθεί. Η διαζευκτική ενοχή  

τρέπεται σε απλή ενοχή με την επιλογή του 

άρθρου 307 ΑΚ. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται 

με μονομερή, άτυπη απευθυντέα δικαιοπραξία 

του οφειλέτη προς τον δανειστή3. 

Επομένως, η διαφορά της διακριτικής ευχέρειας 

από τη διαζευκτική ενοχή είναι ότι στη πρώτη 

οφείλεται μια μόνο παροχή, με παράλληλη 

ευχέρεια καταβολής  της δεύτερης (una res in 

obligation, sed duae in facultate solutionis), 

ενώ στη δεύτερη οφείλονται διαζευκτικά και οι 

δύο (ή περισσότερες) παροχές που βρίσκονται 

μεταξύ τους σε σχέση διάζευξης και που εν τέλει 

θα καταβληθεί η μια (duae res in obligation, sed 

una in solutione). 

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, ειδικά για την 

τελική δικαστική κρίση επί της υπόθεσης, 

δεδομένης και της ύπαρξης του όρου 7 περ. 

α’§2 της δανειακής σύμβασης και ο οποίος όριζε 

ότι η δανειολήπτης πρέπει «να εκπληρώνει τις 

εντεύθεν υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα είτε στο 

νόμισμα της χορήγησης, είτε σε ευρώ, με βάση την 

τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης 

την ημέρα καταβολής». Η πλειοψηφία αποφάσισε 

3 Βλ. Μιχ. Σταθόπουλου ό.π. και τις υποσημ. 
Υπ’ αριθ. 71-73, καθώς και ΑΠ 758/2007 ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ότι το περιεχόμενο του όρου προσιδιάζει στη 

περίπτωση της διαζευκτικής ευχέρειας, ενώ η 

ισχυρή μειοψηφία τάχθηκε υπέρ της περίπτωσης 

της διαζευκτικής ενοχής.

Ουσιαστικό επιχείρημα της πλειοψηφίας είναι ότι 

ο όρος επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του 

άρθρου 291 ΑΚ, που πράγματι αποτελεί πηγή 

παροχής διακριτικής ευχέρειας εκ του νόμου 

για τον οφειλέτη. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο κανόνας του άρθρου 291 ΑΚ 

είναι ενδοτικού δικαίου4. Εισάγεται με το άρθρο 

αυτό ένας λανθάνων κανόνας ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου5, κατά τον οποίο όταν πρόκειται για μια 

οφειλή σε ξένο νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί 

στην Ελλάδα, ο οφειλέτης, αν δεν συμφωνήθηκε 

το αντίθετο, έχει δικαίωμα να πληρώσει σε 

εγχώριο νόμισμα με βάση την τρέχουσα αξία του 

ξένου νομίσματος στο χρόνο και τόπο πληρωμής.

Με τον τρόπο αυτό η δανείστρια Τράπεζα, απλά 

επανέλαβε στο σώμα της σύμβασης μια διάταξη 

νόμου που δίνει το δικαίωμα στον οφειλέτη να 

επιλέξει εάν θα πληρώσει σε εθνικό ή αλλοδαπό 

νόμισμα. 

Η πλειοψηφία όμως υποπίπτει σε δύο σφάλματα 

τα οποία, εμμέσως, φαίνεται να εντοπίζει η 

ισχυρή μειοψηφία. Αφ’ ενός προχωρά σε 

μια μεμονωμένη και αποκομμένη ερμηνεία, 

ξεχωρίζοντας καθαρά το κομμάτι της παροχής/

4 Βλ. Σταθόπουλο, ό.π., σελ. 642
5 Μ. Μαργαρίτη/ Α. Μαργαρίτη, ό.π., σελ. 

248-249
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οφειλής από την συνολική εικόνα της επίδικης 

δανειακής σχέσης και αφ’ ετέρου φαίνεται να 

υπερβαίνει, σε επίπεδο δικανικού συλλογισμού, 

το όριο του επίμαχου όρου.

Η οφειλή αποπληρωμής του δανείου προς την 

Τράπεζα, αποτελεί υποχρέωση του οφειλέτη/

δανειολήπτη κατά το νόμο και ειδικά κατά τα 

άρθρα 806-809 ΑΚ. Σύμφωνα με το γράμμα του 

άρθρου 806 ΑΚ, το δάνειο είναι μια διαρκής, με 

αιτία τη χρήση του δανείσματος6, σύμβαση κατά 

την οποία ο ένας συμβαλλόμενος μεταβιβάζει 

στον άλλον τη κυριότητα αντικαταστατών 

πραγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ρητά 

και τα χρήματα.  Η σύμβαση δανείου είναι 

συνήθως ετεροβαρής. Στην επίδικη υπόθεση, 

το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η προσπάθεια να 

ενταχθούν ή ακόμα χειρότερα να συναχθούν 

αντίθετες στο πυρήνα του όρου (όπως αυτός είχε 

αποτυπωθεί) ερμηνείες, αλλά η αναζήτηση της 

ουσιαστικής αλήθειας.

Η πλειοψηφία έκρινε επί του όρου ότι «…Ωστόσο, 

ένας τέτοιος όρος σε σύμβαση τοκοχρεωλυτικού 

δανείου μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη, όπως 

στην προκείμενη περίπτωση, απηχεί το περιεχόμενο 

της διατάξεως του άρθρου 291 ΑΚ, και κατά 

συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν στη 

μείζονα σκέψη, δεν νοείται διατάραξη της ισορροπίας 

των συμβαλλομένων, ούτε καταχρηστικότητα του 

σχετικού όρου. Ειδικότερα, η αναγραφή στον όρο 

6 ΑΠ 798/1989 ΝοΒ 1991, σελ. 56

αυτό, ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα 

της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα 

τιμή πωλήσεως του νομίσματος χορηγήσεως την 

ημέρα της καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενοχή, 

κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. ΑΚ, παρά τη 

χρήση της λέξεως υποχρεούται, αφού δεν οφείλονται 

δύο αλλά μόνο μία παροχή, αυτή στο ξένο νόμισμα, και 

απλώς παρέχεται στον οφειλέτη η ευχέρεια να την 

εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε 

ευρώ,…». Όμως, η διατύπωση του επίμαχη όρου, 

περιγράφει ρητά υποχρέωση να αποπληρώσει ο 

δανειολήπτης είτε σε ξένο συνάλλαγμα είτε σε 

ευρώ. Δημιουργείται ξεκάθαρα μια αοριστία και 

αβεβαιότητα της παροχής στην υποχρέωση και 

όχι στην εκπλήρωση, καθότι συνομολογήθηκε 

όρος κατά τον οποίο ο οφειλέτης, αντί του 

ληφθέντος δανείσματος (ξένου νομίσματος), 

οφείλει να το αποδώσει διαζευκτικά είτε σε ξένο 

είτε σε εγχώριο νόμισμα.  

Η συγκεκριμένη ερμηνεία της πλειοψηφίας, 

βρίσκεται σε σαφή διάσταση με την αρχής της 

διαφάνειας κατά την οποία οι όροι οφείλουν να 

είναι σαφής, διαφανείς και γνωστοί στον υποψήφιο 

δανειολήπτη και καταναλωτή.  Η αρχή αυτή 

απαιτεί ο χαρακτήρας των όρων της σύμβασης 

να είναι κατανοητός από γραμματική και τυπική 

άποψη, όμως αυτό δεν είναι το ελάχιστο για να 

υπάρχει διαφάνεια. Η διαφάνεια καταλαμβάνει 

τόσο τη διατύπωση όσο και το περιεχόμενό 

τους. Ειδικά, καταλαμβάνει το προσδιορισμό 
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της παροχής7 και της αντιπαροχής αλλά και τη 

θέση του δανειολήπτη, ως καταναλωτή, ώστε να 

τεκμαίρεται ότι αυτό θα μπορεί να κατανοήσει 

και να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των όρων.

Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι ο σκοπός της 

ύπαρξης των δανείων σε ελβετικό φράγκο 

συνίσταντο στη κατ’ αρχήν χορήγηση σε ξένο 

συνάλλαγμα και στην παροχή διακριτικής 

ευχέρειας αποπληρωμής και στο εθνικό 

νόμισμα8. Η απόφαση του ΑΠ, βέβαια, δεν 

προχωρεί σε καμία τέτοια παραδοχή στο 

σκεπτικό της, παρά το γεγονός ότι η άποψη αυτή 

της θεωρίας προκρίνει εξ αρχής την περίπτωση 

της διακριτικής ευχέρειας και αποκλείει αυτή 

της ενοχής. Αλλά ακόμα και αυτή η άποψη, δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει 

πως η «υποχρέωση» αποδίδεται ως «ευχέρεια».  

Μάλιστα, κατά το στάδιο του δικαστικού 

ελέγχου το τρίπτυχο της σαφούς και κατανοητής 

διατύπωσης, του ορισμένου ή οριστού των όρων 

και της προβλεψιμότητας των όρων, οριοθετεί το 

περιθώριο της δικαστικής κρίσης. 

Ο επίμαχος όρος, είναι δυνητικά αρκετά 

επικίνδυνος, καθότι δεν μεταδίδεται απλά στον 

καταναλωτή/δινειολήπτη ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος αλλά εύλογα του δημιουργείται η 

πεποίθηση ότι έχει υποχρέωση να καταβάλλει 

7 Βλ. Αιμιλία Ευθυμίου, Η αρχή της διαφάνειας 
των ΓΟΣ, 2013, σελ. 30-31

8 Βλ. Χασάκη, Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σελ. 
233

διαζευκτικά είτε σε ελβετικό φράγκο είτε σε 

ημεδαπό συνάλλαγμα. Η νομιναλιστική αυτή 

ερμηνεία, επίσης δεν βρίσκεται σε αρμονία 

με την σκέψη του δικαστηρίου επί του πρώτου 

λόγου που εξετάστηκε, στον οποίο το δικαστήριο 

προχώρησε σε μια σφαιρικότερη ερμηνεία για 

την καταχρηστικότητα.

  

    Κουρμπέτης Σταύρος,                                                                                                             
             Δικηγόρος, 
    ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομία 
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Ειρ. Θάσου 12/2019 (Εκουσία δικαιοδοσία)

Ειρηνοδίκης : Γραμματούλα Σαλταρή

Άρθρα: 281ΑΚ, 776, 1022-1033, 1034 ΚπολΔ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κατάσχεση 

ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων, η 

περίπτωση της άδειας εκμετάλλευσης 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ). Ο 

διορισμός διαχειριστή ως κατάλληλο μέσο 

αξιοποίησης του δικαιώματος. Ουσιαστικές 

και τυπικές προϋποθέσεις εκμετάλλευσης 

ενός περιουσιακού δικαιώματος σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1022 επ. ΚπολΔ. Η 

ύπαρξη ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν 

αποτελεί άνευ ετέρου λόγο καταχρηστικής 

άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το 

άρθρο 281ΑΚ.

«Κατά την διάταξη του άρθρου 1022 ΚπολΔ 

κατάσχεση δύναται να γίνει και σε περιουσιακά 

δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται 

η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο κατασχέσεως κατά 

την διαδικασία των άρθρων 953§ 1-2,982 και 

992ΚπολΔ, εφόσον κατά τις διατάξεις του 

ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση 

αυτών των δικαιωμάτων. Ως περιουσιακό 

δικαίωμα νοείται το ενοχικό, εμπράγματο ή 

κληρονομικό δικαίωμα, το οποίο χωρίς να 

υπόκειται σε κατάσχεση των προαναφερθέντων 

άρθρων αποτελεί ή είναι δυνατόν να αποτελέσει 

αντικείμενο ιδιωτικών συναλλαγών και ως εκ 

τούτου έχει οικονομική αξία στις συναλλαγές, 

δηλαδή παρέχει την δυνατότητα μετατροπής του 

σε χρήμα ή την δυνατότητα πορισμού χρημάτων 

εξ αυτού, με τα μέσα αξιοποίησης που προβλέπει 

το άρθρο 1024§1ΚπολΔ…Αν συντρέχουν 

οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις του 

άρθρου 1022ΚπολΔ, το δικαστήριο έχει 

υποχρέωση να διατάξει την κατάσχεση και 

δικαιούται να απορρίψει την αίτηση μόνο 

αν κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής 

κατάσχεσης είναι δυσχερής ή κατά αποτέλεσμα 

ασύμφορη… 

ΕιρΘάσου 12/2019: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών 
δικαιωμάτων, η περίπτωση της άδειας εκμετάλλευσης 
αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)      
[σημ. Τακουμάκη Μ.]
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Η ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων του 

καθού η εκτέλεση δεν αποτελεί καθ’ εαυτή 

λόγο απόρριψης της αίτησης για κατάσχεση 

(ΕφΘεσ1366/2001, ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ). Πλην 

όμως δύναται να συναξιολογηθεί στο πλαίσιο 

της διάταξης του άρθρου 281ΑΚ, η οποία 

εφαρμόζεται και επί αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Το δικαστήριο του άρθρου 1024§1ΚπολΔ 

μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο 

για την αξιοποίηση του δικαιώματος και όχι 

μόνο ένα από τα ενδεικτικά αναφερόμενα στη 

διάταξη αυτή, με γνώμονα αφενός την πλήρη 

ικανοποίηση των δανειστών, αφετέρου την μη 

πρόκληση υπέρμετρης βλάβης στα συμφέροντα 

του καθού η εκτέλεση…… μπορεί να διορίσει 

διαχειριστή με τις εξουσίες που ορίζουν τα 

άρθρα 1027-1033ΚπολΔ. Η διαχείριση στο 

πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων δεν πρέπει 

να συγχέεται με την αναγκαστική διαχείριση 

ακινήτου ή επιχείρησης των άρθρων 1034 και επ 

ΚπολΔ…… 

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα…ζητά να 

της επιτραπεί η κατ’ άρθρα 1022ΚπολΔ και επ. 

ΚπολΔ κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού 

δικαιώματος του καθού, που συνίσταται στην 

εκμετάλλευση του με αριθμό κυκλοφορίας… 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) 

κυριότητας του καθού και να διοριστεί η ίδια 

διαχειρίστρια του δικαιώματος για όσο διάστημα 

απαιτείται για την εξόφληση των παραπάνω 

απαιτήσεων… Με αυτό το περιεχόμενο και με 

τα παραπάνω αιτήματα η αίτηση αρμοδίως καθ’ 

ύλη και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση 

ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας  (αρθρ. 

22, 740 επ., 1023 ΚπολΔ) και είναι νόμιμη, 

στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1022επ. 

και 746ΚπολΔ………. ο καθ’ ού η αίτηση 

είναι κάτοχος της με αρ…. άδειας κυκλοφορίας 

επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης 

(ΤΑΞΙ)…. η αιτούσα πρώην σύζυγος αυτού 

επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του… 

η αιτούσα ζητά να τις ανατεθεί η διαχείριση της 

άδειας ΤΑΞΙ του καθού ισχυριζόμενη ότι η 

εκμετάλλευση αυτής είναι πρόσφορη να επιφέρει 

έσοδα επαρκή για την πλήρη ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της. Η άδεια εκμετάλλευσης 

επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης του 

καθού είναι δεκτική κατασχέσεως ως ειδικό 

περιουσιακό στοιχείο κατ’ άρθρο 1022ΚπολΔ, 

καθώς συνιστά δικαίωμα περιουσιακό, αφού 

έχει χρηματική αξία στις συναλλαγές, και 

μεταβιβάσιμο,  αφού επιτρέπεται από τις 

διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου η μεταβίβαση 

του. Η εκμετάλλευση μιας άδειας ΤΑΞΙ 

κατά τα κοινώς γνωστά μπορεί να γίνει είτε με 

αυτοπρόσωπη οδήγηση από τον εκμεταλλευτή 

κάτοχο επαγγελματικού διπλώματος είτε με 

πρόσληψη από τον εκμεταλλευτή οδηγού 

εφοδιασμένου με το απαιτούμενο δίπλωμα 

(αμειβόμενου είτε με πάγιο μισθό, είτε με 

ποσοστά επί των εισπράξεων, είτε με εκμίσθωση 

του δικαιώματος από τον εκμεταλλευτή σε τρίτο, 
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χωρίς να αποκλείεται συνδυασμός των ανωτέρω 

τρόπων ή και σύναψη ειδικότερων συμφωνιών. 

Η επιχειρηματική εκμετάλλευση μιας τέτοιας 

άδειας δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και 

ικανότητες, ώστε δεν μπορεί να γίνει λόγος 

για ακαταλληλότητα της αιτούσας ως προς 

την διαχείριση του εν λόγω δικαιώματος….. 

προς αντίκρουση του αιτούμενου μέτρου ο 

καθού ισχυρίζεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι 

καταχρηστική η επιλογή της αιτούσας να προβεί 

στην κατάσχεση του ειδικού αυτού περιουσιακού 

στοιχείου και ζητά κατ’ άρθρο 281ΑΚ την 

απόρριψη της αίτησης επικαλούμενος ότι οι 

επίδικες αξιώσεις της μπορούν να ικανοποιηθούν 

με ηπιότερα για τον ίδιο μέσα, ήτοι με 

κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του……….. 

H κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου 

κατά παράλειψη κατάσχεσης άλλου 

περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη δεν 

αντίκειται άνευ ετέρου στο άρθρο 281ΑΚ και 

δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης…….

πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως 

βάσιμη στην ουσία της και να διαταχθεί η 

κατάσχεση του προαναφερόμενου ειδικού 

περιουσιακού δικαιώματος του καθού η αίτηση. 

Ως προσφορότερο μέτρο για την αξιοποίηση 

του εν λόγω δικαιώματος  κρίνεται ο διορισμός 

διαχειριστή (1024§1 ΚΠολΔ). Ως τέτοια δε 

πρέπει να διοριστεί η αιτούσα, η οποία κατά την 

κρίση του δικαστηρίου έχει την απαιτούμενη 

ικανότητα να ανταποκριθεί στο καθήκον που 

της ανατίθεται (1024§1 εδαφ.τελευταίο ΚΠολΔ), 

ενεργώντας όλες τις δικαιοπραξίες ή  πράξεις 

που είναι ενδεδειγμένες για την επωφελή 

εκμετάλλευση του δικαιώματος και την επιτυχία 

του σκοπού της διαχείρισης (1028§1ΚΠολΔ) και 

έχοντας όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις 

των άρθρων 1027 και επ. ΚΠολΔ εξουσίες.

(Δέχεται την αίτηση)
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Σημείωμα: Η καταχρηστική άσκηση 
του δικαιώματος κατάσχεσης 
ειδικών περιουσιακών στοιχείων 
κατ’ άρθρο 1022 επ. Κπολδ και ο 
διορισμός διαχειριστή ως τρόπος 
εκμετάλλευσης των.

α) Ζητήματα καταχρηστικότητας

Η υπ’ αριθμόν 12/2019 απόφαση Εκουσίας 

Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Θάσου 

αποφαίνεται σχετικά με την επιβολή κατάσχεσης 

ειδικού περιουσιακού στοιχείου του άρθρου 1022 

και επ. ΚΠολΔ και ειδικότερα του περιουσιακού 

δικαιώματος εκμετάλλευσης άδειας ταξί, ενώ ο 

καθού οφειλέτης διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Η υπό κρίση αίτηση κατατέθηκε από την πρώην 

σύζυγο του καθού οφειλέτη, η οποία ούσα 

εξοπλισμένη με εκτελεστό τίτλο (διαταγή 

πληρωμής) επιθυμεί την κατάσχεση του ως άνω 

ειδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, 

καθώς φρονεί πως η εκμετάλλευση του θα της 

αποφέρει πλήρη ικανοποίηση των χρηματικών 

της απαιτήσεων.

Καταρχήν πρέπει να καταστεί σαφές πως η 

κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων 

δεν αποτελεί επικουρική μορφή κατασχέσεως σε 

περίπτωση, που ο καθού οφειλέτης δεν διαθέτει 

κινητή ή ακίνητη περιουσία προς κατάσχεση. 

Πολύ περισσότερο η κατάσχεση των ειδικών 

περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μια αυτοτελή 

μορφή κατασχέσεως για την ικανοποίηση 

χρηματικών απαιτήσεων.

Αντικείμενο της κατασχέσεως του άρθρου 

1022ΚπολΔ αποτελούν περιουσιακά δικαιώματα, 

που εκ της φύσεως τους δεν δύνανται να 

κατασχεθούν με την διαδικασία κατασχέσεως των 

άρθρων 953§1-2, 982 και 992ΚΠολΔ. Τέτοια 

δικαιώματα θεωρούνται όσα έχουν περιουσιακό 

χαρακτήρα, ήτοι είναι δεκτικά χρηματικής 

αποτίμησης και μπορούν να μεταβιβαστούν 

κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Το πεδίο των ειδικών 

περιουσιακών δικαιωμάτων είναι ευρύ και τούτο 

με σκοπό να καλυφθούν τα κενά, που άφηναν τα 

λοιπά είδη κατασχέσεως. Μάλιστα η διάταξη του 

άρθρου 1022 ΚΠολΔ προβαίνει σε ενδεικτική 

απαρίθμηση τέτοιων δικαιωμάτων, ενώ η θεωρία 

και η νομολογία διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής 

και εντάσσουν σε αυτά πλήθος δικαιωμάτων 

με τα ως άνω χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα 

εντάσσουν: τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, το μερίδιο του Εταίρου Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης,  το δικαίωμα 

παράδοσης γάλακτος στον Ελληνικό Οργανισμό 

Γάλακτος, το δικαίωμα προσδοκίας αγοραστή 

σε πώληση με παρακράτηση κυριότητας, το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, την ίδια την επιχείρηση 

ως οργανωμένο σύνολο δικαιωμάτων κλπ1.

1 βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1843/1993, ΕφΡοδ 55/2015, 
ΜονΠρωτΑθ 525/2014, ΕφΘεσσαλ 2581/2005, 
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Δεδομένου του αυτοτελούς χαρακτήρα της 

κατάσχεσης των ειδικών περιουσιακών σχέσεων 

η αίτηση κατάσχεσης ειδικού περιουσιακού 

δικαιώματος και εν προκειμένω του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης άδειας ταξί δεν απορρίπτεται 

λόγω ύπαρξης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. 

Μάλιστα η ύπαρξη λοιπής περιουσίας του 

οφειλέτη πέραν των ειδικών περιουσιακών 

δικαιωμάτων, αξιολογείται από το δικαστήριο, 

που διατάσσει την κατάσχεση (1023ΚΠολΔ) 

στο πλαίσιο της καταχρηστικής άσκησης 

δικαιώματος (281ΑΚ) και με κριτήριο πάντα την 

αρχή της αναλογικότητας2. 

Καταχρηστική δε μπορεί να θεωρηθεί η 

κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου, 

όταν α) είναι αντικειμενικά απρόσφορη να 

επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι την 

ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων του 

επισπεύδοντος (αρχής της καταλληλότητας), 

β) αποτελεί το ηπιότερο μέσο σε βάρος του 

οφειλέτη, εφόσον υπάρχει λοιπή ακίνητη 

περιουσία προς κατάσχεση και με την οποία 

μπορεί να ικανοποιηθεί ο επισπεύδων δανειστής 

(αρχή της αναγκαιότητας) και γ) δεν πρέπει 

η ζημία που θα προκληθεί στον οφειλέτη 

από την κατάσχεση να είναι δυσανάλογα 

μεγαλύτερη από την ικανοποίηση των 

ΕφΘεσσαλ 1366/2001, ΜονΠρωτΖακ 62/2014,  
ΟλΑΠ 7/2009, δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

2 βλ. ενδεικτικά ΕφΘεσσαλ 1366/2001, 
ΜονΠρωτΘεσσαλ 42297/2007,  ΕφΑθ 3690/1983, 
δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

απαιτήσεων του επισπεύδοντος δανειστή (stricto 

sensu αναλογικότητα).

Στην υπό κρίση απόφαση το δικαστήριο μετά 

από έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών 

προϋποθέσεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, 

προέβη σε έλεγχο καταχρηστικότητας του 

αιτήματος κατασχέσεως του περιουσιακού 

δικαιώματος εκμετάλλευσης άδειας 

ταξί. Εφαρμόζοντας ορθά την αρχή της 

αναλογικότητας έκανε δεκτή την αίτηση 

κατάσχεσης, καίτι ο οφειλέτης διέθετε ακίνητη 

περιουσία, καθώς η κατάσχεση του ειδικού 

περιουσιακού στοιχείου και πιο πρόσφορη 

ήταν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

επισπεύδοντος δανειστή και λιγότερα έξοδα 

αναγκαστικής εκτελέσεως θα απαιτούσε.

β) Ο διορισμός διαχειριστή ως τρόπος 
εκμετάλλευσης του 
περιουσιακού δικαιώματος

Στην ως άνω απόφαση το Δικαστήριο του 

άρθρου 1023 ΚΠολΔ, αφού έκανε δεκτή 

την επιβολή κατάσχεσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης άδειας ταξί αναζήτησε τα 

πρόσφορα μέτρα για την αξιοποίηση του 

κατασχόμενου δικαιώματος και εν τέλει διέταξε 

τον διορισμό διαχειριστή, αναθέτοντας το ρόλο 

του διαχειριστή στην ίδια την κατάσχουσα.
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Καταρχήν το δικαστήριο του άρθρου 1023 

ΚΠολΔ ορίζει τα μέτρα, που θεωρεί πρόσφορα 

για την εκμετάλλευση του δικαιώματος, χωρίς 

να δεσμεύεται από το υποβληθέν αίτημα. Το 

δικαστήριο μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε 

μέτρο χωρίς να δεσμεύεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 1023 ΚΠολΔ, αφού ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά αναφέρονται ως τρόποι 

εκμετάλλευσης η μεταβίβαση του δικαιώματος 

στον επισπεύδοντα ή η εκποίηση του 

δικαιώματος με την διαδικασία της  ελεύθερης 

διάθεσης  ή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

Επικουρικά και εφόσον το δικαστήριο δεν 

βρίσκει άλλο πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευσης 

μπορεί να διατάξει τον διορισμό διαχειριστή3. 

Ο διορισμός του διαχειριστή κατά το άρθρο 

1024 ΚΠολΔ διαφέρει από τον διορισμό 

διαχειριστή κατά την επιβολή αναγκαστικής 

διαχείρισης του άρθρου 1034 ΚΠολΔ, η οποία 

αποτελεί μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την 

ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Αρχικά 

αναγκαστική διαχείριση μπορεί να επιβληθεί σε 

ακίνητα ή σε επιχειρήσεις ως μέσο αναγκαστικής 

εκτέλεσης με σκοπό να αποφευχθεί η αποξένωση 

του οφειλέτη από απαραίτητα για την οικονομική 

του δράση περιουσιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου ο 

διορισμός διαχειριστή σε αυτήν την περίπτωση 

επιλέγεται ως ηπιότερο μέσο εκτελέσεως για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του επισπεύδοντος 

3 Ενδεικτικά ΑΠ 14/1991, ΑΠ 1499/1992, 
ΕφΑθ 5212/1995.

δια της εκμετάλλευσης της περιουσίας και 

διαχείρισης των εισοδημάτων του οφειλέτη 

έναντι της εκποίησης της περιουσίας του. 

Αντίθετα ο διορισμός διαχειριστή στην 

κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων 

επιλέγεται ως επικουρικός τρόπος αξιοποίησης 

του ειδικού περιουσιακού στοιχείου, όταν δεν 

υπάρχουν άλλα προσφορότερα μέτρα προς 

εκμετάλλευση. Περαιτέρω στην αναγκαστική 

διαχείριση ο διορισμός διαχειριστή αποτελεί τον 

μόνο τρόπο εκτελέσεως, ενώ στην κατάσχεση 

των ειδικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί 

έναν από τους τρόπους αξιοποίησης του 

δικαιώματος, που δύναται το δικαστήριο να 

διατάξει. Ουσιώδης διαφορά των δύο μορφών 

εκτελέσεως αποτελεί η προσήκουσα διαδικασία, 

καθώς και το αρμόδιο δικαστήριο, διότι 

στη μεν αναγκαστική διαχείριση αρμόδιο 

δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, 

που αποφαίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων (686 και επ ΚΠολΔ), 

στη δε κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών 

στοιχείων αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο κατά 

την εκουσία δικαιοδοσία (741 επ. ΚΠολΔ). Σε 

κάθε περίπτωση οι δύο διαδικασίες διευκολύνουν 

την γρήγορη επίλυση των ζητημάτων περί την 

εκτέλεση με σκοπό την άμεση ικανοποίηση 

του επισπεύδοντος, αλλά και την αποφυγή 

πρόκλησης ζημίας στον καθού οφειλέτη. 
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Στην επίδικη περίπτωση το Δικαστήριο 

εκδικάζοντας την αίτηση κατάσχεσης του ειδικού 

περιουσιακού στοιχείου της εκμετάλλευσης 

άδειας ταξί επέλεξε τον διορισμό διαχειριστή ως 

προσφορότερο μέσο αξιοποίησης και διόρισε 

διαχειριστή την ίδια την αιτούσα δεχόμενο τα 

εξής: 

Α) η άδεια εκμετάλλευσης επιβατικού 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) είναι 

δεκτική κατασχέσεως, καθώς αποτελεί ειδικό 

περιουσιακό στοιχείο του άρθρου 1022 επ. 

ΚΠολΔ,

Β) ο διορισμός διαχειριστή αποτελεί το 

προσφορότερο μέτρο εκμετάλλευσης της 

άδειας ταξί,

Γ) η εκμετάλλευση μιας άδειας ταξί μπορεί να 

γίνει είτε με αυτοπρόσωπη οδήγηση από 

τον εκμεταλλευτή –κάτοχο επαγγελματικού 

διπλώματος, είτε με πρόσληψη από τον 

εκμεταλλευτή οδηγού εφοδιασμένου με το 

απαιτούμενο δίπλωμα, είτε με εκμίσθωση του 

δικαιώματος από τον εκμεταλλευτή σε τρίτο 

είτε με συνδυασμό των άνω τρόπων και σύναψη 

ειδικότερων συμφωνιών,

Δ) η εκμετάλλευση μιας άδειας ταξί δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ώστε να 

θεωρηθεί η αιτούσα ακατάλληλη για την θέση 

του διαχειριστή.

Περαιτέρω η υπό κρίση απόφαση διατάσσει την 

κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου 

της εκμετάλλευσης άδειας ταξί, χωρίς να 

διευκρινίζει αν κατάσχεται μαζί με την άδεια 

και το όχημα δημόσιας χρήσης ως επιχείρηση 

εν συνόλω ή μόνο η άδεια κυκλοφορίας του 

οχήματος. Οι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων 

δημοσίας χρήσης εκδίδονται σε σχέση με ένα 

συγκεκριμένο όχημα, το οποίο αναφέρεται 

στο σώμα της αδείας. Ωστόσο είναι δυνατή 

η εκμετάλλευση της αδείας δίχως την χρήση 

του οχήματος για το οποίο εκδόθει, αλλά 

την χρήση κάποιου άλλου οχήματος που 

πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 89 

Ν.4070/2012 για άδειες ΕΔΧ). Σε αυτήν την 

περίπτωση λαμβάνει χώρα ο αποκαλούμενος 

στην πράξη «αποχαρακτηρισμός» του 

οχήματος από την άδεια. Ως εκ τούτου η άδεια 

κυκλοφορίας οχήματος δημόσιας χρήσης 

έχει αυτοτελή χαρακτήρα σε σχέση με το 

όχημα για το οποίο εξαρχής είχε εκδοθεί. 

Ελλείψει ειδικότερης ερμηνείας στην υπό 

κρίση περίπτωση πρέπει να δεχτούμε πως το 

Δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της ίδιας 

της άδειας κυκλοφορίας ταξί και όχι και του 

οχήματος του καθού οφειλέτη. Στο συμπέρασμα 

αυτό συνηγορούν και οι υποδεικνυόμενοι από το 

Δικαστήριο τρόποι εκμετάλλευσης του ειδικού 

περιουσιακού στοιχείου, που αναφέρονται ρητά 

σε εκμετάλλευση αδείας και πουθενά δεν κάνουν 

λόγο για εκμετάλλευση οχήματος.

Εν είδει επιλόγου ιδιαίτερα πρωτοποριακή 

πρέπει να θεωρηθεί η ως άνω απόφαση 

του Ειρηνοδικείου Θάσου. Ο θεσμός της 
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κατάσχεσης των ειδικών περιουσιακών στοιχείων 

υφίσταται στο δίκαιο μας ήδη από τον χρόνο 

θέσπισης του ΚΠολΔ. Αποτέλεσε  καινοτομία 

στο χώρο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς 

τέθηκε στη διάθεση του δανειστή κάθε είδους 

περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη. Ωστόσο στη 

πράξη ο θεσμός αυτός έχει εφαρμοστεί ελάχιστα 

και για συγκεκριμένα κατά βάση περιουσιακά 

στοιχεία (πχ δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, σήματα και μετά την ΟλΑΠ 

7/2009 και επιχειρήσεων ως οργανωμένο σύνολο 

δικαιωμάτων). 

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί μια από τις λίγες 

περιπτώσεις στις οποίες το Δικαστήριο δεν 

δίστασε να επιτρέψει την κατάσχεση ενός 

ειδικού περιουσιακού δικαιώματος διαφορετικού 

από τα ειθισμένα, ανοίγοντας με αυτό τον 

τρόπο το δρόμο για την κατάσχεση ομοειδών 

δικαιωμάτων- αδειών χρήσης.

 

 

Τακουμάκη Μαριάντζελα,                                                                                                             
Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου Α.Π.Θ.
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ΜΠρΘηβ: 302/2018

Πρόεδρος: Αμαλία Παπαδάκη, Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Αθανάσιος Κοκοντίνης, Ελένη 

Μπατσούλη

Άρθρα: 1, 2, 4 ν. 3869/2010, 216 ΚΠολΔ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ. Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010. 

Έφεση πιστωτή κατά απόφασης, που 

δέχεται αδυναμία πληρωμών. Έννοια 

δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών. 

Ορισμένο της αίτησης. 

Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση.

Με την υπό κρίση αίτηση, η εφεσίβλητη-αιτούσα 

εξέθετε ότι είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς 

εμπορική ιδιότητα επικαλούμενη ότι έχει 

περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των 

προς τις  εφεσίβλητες τράπεζες χρηματικών 

οφειλών, όπως αυτές αναφέρονται στην 

περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση. 

Ζητούσε να επικυρωθεί το προτεινόμενο από 

αυτήν σχέδιο διευθέτησης οφειλών, άλλως να 

γίνει ρύθμιση από το δικαστήριο σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3869/2010, 

ώστε, με την τήρηση της ρύθμισης, να επέλθει 

απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο 

υπόλοιπο των χρεών της και εξαίρεση κατά 

άρθρο 9 από τη ρευστοποίηση της πρώτης 

κύριας κατοικίας της και της λοιπής ακίνητης 

περιουσίας της. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο 

με την [………] οριστική απόφασή του δέχτηκε 

εν μέρει την αίτησή της. Κατά της αποφάσεως 

αυτής παραπονείται το εκκαλούν για εσφαλμένη 

εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση 

των αποδείξεων, επικαλούμενο στο Εφετείο 1) 

ότι, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, το 

πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ορισμένη 

την αίτησή της, ενώ έπρεπε να απορριφθεί 

ως αόριστη, διότι δεν ανέφερε με πληρότητα 

και σαφήνεια ούτε το χρόνο ανάληψης  των 

χρεών ούτε τα γεγονότα που οδήγησαν την 

αιτούσα στην αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

ανειλημμένες υποχρεώσεις της.  Ο λόγος 

αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, 

διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

ΜΠρΘηβ 302/2018 & 176/2018: Ανυπαίτια  
αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων 
υπαλλήλων (ν. 3869/2010)      
[σημ. Τσαχιρίδη Σ., Σκιαδόπουλου Σ.]
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ν.3869/2010 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις 

των άρθρων 118 και 216 ΚΠολΔ, ως προς τα 

περιστατικά κατ’ αρχήν που συγκροτούν τη 

μόνιμη αδυναμία πληρωμής, δεν απαιτείται 

από το νόμο να αναφέρονται αυτά αναλυτικά 

στην αίτηση, σε κάθε δε περίπτωση προκύπτουν 

από το δικόγραφο της αίτησης, ενόψει και του 

γεγονότος ότι ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της 

εκούσιας δικαιοδοσίας ως  μέσου προστασίας 

κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, 

ο οποίος επιβάλει και αξιολόγηση του 

πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη 

δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, 

στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη 

συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 §3 

ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης 

που αναφέρονται στο άρθρο 747 § 2 ΚΠολΔ, 

επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 

1131/1987 ΝοΒ 36. 1601-1602, ΕφΑθ 

2735/2000, 4462/2002, 2188/2002, ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ 

Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, υπ’ άρθρο 747, 

αριθ. 7). Ούτε εξάλλου απαιτείται για το 

ορισμένο της αιτήσεως η αναγραφή  του χρόνου 

ανάληψης των επίδικων χρεών, σε κάθε δε 

περίπτωση προκύπτει ευθέως από τη γενικότερη 

επισκόπηση του δικογράφου της αιτήσεως. 

Περαιτέρω, με τους δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 

λόγους έφεσης το εκκαλούν ισχυρίζεται 1) ότι 

εσφαλμένα η πρωτόδικη απόφαση έκρινε ότι 

δεν υπάρχει δόλια αδυναμίας πληρωμής των 

επίδικων χρεών, 2) ότι, ενώ η εκκαλουμένη 

δέχτηκε ότι η μηνιαία σύνταξη της αιτούσας 

ανέρχεται συνολικά σε 1.012,91 ευρώ και οι 

δαπάνες διαβίωσής της σε 700,00 ευρώ το μήνα, 

έπρεπε να καθορίσει μηνιαίες καταβολές ποσού 

312,91 ευρώ και όχι μόνο  200,00  ευρώ για το 

πρώτο έτος και 113,46 ευρώ για τα επόμενα έτη, 

όπως εσφαλμένα καθόρισε, 3) ότι η εκκαλουμένη 

έπρεπε να εξαιρέσει από την εκποίηση μόνο 

το διαμέρισμα του ισογείου της οικοδομής, 

επιφάνειας 60 τμ, που αποτελεί την κατοικία 

της αιτούσας και ανήκει στην επικαρπία της 

και να διατάξει την εκποίηση του δικαιώματος 

επικαρπίας επί λοιπών οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Από την επανεκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης 

της εφεσίβλητης-αιτούσας, όπως αυτή περιέχεται 

στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του 

πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, από όλα τα 

έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση 

οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, η οποία 

στερείται πτωχευτικής  ικανότητας, αφού δεν 

έχει εμπορική ιδιότητα, ηλικίας  70 ετών, 

διαζευγμένη από το έτος 1999, έχει αποκτήσει 

από το γάμο της δύο ενήλικα τέκνα. Εργαζόταν 

ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Θηβών, ενώ 

από 1.10.2012 λύθηκε η υπαλληλική της σχέση 

με το νοσοκομείο ενόψει συνταξιοδότησής της. 

Λαμβάνει σύνταξη που ανέρχεται στα 947,91 

ευρώ κατόπιν παρακρατήσεων του ποσού των 

65,00 ευρώ το μήνα από το [………………..]. 

Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και 
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διαρκή αδυναμία πληρωμής και εξυπηρέτησης 

των ληξιπροθέσμων οφειλών της, δεδομένου 

ότι το φορολογητέο εισόδημά της κατά τα 

κατωτέρω οικονομικά έτη ήταν το ακόλουθο: 

Το οικονομικό έτος 2010 (χρήση του έτους 

2009) 1.939,30 ευρώ μηνιαίως, το οικονομικό 

έτος 2011 (χρήση του έτους 2010) 1.739,30 

ευρώ μηνιαίως, το οικονομικό έτος 2012 

(χρήση έτους 2011) 1.652,70 ευρώ μηνιαίως, 

το οικονομικό έτος 2013 (χρήση έτους 2012) 

1.214,50 ευρώ, το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 

έτους 2013) 941,00 ευρώ, ήτοι τα εισοδήματα 

της μειώνονταν σταδιακά δεδομένου ότι δεν 

ελάμβανε δώρα ή επιδόματα, ήδη από τις 

αρχές του 2014. Δηλαδή, ένα εκ των γεγονότων 

που συνέτειναν στην αδυναμία αποπληρωμής 

των δανειακών υποχρεώσεων της αιτούσας-

εφεσίβλητης, ήταν η σταδιακή και συνεχόμενη 

μείωση των ετήσιων εισοδημάτων της και η 

διακοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, 

ως και του καλοκαιρινού επιδόματος αδείας. 

Περαιτέρω, η διαδικασία συνταξιοδότησής  της  

διήρκησε σχεδόν ένα έτος, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί εξ αυτού του λόγου να αποπληρώσει 

προσωρινά τις δανειακές της υποχρεώσεις, 

ενώ στο μεγαλύτερο (σχεδόν το ήμισυ) μέρος 

της μισθοδοσίας της γινόταν παρακράτηση, 

προκειμένου να εξυπηρετείται η χρηματοδότηση 

που έλαβε από το εκκαλούν. Σημειωτέον, η ίδια 

απέδωσε το εφάπαξ που έλαβε, ποσού 15.968,30 

ευρώ, προκείμενου να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα 

χρέη στο εκκαλούν, έως και τον 11.2013, όπως 

προκύπτει από το από 19.2.2016 έγγραφο 

ενημέρωσης δανείου μετά την απόδοση εφάπαξ. 

Το γεγονός της μείωσης των εισοδημάτων της 

δεν μπορούσε να το προβλέψει κατά το χρόνο 

ανάληψης των επίδικων δανείων που άρχεται το 

έτος 2008, καθόσον ο μισθός που λάμβανε ήταν 

ικανοποιητικός, τα δάνεια δε που έλαβε έχουν 

χαρακτήρα κοινωνικό, καθόσον δεν προέβη σε 

αλόγιστο δανεισμό μέσω πιστωτικών καρτών και 

καταναλωτικών δανείων, αλλά το μεγαλύτερο 

μέρος των οφειλών της αφορά στεγαστικό και 

επισκευαστικό δάνειο. Ως εκ τούτου δε συντρέχει 

δόλια αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 

χρεών της αιτούσας και πρέπει να απορριφθεί 

ως ουσία αβάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης. 

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η αιτούσα έχει το 

δικαίωμα επικαρπίας.

[…….] άρα η δόση, στην οποία κατέληξε το 

πρωτόδικο Δικαστήριο με σημείο αναφοράς τη 

διαφορά εσόδων εξόδων, είναι ορθή, αφού το 

ποσό που απαιτείται  για την κάλυψη του συνόλου 

των μηνιαίων υποχρεώσεων του οφειλέτη, 

αφαιρείται από τα μηνιαία έσοδά του και το 

υπόλοιπο μπορεί να διατεθεί προς ικανοποίηση 

των πιστωτών του συμμέτρως στα πλαίσια της 

προσωρινής ρυθμίσεως του άρθρου 2 παρ. 2 

του ν. 3869/2010. Ως εκ τούτου πρέπει να  

απορριφθεί ο κρινόμενος λόγος έφεσης ως ουσία 

αβάσιμος. Κατόπιν, όλων των ανωτέρω, ορθά 

εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις 
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το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και πρέπει να 

απορριφθεί η υπό κρίση έφεση στο σύνολό της.

[Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσία την 

έφεση].

ΜΠρΘηβ: 176/2018

Πρόεδρος: Μαρία Πίννα, Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Αθανάσιος  Κοκοντίνης, Ελένη 

Μπατσούλη, Λουκία Θεοδώρου και 

Λεωνίδας Ρεπουσκος

Άρθρα: 1, 2, 4 ν. 3869/2010, ΑΚ 330, ΠΚ 27 

παρ. 1

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ. Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010. 

Έφεση αιτούντος κατά απόφασης, που δέχεται 

δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών.  

Έννοια δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία 

πληρωμών. Βάρος απόδειξης της ύπαρξης 

του δόλου. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από 

την εκποίηση.

«Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του ν. 3869/2010 ορίζεται ότι «φυσικά πρόσωπα 

που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν 

περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία 

πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών 

οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες), δικαιούνται να 

υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση 

που προβλέπεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 

για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. 

Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής». 

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ρυθμιστικό 

πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 είναι ο 

οφειλέτης να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε 

μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
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χρηματικών οφειλών του. Ο ν. 3869/2010 

θεωρεί δεδομένη την έννοια του δόλου από τη 

γενική θεωρία του αστικού δικαίου. Η έννοια 

του δόλου στο Αστικό Δίκαιο ορίζεται κατ’ 

αρχήν στο άρθρο 330 ΑΚ, όπου «ο οφειλέτης 

ενέχεται, αν δεν ορίσθηκε κάτι άλλο, για κάθε 

αθέτηση της υποχρεώσεώς του από δόλο ή 

αμέλεια, δική του ή των νομίμων αντιπροσώπων 

του. Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται 

η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, 

τόσο σε περίπτωση συμβατικής ευθύνης λόγω 

πταίσματος όσο και σε περίπτωση αδικοπραξίας. 

Το άρθρο 330 ΑΚ αναφέρεται σε δύο μορφές 

πταίσματος, στο δόλο και στην αμέλεια. Ενώ 

όμως δίνει τον ορισμό της αμέλειας, τον 

προσδιορισμό του δόλου αφήνει στην επιστήμη 

και τη νομολογία. Η έννοια του δόλου, όπως 

γίνεται δεκτή στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, 

συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 27 παρ. 1 ΠΚ 

που ορίζει ότι «με δόλο (με πρόθεση) πράττει 

όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών 

που κατά νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας 

αξιόποινης πράξης, επίσης όποιος γνωρίζει 

ότι με την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν 

αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται». Η 

τελευταία αυτή διάταξη διακρίνει το δόλο σε 

άμεσο και ενδεχόμενο. Ορίζει δε ότι με άμεσο 

δόλο πράττει αυτός που «θέλει» την παραγωγή 

του εγκληματικού αποτελέσματος, καθώς και 

εκείνος που, δεν επιδιώκει μεν αυτό, προβλέπει 

όμως ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της 

πράξης του και, παρά ταύτα, δεν αφίσταται αυτής 

(ΟλΑΠ 4/2010, ΟλΑΠ 8/2005, ΑΠ 297/2007, 

ΕφΑθ 4681/2009, ΝΟΜΟΣ). Αντίθετα, με 

ενδεχόμενο δόλο πράττει εκείνος που προβλέπει 

το εγκληματικό αποτέλεσμα ως δυνατή συνέπεια 

της πράξης του και το «αποδέχεται». Η διάταξη 

αυτή ισχύει και για τις ενοχές άλλων κλάδων του 

ενοχικού δικαίου και έτσι αποκτά γενικότερη 

σημασία που ξεπερνά το πλαίσιο της ευθύνης 

από προϋφιστάμενη ενοχή. Περαιτέρω, από τη 

διατύπωση της παραγράφου 1 εδ.α του άρθρου 

1 του ν. 3869/2010, προκύπτει ότι το στοιχείο 

του δόλου αναφέρεται στην «περιέλευση» του 

οφειλέτη σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας 

πληρωμών. Επομένως, το στοιχείο του δόλου 

δύναται να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο 

ανάληψης της οφειλής όσο και κατά το χρόνο 

μετά την ανάληψη της τελευταίας. Ο δόλος 

πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, 

είτε είναι αρχικός είτε είναι μεταγενέστερος. Το 

κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου 

και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε. Στην 

περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του ν. 3869/2010, ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, 

όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει 

την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει 

ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και 

δεν αλλάζει συμπεριφορά αποδεχόμενος το 

αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για 

τον οφειλέτη εκείνον ο οποίος καρπούται οφέλη 

από την υπερχρέωσή του, με την απόκτηση 

κινητών ή ακινήτων, πλην όμως είτε γνώριζε κατά 

την ανάληψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη η 
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εξυπηρέτησή τους, είτε από δική του υπαιτιότητα 

βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση 

αδυναμίας πληρωμών. Συνεπώς, η εξαιτίας 

του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν 

είναι αναγκαίο να εμφανιστεί μετά την ανάληψη 

του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά 

την ανάληψη αυτού, όταν δηλαδή ο οφειλέτης 

ήδη από την αρχή, αναλαμβάνοντας το χρέος, 

γνωρίζει ότι με βάση τα εισοδήματά του και τις εν 

γένει ανάγκες του δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. 

Περίπτωση ενδεχόμενου δόλου συντρέχει και 

όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό 

πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου 

αριθμού τραπεζικών προϊόντων, προβλέποντας 

ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με 

βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες 

μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε 

συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον 

οδηγήσει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών 

και όμως αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτό.

Από την επανεκτίμηση όλων των αποδεικτικών 

μέσων και ειδικότερα από τη, χωρίς όρκο, 

κατάθεση του αιτούντος που εξετάστηκε στο 

ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 

και περιέχεται στα νομίμως επικαλούμενα 

και προσκομιζόμενα, ταυτάριθμα με την 

εκκαλούμενη απόφαση, πρακτικά δημοσίας 

στο ακροατήριο συνεδριάσεως και από όλα τα 

έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν 

νομίμως οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα 

ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, 

ο οποίος στερείται πτωχευτικής ικανότητας, 

αφού δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, είναι 60 

ετών, έγγαμος με την [……], το γένος […….] 

και είναι πατέρας τεσσάρων ενήλικων τέκνων, 

[………….], οι οποίες είναι έγγαμες και 

αυτοσυντηρούμενες. Ο αιτών, κατά το χρόνο 

λήψης των δανείων εργαζόταν ως νοσηλευτής 

[…………], η δε σύζυγός τον εργαζόταν ως 

εργάτρια σε τοπική βιομηχανία μέχρι το έτος 

2008, οπότε και σταμάτησε λόγω εργατικού 

ατυχήματος. Το μηνιαίο οικογενειακό τούς 

εισόδημα ανερχόταν, κατά τον ανωτέρω χρόνο, 

στο ποσό των 1.600,00 - 1.700,00 ευρώ (βλ. 

ανωμοτί κατάθεση τον αιτούντος ενώπιον 

τον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου). Πλέον o 

αιτών είναι συνταξιούχος του Δημοσίου και 

λαμβάνει μηνιαίως ως σύνταξη το ποσό των 

787,85 ευρώ, ενώ η σύζυγός του λαμβάνει 

επίδομα αναπηρίας λόγω του προαναφερόμενου 

εργατικού ατυχήματος, ποσού 623,00 ευρώ το 

δίμηνο, ήτοι 311,50 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το 

συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα ανέρχεται 

σήμερα στο ποσό των 1.100,00 ευρώ περίπου. 

Περαιτέρω, ο αιτών έχει στην αποκλειστική του 

κυριότητα ένα οικόπεδο εντός τον οικισμού 

Βοιωτίας του Δημοτικού Διαμερίσματος 

[………], επιφανείας 250 τμ, μετά της επ’ αυτού 

ευρισκόμενης ισογείου οικίας, επιφανείας 115 

τμ, έτους κατασκευής 1982, στην οποία διαμένει 

με τη σύζυγό του. Για την κατοικία αυτή ο 

αιτών έχει υποβάλει αίτημα υπαγωγής του στην 

προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 
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2 ν. 3869/2010 ρύθμιση. Περαιτέρω, ο αιτών δε 

διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία, πλην 

ενός αυτοκινήτου, μάρκας  [………..], έτους 

πρώτης κυκλοφορίας [……...].

Σχετικά δε με τη διαχρονική εξέλιξη των 

εισοδημάτων του εκκαλούντος και της 

συζύγου του, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα, πρέπει να αναφερθούν τα 

ακόλουθα: 1) το έτος 2005 το μηνιαίο εισόδημα 

του αιτούντος ανερχόταν στο ποσό των 

16.213,70 ευρώ και της συζύγου του στο ποσό 

των 6.344,98 ευρώ (ήτοι το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό τους εισόδημα ανερχόταν στο 

ποσό των 22.558,68 ευρώ), 2) το έτος 2006 το 

μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν στο 

ποσό των 16.150,00 ευρώ και της συζύγου του 

στο ποσό των 8.821,99 ευρώ (ήτοι το συνολικό 

ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα ανερχόταν 

στο ποσό των 24.971,99 ευρώ), 3) το έτος 2007 

το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν 

στο ποσό των 16.818,30 ευρώ και της συζύγου 

του στο ποσό των 7.729,11 ευρώ (ήτοι το 

συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

ανερχόταν στο ποσό των 24.547,41 ευρώ), 4) το 

έτος 2008 το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 17.780,15 ευρώ και της 

συζύγου του στο ποσό των 9.413,31 ευρώ (ήτοι 

το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

ανερχόταν στο ποσό των 27.193,46 ευρώ), 5) το 

έτος 2009 το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 19.332,98 ευρώ και της 

συζύγου τον στο ποσό των 2.358,42 ευρώ (ήτοι 

το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

ανερχόταν στο ποσό των 21.691,40 ευρώ), 6) το 

έτος 2010 το μηνιαίο εισόδημα τον αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 17.934,83 ευρώ και 

της συζύγου του στο ποσό των 3.480,00 (ήτοι 

το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα  

ανερχόταν στο ποσό των 21.414,83 ευρώ), 7) το 

έτος 2011 το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 17.349,41 ευρώ και της 

συζύγου του στο ποσό των 3.756 ευρώ (ήτοι το 

συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

ανερχόταν στο ποσό των 21.105,41 ευρώ), 8) το 

έτος 2012 το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 12.657,48 ευρώ και της 

συζύγου του στο ποσό των 2.400,00 ευρώ (ήτοι 

το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τούς εισόδημα 

ανερχόταν στο ποσό των 15.057,48 ευρώ), 9) το 

έτος 2013 το μηνιαίο εισόδημα τον αιτούντος 

ανερχόταν στο ποσό των 9.281,49 ευρώ και 

της συζύγου του στο ποσό των 3.756,00 ευρώ 

(ήτοι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους 

εισόδημα ανερχόταν στο ποσό των 13.037,49 

ευρώ), 10) το έτος 2014 το μηνιαίο εισόδημα 

τον αιτούντος ανερχόταν στο ποσό των 

11.612,64 ευρώ και της συζύγου τον στο ποσό 

των 3.756,00 ευρώ (ήτοι το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό τούς εισόδημα ανερχόταν στο 

ποσό των 15.368,64 ευρώ). Από την αναλυτική 

παράθεση των εισοδημάτων του εκκαλούντος και 

της συζύγου του προκύπτει προοδευτική μείωση 
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των οικογενειακών εισοδημάτων του από το έτος 

2009 και εφεξής, με αποτέλεσμα να μειώνεται 

σταδιακά η οικονομική δυνατότητα του ιδίου 

να εξυπηρετεί τα ανωτέρω δάνεια και τελικά να 

περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των 

ήδη ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επισημαίνεται 

δε ότι α) κατά το χρόνο σύναψης των 

στεγαστικών δανείων, με βάση τα προεκτιθέμενα 

οικογενειακά εισοδήματα του εκκαλούντος 

και της συζύγου του μέχρι το έτος 2009, αυτός 

μπορούσε να καταβάλει ευχερώς το συνολικό 

οφειλόμενο προς του πιστωτές του ποσό για 

την εξυπηρέτηση των δανείων του και β) η από 

το 2009 και εφεξής μείωση των εισοδημάτων 

του εκκαλούντος οφειλόταν στην εφαρμογή 

έκτακτων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης 

της ελληνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση 

των υπερβολικών ελλειμμάτων του Ελληνικού 

Δημοσίου που οδήγησαν σε αδυναμία δανεισμού 

και τελικά σε διακρατική χρηματοδότησή του, 

η οποία δεν ήταν προβλεπτή από αυτόν κατά 

το χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων, 

ενώ της συζύγου του οφειλόταν στην περιέλευσή 

της σε κατάσταση ανεργίας λόγω εργατικού 

ατυχήματος και σε λήψη από αυτήν έκτοτε 

μόνο επιδόματος αναπηρίας. Με τα παραπάνω 

δεδομένα, η περιέλευση του εκκαλούντος σε 

αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών 

του προς τους εφεσίβλητους δεν οφειλόταν σε 

δόλο του, καθώς ουδόλως προκύπτει ότι κατά 

το χρόνο ανάληψης των δανείων (ήτοι από το 

έτος 2004 έως και το έτος 2009) ο εκκαλών 

δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει με βάση 

τα εισοδήματά του ή ότι μπορούσε κατά τον 

παραπάνω χρόνο να προβλέψει τη μελλοντική 

αδυναμία εξυπηρέτησής τούς. Με βάση τα 

προαναφερόμενα, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο 

που με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχθηκε 

ότι ο εκκαλών περιήλθε από δόλο σε μόνιμη 

αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων 

χρεών του προς τους εφεσίβλητους, με την 

επιλογή του να προβεί σε υπέρμετρο και 

δυσχερώς διαχειρίσιμο, με βάση τα διαθέσιμα 

και αναμενόμενα στο μέλλον εισοδήματά του, 

δανεισμό, αδιαφορώντας για τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των δανειακών του συμβάσεων 

με τους εφεσίβλητους, και απέρριψε την αίτηση 

ως ουσιαστικά αβάσιμη, έσφαλε ως προς 

την εκτίμηση των αποδείξεων, όπως βάσιμα 

ισχυρίζεται με τους (τρίτο και τέταρτο) λόγους 

της έφεσής του ο εκκαλών. Θα πρέπει, συνεπώς, 

η έφεση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, 

να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, και 

αφού κρατηθεί η υπόθεση προς κατ’ ουσίαν 

έρευνα από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535 

παρ. 1 ΚΠολΔ), να ρυθμιστούν οι οφειλές του 

εκκαλούντος προς τους εφεσίβλητους, κατά το 

άρθρο 8 τον ν. 3869/2010 [όπως ίσχυε πριν την 

τροποποίησή του με το ν. 4336/2015].

[Δέχεται την έφεση]
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Σημείωμα: Ανυπαίτια αδυναμία 
πληρωμής οφειλών δημοσίων 
υπαλλήλων (ν. 3869/2010)

Ο ν. 3869/2010, του οποίου η ισχύς έπαυσε 

την 01.03.20191 όσον αφορά τη 

δυνατότητα εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας  
2από τη ρευστοποίηση, αποτέλεσε ένα σημαντικό 

εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών 

προσώπων που βρέθηκαν σε γενική και μόνιμη 

αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εν λόγω 

νομοθετήματος έγιναν ποικίλες τροποποιήσεις3 

1 Άρθρο πρώτο της πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου της 31.12.2018 για την παράταση 
δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη 
ρευστοποίηση, δυνάμει του ν. 3869/2010 και άλλες 
διατάξεις, η οποία κυρώθηκε δυνάμει του ν. 4592/2019. 
Σύμφωνα με την ΑιτΕκθ του ν. 4592/2019, δια της 
εν λόγω παρατάσεως επιδιώχτηκε να αντιμετωπιστεί 
η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη συνεχούς και μετά 
τις 31.12.2018 προστασίας της κύριας κατοικίας των 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που αιτούνται τη 
ρύθμιση των οφειλών τους δυνάμει του ν. 3869/2010, 
προκειμένου να μην υπάρξει κενό προστασίας μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους 
φορείς και τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου που θα 
παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σε οφειλέτες  που 
χρειάζονται τούτο.

2 Σύμφωνα με τη γραμματική ερμηνεία του 
άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, η ορισθείσα προθεσμία 
αφορά το αίτημα για εξαίρεση της πρώτης κατοικίας 
από τη ρευστοποίηση. Επομένως, οφειλέτης που δεν 
έχει ακίνητο φαίνεται να έχει τη δυνατότητα για ρύθμιση 
των οφειλών του, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 
3869/2010.

3 Ιδίως ν. 4161/2013, ν. 4336/2015, ν. 
4549/2018.

και εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις στη 

θεωρία και στη νομολογία, όσον αφορά την 

ερμηνεία των προϋποθέσεων για την υπαγωγή 

στις ευεργετικές διατάξεις του.

Ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαιτέρως την 

επιστήμη και τα ελληνικά Δικαστήρια είναι 

η έννοια του δόλου, δηλαδή κατά πόσο ο 

δανειολήπτης περιήλθε υπαίτια ή όχι σε 

αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών του υποχρεώσεων. Η επιεικέστερη 

για τους οφειλέτες άποψη (βλ. ιδίως ΕιρΛαυρ 

471/2013, lawnet.gr) δέχεται ότι δολιότητα, 

όσον αφορά την αδυναμία πληρωμής, υφίσταται, 

όταν ο δανειολήπτης,  για να πετύχει την έγκριση 

δανείων4, προσκόμισε ψευδή ή πλαστά στοιχεία 

ή απέκρυψε λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 

του, οι οποίες, για οιονδήποτε λόγο, δεν είχαν 

καταχωρηθεί στις ηλεκτρονικές βάσεις που 

χρησιμοποιούν οι τράπεζες (ιδίως ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ). 

Αν δε συνέβη τούτο, μάλλον δεν μπορεί να γίνει 

λόγος για δόλια αδυναμία πληρωμής5, ειδικά αν 

ο δανειολήπτης, κατά τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων, προσκόμισε στις τράπεζες όλα τα 

στοιχεία που φανέρωναν πλήρως την προσωπική, 

επαγγελματική, εισοδηματική και περιουσιακή 

του κατάσταση, καθότι τα πιστωτικά ιδρύματα, 

4 Έτσι έκρινε η υπ’ αριθ. 32/2017 πρωτόδικη 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών, με την σημείωση 
ότι εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 302/2018 εφετειακή 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.

5 Την ως άνω θέση απορρίπτει ρητά η υπ’ αριθ. 
176/2018 δευτεροβάθμια απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θηβών, επικαλούμενη ότι «.. δεν 
ανταποκρίνεται στο πνεύμα του νόμου ..».
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όντας άριστα οργανωμένες επιχειρήσεις, με 

γνώση των συνθηκών της αγοράς, οφείλουν να 

συλλέξουν, να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν 

(ορθά) την πιστοληπτική ικανότητα του 

ενδιαφερόμενου δανειολήπτη, πράγμα που 

ανάγεται (και) σε βασική τους υποχρέωση (αρχή 

του υπεύθυνου δανεισμού - άρθρο 8 της ΚΥΑ 

Ζ1-699/2010 και ν. 4261/2014) και, μόνον 

εφόσον διαπιστώσουν ότι ο ενδιαφερόμενος 

πελάτης θα είναι σε θέση να αποπληρώσει στο 

μέλλον την οφειλή του, να χορηγούν δάνεια και 

πιστώσεις6. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση 

της πίστωσης ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο 

πιστωτικό ίδρυμα (βλ. 4468/2014 ΜΠρΠειρ, 

20/2013 ΜΠρEδεσ, 19/2014 ΕιρΑλεξ, 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι κρίσιμο στοιχείο 

για την διαπίστωση της ύπαρξης δόλου στο 

πρόσωπο του δανειολήπτη αποτελεί η ανάληψη 

νέων δανειακών συμβάσεων προς εξόφληση 

παλαιότερων δανείων και προς εξασφάλιση 

ενός επιπέδου ζωής ανώτερου του, βάσει του 

υπάρχοντος εισοδήματος, επιτρεπόμενου. 

Κατά μια άποψη της νομολογίας τα ανωτέρω 

υποδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό δόλο7.  Ωστόσο, 

έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η λεγόμενη 

«ανακυκλούμενη πίστωση» δεν αποτελεί άνευ 

ετέρου ένδειξη δόλιας υπερχρέωσης. Η άποψη 

6 Τσαχιρίδης, Η πώληση των κόκκινων δανείων 
και τιτλοποίηση απαιτήσεων,pandemos.panteion.gr, 
2017, 1.

7 ΕιρΑθ 209/2012 και ΕιρΑθ 257/2012.

αυτή εδράζεται πρώτον στην παραδοχή ότι ο 

οφειλέτης στερείται επαγγελματικής ικανότητας, 

οργάνωσης και συναλλακτικής εμπειρίας, ώστε 

να μη δύναται να αξιολογήσει την φερεγγυότητά 

του, πράγμα που μπορεί να πράξει ένα πιστωτικό 

ίδρυμα και δεύτερον, ακόμα και σε περιπτώσεις 

«ανακυκλούμενης πίστωσης», αν ο δανειολήπτης 

προσδοκούσε ότι θα καταρτιστεί μία επωφελής 

ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να επιλύσει 

συμβιβαστικά το πρόβλημα, δεν πληρούται η 

έννοια της δόλιας υπερχρέωσης. Αυτή ακριβώς 

η ελπίδα και η πίστη του δανειολήπτη είναι 

που αποκλείει τη στοιχειοθέτηση της έννοιας 

του δόλου, οδηγώντας στην παραδοχή ότι θα 

μπορούσε να γίνει λόγος μόνο για ενσυνείδητη 

αμέλεια, η οποία «επιτρέπει» την υπαγωγή στις 

διατάξεις του ν. 3869/20108.

Ωστόσο, υφίσταται ασφαλώς και αυστηρότερη 

άποψη, η οποία υποστηρίζεται σθεναρά τα 

τελευταία χρόνια, με σκοπό να θέσει εκτός 

προστασίας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές 

και να αποφύγει το λεγόμενο moral haz-

ard. Ειδικότερα, κρατεί η γνώμη ότι, για να 

εξακριβωθεί κατά πόσον ο δανειολήπτης 

8 Σε αυτό το μήκος κύματος ιδίως η υπ’ αριθ.  
2774/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αδημ., 
η οποία δέχεται ότι «Δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών 
αποδέχθηκε το ενδεχόμενο της αδυναμίας ανταπόκρισής 
του, καθώς δεν μπορούσε να προβλέψει τις μετέπειτα 
επελθούσες αρνητικές συγκυρίες ..» και επιπλέον «Ούτε 
όμως η επένδυση του εφάπαξ βοηθήματός του σε 
μετοχές μπορεί να νοηθεί ως ενέχουσα δόλο που αφορά 
στην πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, 
παρά ως ενέχουσα, σε κάθε περίπτωση, ενσυνείδητη 
αμέλεια, καθώς ο αιτών προέβλεπε μεν ως ενδεχόμενο 
το αποτέλεσμα της αδυναμίας πληρωμών του, πλην όμως 
πίστευε ή ήλπιζε ότι θα το αποφύγει …».
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βρέθηκε με ή χωρίς δόλο σε αδυναμία πληρωμής, 

τίθεται ως βάση το υποκειμενικό στοιχείο του 

οφειλέτη (χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν και 

τα ως άνω πρόσθετα στοιχεία) και ερευνάται η 

εισοδηματική και επαγγελματική του κατάσταση 

κατά το χρόνο λήψης των δανείων. 

Με βάση την προαναφερθείσα θέση κινήθηκε και 

η υπ’ αριθ. 302/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θηβών για να αποφανθεί όσον 

αφορά το ζήτημα του δόλου. Πιο συγκεκριμένα, 

η εν λόγω απόφαση δέχτηκε πως η αιτία που η 

εφεσίβλητη βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής 

ήταν η σταδιακή και συνεχόμενη μείωση των 

ετήσιων εισοδημάτων της και η διακοπή των 

δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, ως και του 

καλοκαιρινού επιδόματος. Η εφεσίβλητη ήταν 

νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο και επομένως άνηκε 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που ήταν ο 

πρώτος που επλήγη από την οικονομική κρίση 

που έπληξε τη χώρα, με μειώσεις αποδοχών 

και διακοπή πάσης φύσεως δώρων. Προσέτι, η 

διαδικασία συνταξιοδότησης της εφεσίβλητης 

διήρκησε σχεδόν ένα έτος, πράγμα που οδήγησε 

αναπόφευκτα σε έλλειψη ρευστότητάς της. Όλα 

τα ανωτέρω δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

από την εφεσίβλητη, όση επιμέλεια και αν 

κατέβαλε, καθότι δεν ανάγονταν στην προσωπική 

σφαίρα επιρροής και ευθύνης της. Ο μισθός 

της εφεσίβλητης ήταν ικανοποιητικός κατά το 

χρόνο λήψης των επίδικων δανείων και επιπλέον 

αυτή δεν προέβη σε αλόγιστο δανεισμό, αλλά σε 

δανειοδότηση που είχε κοινωνικό χαρακτήρα 

και στόχευε κυρίως στην κάλυψη στεγαστικών 

αναγκών της. Έτσι, η πρώτη δια του παρόντος 

σχολιαζόμενη απόφαση απέρριψε την έφεση 

του πιστωτή, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε 

οιαδήποτε μορφή δόλου από την πλευρά της 

δανειολήπτριας, με αποτέλεσμα να υπαχθεί 

αυτή τελεσίδικα στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 

3869/2010.

Η δεύτερη δια του παρόντος σχολιαζόμενη 

απόφαση έθιξε το ζήτημα της «ανακυκλούμενης 

πίστωσης» και αποφάνθηκε ότι δεν ήταν αυτός 

ο λόγος της υπερχρέωσης του εκκαλούντος, 

όπως δέχτηκε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, 

αλλά η προοδευτική μείωση των ατομικών και 

οικογενειακών εισοδημάτων του και η αδυναμία 

του να προβλέψει το εργατικό ατύχημα που 

υπέστη η σύζυγός του, συνυπολογιζόμενου 

και του γεγονότος ότι ο εκκαλών σήμερα είναι 

συνταξιούχος του δημοσίου τομέα, χωρίς 

επιδόματα και δώρα, με μειωμένη σύνταξη 

σε σχέση με αυτήν που ανέμενε, ενώ, κατά το 

χρόνο λήψης των δανείων, ο ίδιος εργαζόταν 

ως νοσηλευτής με ικανοποιητικό μισθό, 

λαμβάνοντας δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα 

κλπ και παράλληλα εργαζόταν και η σύζυγός 

του, η οποία συνεισέφερε στην οικογένεια, ενώ 

σήμερα είναι ανήμπορη για εργασία. Δια της 

ανωτέρω οδού η υπ’ αριθ. 176/2018 απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών δέχτηκε 

τυπικά και κατ’ ουσία την ασκηθείσα έφεση του 



modern magazine

ΕπΟιΔ  117

εκκαλούντος, υπάγοντας αυτόν τελεσίδικα στο ν. 

3869/2010.  
Τσαχιρίδης Σωκράτης,                                                                                                             

Δικηγόρος, MSc Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Διοίκηση Πάντειο Παν.

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων,                                                                                                             
Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και 

Οικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ.
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