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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να εξηγήσουµε µερικές έννοιες για να καταλάβουµε 

τη λειτουργία της οικονοµίας. Ως επιχείρηση, ορίζεται «η ποριστική οικονοµική µονάδα1
 

που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και 

διαχείρισης συναλλαγών µε τις οποίες και επιδιώκει το µέγιστο δυνατό κέρδος». Το δε 

κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη συνήθη αµοιβή (ως 

αντιµισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που επιτελείται σ’ αυτήν. 

Κύριος στόχος της είναι η επίτευξη κέρδους. Η κερδοφορία αυτή αποδίδεται σε 

χρηµατικές µονάδες2
. Οι έµψυχοι πόροι µιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναµικό 

της επιχείρησης, δηλαδή το σύνολο των εργαζοµένων σε αυτή (εργάτες, υπάλληλοι και 

στελέχη). Όσον αφορά τους άψυχους πόρους, αυτοί συνίστανται στις εγκαταστάσεις 

(εργοστάσια, καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες), τον εξοπλισµό της (µηχανικό, 

ηλεκτρονικό, επικοινωνιακό, µέσα µεταφοράς.), στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης όπως η επωνυµία, το εµπορικό σήµα (λογότυπο) και η υπεραξία (φήµη), και 

τέλος στα διάφορα άλλα στοιχεία που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης (τεχνογνωσία, χρηµατικά διαθέσιµα, αποθέµατα). 

Όταν µία επιχείρηση (ή ακόµα και ένα φυσικό πρόσωπο) παύσει τις πληρωµές 

προς τους οφειλέτες, όταν δηλαδή δεν µπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της και δε 

δηµιουργεί κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή µετόχους τότε µεταπίπτει σε πτώχευση, η οποία 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από γενικότητα και νοµιµότητα. Οι πτωχευτικές διαδικασίες 

ορίζονται από το Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ρυθµίζονται µέσω του δικαστηρίου. 

Οπότε για να αποφευχθεί η πτώχευση µπορεί η επιχείρηση να αυξήσει τον 

εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο που είναι συµπληρωµατικές υπηρεσίες οι οποίες 

συµβάλλουν στην καλή διακυβέρνηση ενός οργανισµού, προωθώντας τη συµµόρφωση µε 

τη νοµιµότητα και τη βελτίωση της διαφάνειας. 

                                                 
1
 Με τον όρο οικονοµική µονάδα, χαρακτηρίζεται στην Οικονοµική επιστήµη ο συστηµατικός συνδυασµός 
των συντελεστών παραγωγής, (φύσης - εργασίας - κεφαλαίου), δια του οποίου και επισκοπείται η κάλυψη 

των ανθρωπίνων αναγκών. 

 
2 Χρήµα είναι οποιοδήποτε εµπορεύσιµο αγαθό ή υπηρεσία που χρησιµοποιείται από µια κοινωνία ως 
υποκατάστατο αξίας, ένα µέσο ανταλλαγής, και µια µονάδα υπολογισµού. ∆εδοµένου ότι οι ανάγκες 
προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες δηµιουργούν ένα συναλλακτικό µέσο όταν δεν υπάρχει κανένα. Σε άλλες 
περιπτώσεις, µια κεντρική αρχή δηµιουργεί ένα συναλλακτικό µέσο, αυτή είναι συχνότερα η περίπτωση 

στις σύγχρονες κοινωνίες µε τα χαρτονοµίσµατα. 
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Η στροφή του επιστηµονικού ενδιαφέροντος σε θέµατα που αφορούν τον έλεγχο 

µιας επιχείρησης βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, της 

κοινωνίας. Η στροφή του Πτωχευτικού Κώδικα και ∆ικαίου καταπολεµά την πτώχευση 

µε δόλιο τρόπο για τη µείωση της διαφθοράς στην κοινωνία για οικονοµικούς σκοπούς 

και βοηθά τους όντως πτωχεύσαντες να ορθοποδήσουν στην κοινωνία αυτή καλύπτοντας 

τις υποχρεώσεις τους-οφειλές τους. 

 
∆ήµητρα ∆ιακοµή 

 

Μεσολόγγι, Μάρτιος 2013 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγµατεύεται την πτώχευση των 

φυσικών και νοµικών προσώπων καθώς προσεγγίζει το θέµα από κοινωνικής και 

οικονοµικής άποψης. 

Αρχικά στην εισαγωγή παρατίθεται ο σκοπός, η δοµή, η υπόθεση και η µέθοδος 

που χρησιµοποιήθηκε στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο κάναµε µία µικρή εισαγωγή για την πτώχευση και εξηγήσαµε 

όρους που θα ακολουθήσουν µέσα στην εργασία για την καλύτερη κατανόησή της. Έγινε 

µία µικρή αναφορά στην εξέλιξη της πτώχευσης στην χώρα µας, στην Ελλάδα και 

παρουσιάστηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας επιγραµµατικά (στη συνέχεια αναπτύσσεται 

µέσα από τα κεφάλαια). 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναφορά στη οικονοµική κρίση  και 

πώς αυτή επηρεάζει τα πάντα γύρω της. Η κρίση αυτή είναι αφορµή για πτώχευση 

πολλών επιχειρήσεων, νοικοκυριών, µη σωστή λειτουργία τραπεζών. Αυτό επηρεάζει το 

οικονοµικό κύκλωµα το οποίο θα πρέπει να κυλά οµαλά για την οµαλή λειτουργία ενός 

κράτους. 

Για να κηρυχθεί όµως ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε πτώχευση πρέπει να 

συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η αναφορά τους καλύπτεται στο 3
ο
 κεφάλαιο. Οι 

προϋποθέσεις συνοδεύονται µε τη διαδικασία πτώχευσης και ποια όργανα θα παίξουν 

σηµαντικό ρόλο στις ενέργειες αυτές. Φυσικά νοµικό πρόσωπο είναι και το κράτος που 

µε τη «βοήθεια» της οικονοµικής κρίσης του προηγούµενου κεφαλαίου µπορεί να 

υποστεί πτώχευση. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο βρίσκεται η ανάκληση της πτώχευσης και οι εργασίες που θα 

πρέπει να γίνουν σε περίπτωση είτε ύπαρξης ανάκλησης, είτε όχι. 

Η πτυχιακή εργασία συνεχίζει στο 5
ο
 κεφάλαιο µε τα αποτελέσµατα της 

πτώχευσης. Αυτός ο «ιός» δε πλήττει µόνο επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι καταστροφικός 

σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα ξεχωριστά ή όλους µαζί σαν µάζα. Πολλές φορές 

µπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήµατα υγείας στους «πτωχούς» ή και στις 

οικογένειες τους. Τα αποτελέσµατα είναι φανερά όχι µόνο στους πτωχεύσαντες αλλά και 

στον κύκλο τους, όπως είναι οι πιστωτές, οι συµβάσεις εργασίας που έχουν συνάψει. 
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Λίγο πριν το τέλος, στο 6
ο
 κεφάλαιο καθιστούµε γνωστή τη διαδικασία 

περάτωσης της πτώχευσης και την αποκατάσταση του χρεώστη. Ειπώθηκε παραπάνω ότι 

πολλές φορές η πτώχευση γίνεται µε δόλιο τρόπο. Θεωρήθηκε συνετό λοιπόν να 

αναφερθούν και οι ποινικές διατάξεις και κυρώσεις για τις ανεπιθύµητες αυτές ενέργειες. 

Στο πέρας της εργασίας προκύπτουν προβληµατισµοί και εξάγονται 

συµπεράσµατα και προτάσεις για την πτώχευση των φυσικών και νοµικών προσώπων. 
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ΣΚΟΠΟΣ  

 
Σκοπός της παρούσης Πτυχιακής Εργασίας είναι η αποτύπωση της πτώχευσης 

των φυσικών και των νοµικών προσώπων, τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες που 

ακολουθούν και τις αιτίες που τα προκαλούν αυτά. 

 

 

∆ΟΜΗ 

 
Στην πτυχιακή εργασία θα µελετηθεί η πτώχευση σε συνάρτηση µε την 

οικονοµική κρίση, ποιοι πλήττονται από αυτή, πώς επηρεάζει «τα πάντα» γύρω της. 

Καθώς και τις διαδικασίες έναρξης της πτώχευσης, της περάτωσής της, τις ποινικές 

διατάξεις του κώδικα. 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

 
Η υπόθεση της πτυχιακής εργασίας έγκειται στην προσπάθειά µας να 

διαπιστώσουµε ορθά τους πραγµατικούς λόγους πτώχευσης και να γνωστοποιήσουµε τις 

δολιότητες κατά αυτής. Γίνεται προσπάθεια για υπόδειξη προτάσεων που θα 

διευκολύνουν τις καταστάσεις γύρω µας. 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
Η µέθοδος βασίζεται στην τεχνική της βιβλιογραφίας (πηγές και από το 

διαδίκτυο), της οποίας ο λειτουργικός ρόλος είναι να δηµιουργηθούν και να 

επεξεργαστούν τα δεδοµένα έτσι ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα στο θέµα της 

πτώχευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
1.1 Εισαγωγή  

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου µπορεί να  φτάσει κάποια 

στιγµή στην οποία να περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής 

ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών του. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι δανειστές έχουν το 

δικαίωµα µέσω της νοµικής οδού να εκποιήσουν την περιουσία του (κινητή και ακίνητη). 

Με αυτό τον τρόπο όµως, µπορεί να µην ικανοποιηθούν πλήρως σε περίπτωση που η 

περιουσία του χρεώστη δεν επαρκεί. Οπότε, µια δίκαιη για τους πιστωτές λύση είναι η 

κήρυξη σε πτώχευση του χρεώστη. 

  

1.2 Ορισµός και σκοπός της πτώχευσης 
 

Πτώχευση ή αλλιώς χρεοκοπία ή χρηµατοοικονοµική αποτυχία, είναι η νοµική 

κατάσταση στην οποία µεταπίπτει ένα φυσικό πρόσωπο - έµπορος, ή ένα νοµικό-µία 

εµπορική εταιρεία, όταν κατά τρόπο "γενικό και µόνιµο" παύσει τις πληρωµές του στους 

δανειστές ή άλλους οφειλέτες, όταν δηλαδή δεν µπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του. Η 

πτώχευση αποτελεί µία διαδικασία όπου προβλέπεται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας 

των επιχειρήσεων. Μια βασική προϋπόθεση για να κηρυχθεί κάποιος σε πτώχευση είναι η 

παύση των πληρωµών και τα βασικά της σηµεία είναι α) η γενικότητα η οποία είναι το 

στοιχείο που αφορά στην αµερόληπτη επιλογή όλων των συναλλασσοµένων χωρίς καµία 

εξαίρεση και β) η µονιµότητα η οποία δηλώνει ότι η αδυναµία πληρωµών δεν οφείλεται 

σε παροδική αδυναµία του οφειλέτη. 

Σε πτώχευση µπορεί να κηρυχθεί κάποιος µόνο µέσω δικαστικής απόφασης, ενώ 

τη διαδικασία αλλά και τις επιπτώσεις της ορίζει το Πτωχευτικό ∆ίκαιο το οποίο αποτελεί 

παρακλάδι του Εµπορικού ∆ικαίου. Η πτώχευση µπορεί να είναι εκούσια στην περίπτωση 

που ζητηθεί από έναν αφερέγγυο οφειλέτη ή δικαστική αν γίνει απαιτητή στο δικαστήριο 

από τους πιστωτές. 

Αφού γίνει η κήρυξη της πτώχευσης, οι πιστωτές δεν µπορούν να ασκήσουν 

µέτρα για την καταδίωξη του χρεώστη, οπότε ενώνονται µεταξύ τους σε µια «οµάδα» την 

οποία εκπροσωπεί ο «σύνδικος» και η οποία έχει σα σκοπό τη συνολική εκποίηση της 

περιουσίας του χρεώστη και την ίση µεταχείριση των πιστωτών. Έτσι τα περιουσιακά 
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στοιχεία του χρεώστη καταµετρώνται, αξιολογούνται και ρευστοποιούνται ώστε να 

χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή µέρους των χρεών του. Με αυτόν τον τρόπο, 

αποτρέπεται ο πανικός των πιστωτών σχετικά µε τα χρωστούµενα που οδηγεί µε τη σειρά 

του σε σώρευση δικών και βιασύνη για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του 

χρεώστη µε αποτέλεσµα την καταστροφή της επιχείρησής του. 

Βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα σκοπός της πτώχευσης είναι «η συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή µε άλλο 

τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως µε τη διατήρηση της 

επιχείρησής του
3
».  

Οπότε, στόχος της πτώχευσης είναι να διευθετηθούν οι νοµικές απαιτήσεις των 

πιστωτών µέσω της δίκαιης κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων του χρεοφειλέτη και 

η πλήρης απαλλαγή από τα χρέη που δεν µπορούν πλέον να αποπληρωθούν ώστε να του 

δοθεί η δυνατότητα να κάνει µια νέα αρχή. 

 

1.3 Θέµατα Ορολογίας   
 

Είδαµε παραπάνω τι είναι η πτώχευση (bankruptcy), όµως πολλές φορές ο 

συγκεκριµένος όρος συγχέεται και µε άλλους όρους όπως είναι: η αποτυχία (failure), η 

χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια (financial distress), η αφερεγγυότητα (insolvency) και η 

αθέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές (default). Παρακάτω θα προσπαθήσουµε 

να κάνουµε έναν διαχωρισµό των παραπάνω εννοιών: 

 

� Αθέτηση υποχρεώσεων προς τους πιστωτές: ο οφειλέτης δεν έχει εκπληρώσει την 

υποχρέωση εξόφλησης χρέους. 

� Αφερεγγυότητα: ο οφειλέτης είναι ανίκανος να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και 

απαιτητές υποχρεώσεις του µε τα άµεσα χρηµατικά µέσα που διαθέτει. Οπότε 

µιλάµε για έλλειψη ρευστότητας και υψηλό δανεισµό που µπορεί να προέρχεται 

από κακή διαχείριση των στοιχείων του Ε και Π µιας εταιρίας. 

� Χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια: είναι η κατάσταση στην οποία οι υποσχέσεις 

προς τους πιστωτές έχουν αθετηθεί και αποδίδεται σε µια επιχείρηση όταν το 

κόστος κεφαλαίων της από ένα επενδυτικό σχέδιο είναι µεγαλύτερο της απόδοσης 

που επιτυγχάνεται. Η συγκεκριµένη δυσχέρεια µπορεί να οδηγήσει σε πτώχευση. 

                                                 
3
 Ν. 3588/2007, Κεφάλαιο Πρώτο «Η Κήρυξη της Πτώχευσης», Άρθρο 1. 
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� Αποτυχία: Συνήθως οι ερευνητές την ορίζουν ως «κήρυξη της επιχείρησης σε 

πτώχευση, η οποία επέρχεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε χώρας», αν και η 

οικονοµική αποτυχία επέρχεται της νοµικής αποτυχίας. 

 

Κάποιοι ερευνητές χρησιµοποιούν αυτούς τους όρους για να περιγράψουν το ίδιο 

ακριβώς πράγµα, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι οι έννοιες αυτές δεν θα πρέπει να 

συγχέονται. Το διαφορετικό νοµικό πλαίσιο της κάθε χώρας, αλλά και ο διαφορετικός 

τρόπος που αποδίδουν αυτήν την έννοια οι διάφοροι ερευνητές, η οποία εξαρτάται από 

τους παράγοντες που αυτοί θεωρούν ότι επιδρούν στη διαµόρφωσή της, συµβάλλει στην 

µη ύπαρξη ενός ενιαίου ορισµού της έννοιας της πτώχευσης ή χρηµατοοικονοµικής 

αποτυχίας.  

Γενικότερα όµως η πτώχευση είναι αποτέλεσµα µιας συνεχούς χειροτέρεψης της 

οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης και δεν επέρχεται αµέσως µε την εµφάνιση των 

πρώτων δυσχερειών. Στο πρώτο στάδιο κάνουν την εµφάνιση τους τα πρώτα προβλήµατα 

οικονοµικής φύσης στην επιχείρηση. Αυτά µε τον καιρό γίνονται όλο και πιο σοβαρά και 

δεν µπορούν να επιλυθούν, για να καταλήξουν στο τελικό στάδιο που επέρχεται η 

πτώχευση, όπου πλέον δεν υπάρχουν δυνατότητες επιβίωσης για την επιχείρηση. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαγνώσει έγκαιρα τα οικονοµικά της 

προβλήµατα και δεν λάβει άµεσα τα µέτρα της, τότε οδηγείται σε καθεστώς νοµικής 

πτώχευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί ερευνητές συγχέουν το πρόβληµα της 

πτώχευσης µε αυτό του πιστωτικού κινδύνου.  

 

Εκτός από τους όρους της πτώχευσης, υπάρχουν και άλλοι όροι που θα πρέπει να 

διασαφηνιστούν από την αρχή για να µη γίνεται συνέχεια αναφορά τους και για την 

καλύτερη κατανόηση του κειµένου. 

� Πτωχευτική περιουσία: Κατά τον ΠτΚ4
 είναι το σύνολο της περιουσίας που 

ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης. ∆εν ανήκουν στην 

πτωχευτική περιουσία τα κατά το δικονοµικό δίκαιο ακατάσχετα ή εξαιρούµενα 

µε ειδικές διατάξεις νόµων. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα εµπορικά 

βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν την επιχείρηση του αλλά δεν 

περιλαµβάνεται η περιουσία που απέκτησε ο πτωχός µετά την κήρυξη της 

πτώχευσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που µετά την κήρυξη της πτώχευσης ο πτωχός 

                                                 
4 
Ν.3588/2007, Κεφάλαιο ∆εύτερο  «Συνέπειες της πτώχευσης», Άρθρο 16. 



17 

 

λαµβάνει τόκους ή περιοδικές παροχές εξαιτίας ενοχής προς αυτόν που ανατρέχει 

σε χρόνο προγενέστερο της κήρυξης, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ανήκουν 

επίσης στην πτωχευτική περιουσία. Η κοινή περιουσία των συζύγων, εφόσον 

ισχύει το σύστηµα κοινοκτηµοσύνης, καταλαµβάνεται από την πτωχευτική 

απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία από την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

και οι προϋποθέσεις των άρθρων 1408-1409 του Αστικού Κώδικα. Ο πτωχός από 

την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης της περιουσίας 

του, η οποία και ασκείται από το σύνδικο. 

� Σύνδικος: Καλείται το πρόσωπο που διορίζεται από το δικαστήριο, µε 

τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στο χώρο σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη και 

έχει ως καθήκον να διαχειρισθεί την πτωχευτική διαδικασία. Βασικά του 

καθήκοντα είναι να καταγράψει την περιουσία του οφειλέτη, να διαπιστώσει τις 

υποχρεώσεις του και να προσχωρήσει στα επόµενα βήµατα της διαδικασίας. Αυτά 

είναι είτε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και η διανοµή 

του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές, είτε η προσπάθεια επίτευξης ενός 

συµβιβασµού µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι  

πρέπει να κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου. Επιπλέον, ο 

διορισµός γίνεται από τον κατάλογο που καταρτίζεται από τον ∆ικηγορικό 

Σύλλογο µε βάση τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. Εάν δεν υπάρχει κατάλογος 

του τρέχοντος έτους τότε χρησιµοποιείται του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει καθόλου, το δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα το πρόσωπο του 

συνδίκου. Ο σύνδικος ειδοποιείται µε οποιοδήποτε µέσο (ακόµα και 

τηλεφωνικώς) και δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις επί του θέµατος εντός της 

επόµενης ηµέρας από την ειδοποίησή του. 

 

1.4 Ιστορική εξέλιξη της πτώχευσης στην Ελλάδα 

 
Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας εξαιτίας του τεράστιου εξωτερικού δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, δεν πρόκειται 

για νέο φαινόµενο στην Ελλάδα, καθώς από τις αρχές του 19ου αιώνα έχει χρεοκοπήσει 

τέσσερις φορές στο παρελθόν.  

Τον 4ο αιώνα π. Χ. φαίνεται να είναι η πρώτη καταγεγραµµένη χρεοκοπία στην 

Ελλάδα. Τότε, 13 πόλεις-κράτη της Ελλάδας δανείστηκαν κεφάλαια από τον Ναό της 
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∆ήλου, τα οποία δεν µπόρεσαν ποτέ να ξεχρεώσουν µε αποτέλεσµα ο Ναός να 

καταγράψει απώλειες 80% επί του κεφαλαίου του.  

Στη σύγχρονη ιστορία, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει τέσσερις φορές και πιο 

συγκεκριµένα το 1827, το 1843, το 1893 και το 1932. Ίσως ο αριθµός αυτός να φαίνεται 

υπερβολικός, όµως στην πραγµατικότητα δεν είναι, αφού χώρες όπως η Βενεζουέλα και 

το Εκουαδόρ βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χρεοκοπηµένων χωρών µε 

καταγεγραµµένες από δέκα χρεοκοπίες η καθεµία.  

Η πρώτη πτώχευση συνέβη το 1827 και ήταν το αποτέλεσµα δύο µεγάλων 

δανείων που η Ελλάδα αναγκάστηκε να πάρει για να συνεχίσει τον αγώνα για την 

ανεξαρτησία της από την Οθωµανική αυτοκρατορία. Πιο συγκεκριµένα, ο πόλεµος που 

ξεκίνησε το 1821 ήταν µια µοναδική ευκαιρία για το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς 

κατάφερε να εξασφαλίσει στην Ελλάδα τη χορήγηση δανείου ύψους 472.000 στερλινών. 

Η προσφορά αυτή υπερκαλύφθηκε και ζητήθηκε από τους αγοραστές να καταβάλουν 

µονάχα το 10% από την τιµή αγοράς µε την προϋπόθεση να καταβάλουν το υπόλοιπο 

ποσό αργότερα. Στη συνέχεια χορηγήθηκε και άλλο δάνειο το 1825, ύψους 1,1 

εκατοµµυρίων στερλινών. Ωστόσο, µόνο το 20% του ποσού αυτού έφτασε στο σκοπό 

του, καθώς το µεγαλύτερο µέρος δεσµεύτηκε από κερδοσκόπους και µεσάζοντες στο 

Λονδίνο, το υπόλοιπο σπαταλήθηκε στην προπληρωµή τόκων και προµηθειών στα 

χρηµατιστήρια της Ευρώπης ή σε παραγγελίες πολεµικού υλικού το οποίο δεν έφτασε 

ποτέ στην Ελλάδα και µόνο ένα αµελητέο ποσό από αυτά των δανείων χρησιµοποιήθηκε 

για τις ανάγκες της επανάστασης.  

Έτσι, το 1827, ο Ιωάννης Καποδίστριας απευθύνει έκκληση στις µεγάλες 

δυνάµεις για να του χορηγήσουν ένα νέο δάνειο ώστε να καλύψει ένα µέρος των τόκων 

από τα προηγούµενα δάνεια και µε τα υπόλοιπα να προσπαθήσει να ανορθώσει την 

κατεστραµµένη ελληνική οικονοµία. Οι πιστωτές όµως αρνούνται να του χορηγήσουν το 

νέο αυτό δάνειο, και έτσι η Ελλάδα οδηγείται στην πτώχευση. Για να αντιµετωπίσει 

αυτήν την κατάσταση ο Καποδίστριας προσπάθησε να εφαρµόσει ένα εσωτερικό 

πρόγραµµα ανοικοδόµησης της ελληνικής οικονοµίας, το οποίο όµως προκάλεσε 

αντιδράσεις στον εξαθλιωµένο λαό µε αποτέλεσµα ο αρχικός αγώνας για την 

ανεξαρτησία να εξελιχθεί σε εµφύλιο πόλεµο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης που 

επικρατούσε, τα κεφάλαια που περίµεναν, δεν εισπράχθηκαν ποτέ καθώς δε γνώριζαν 

ποιος έπρεπε να τα παραλάβει, οι τόκοι δεν καταβλήθηκαν ποτέ στους οµολογιούχους 

αυτών των δύο δανείων και έτσι η αξία των οµολόγων ελαττώθηκε σε ένα κλάσµα της 

ονοµαστικής αξίας. Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε διακανονισµό αυτών των 
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δανείων το 1878 όταν το ποσό αυτό µαζί µε τους τόκους είχε ήδη ξεπεράσει τα 10 

εκατοµµύρια στερλίνες. 

Το 1832 οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσίας αποφάσισαν 

να χορηγήσουν ένα δάνειο στην Ελλάδα ύψους 60 εκατοµµυρίων δραχµών ώστε να τη 

βοηθήσουν να ανορθώσει την οικονοµία της. Όµως, µε την επιβολή του Όθωνα ως 

βασιλιά από τους Άγγλους, οι µεγάλες δυνάµεις και η ξενόφερτη βαυαρική διοίκηση 

συνέχισαν να σπαταλούν τα κεφάλαια του ελληνικού λαού. Αυτή τη φορά τα χρήµατα 

δαπανήθηκαν για τη διατήρηση του στρατού αλλά και του βασιλιά. Έτσι, η Ελλάδα 

κατάφερε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές της µέχρι και το 

1843 που ήρθε και η δεύτερη χρεοκοπία της µε αποτέλεσµα να αποκλειστεί από τις 

διεθνείς αγορές για πολλές δεκαετίες. Για µεγάλο διάστηµα επικράτησε ο εσωτερικός 

δανεισµός από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δάνειζε στην ελληνική 

κυβέρνηση τα κεφάλαια που χρειαζόταν για την κάλυψη των αναγκών της. Στην πορεία 

όµως όσο οι ανάγκες της πλήθαιναν, έφτασε να της χορηγεί δάνεια µε επιτόκια διπλάσια 

του διεθνούς επιτοκίου δανεισµού.   

Η περίοδος από το 1844 έως και το 1860, ήταν µια περίοδος χωρίς µεγάλα 

ελλείµµατα και δανεισµό,  αφού η πρόσβαση σε νέα εξωτερικά δάνεια ήταν ανέφικτη 

µετά τη χρεοκοπία και τη διακοπή εξυπηρέτησης του δανείου των 60 εκατοµµυρίων. 

Αλλά και από το εσωτερικό δεν ήταν δυνατή η άντληση κεφαλαίων. Όµως από το 1861 

έως και το 1878, καταγράφεται µια δραµατική περίοδος µε µεγάλα ελλείµµατα και 

αδυναµία κάλυψης τους, καθώς πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα προκάλεσαν αύξηση 

των δαπανών και µείωση των εσόδων. Η ναυτιλιακή επανάσταση που έγινε τον 

Φεβρουάριο του 1862 προκάλεσε την πτώση του Όθωνα ενώ το 1866 ξέσπασε και η 

κρητική επανάσταση η οποία διήρκησε τρία χρόνια. Έτσι προκλήθηκαν νέες οικονοµικές 

υποχρεώσεις, µε την αποστολή όπλων και ανδρών, αλλά και µε την περίθαλψη 30.000 

κρητικών γυναικόπαιδων που είχαν γλιτώσει από τις σφαγές των Τούρκων. Η Ελλάδα 

τότε αναγκάστηκε να σπαταλήσει χρήµατα και για την ενίσχυση του εξοπλισµού της για 

το ενδεχόµενο σύγκρουσης µε την Τουρκία. Το πιο σοβαρό όµως πρόβληµα εκείνης της 

περιόδου ήταν η κυβερνητική αστάθεια που οφειλόταν στον πολυκοµµατισµό.  

Το 1878 το ελληνικό δηµόσιο κατάφερε να καταλήξει σε συµβιβασµό µε τους 

ξένους πιστωτές. Οι διεθνείς χρηµαταγορές άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους για την 

Ελλάδα και αµέσως της χορήγησαν κεφάλαια. Έτσι, η χώρα µπήκε σε έναν φαύλο κύκλο 

δανεισµού. Τα τοκοχρεολύσια αντιµετωπίζονταν µε νέα δάνεια και το ύψος του χρέους 

έφτασε τα 585,4 εκατοµµύρια φράγκα. Το 1893, η κυβέρνηση προχωράει σε στάση 
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πληρωµών και  ο Τρικούπης αναφωνεί στη βουλή στις 10 ∆εκεµβρίου το ιστορικό 

«Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαµεν». Η Τρίτη πτώχευση κλόνισε τη δραχµή υποτιµώντας 

την αξία της στη µισή και οδήγησε σε µαρασµό την ελληνική οικονοµία. Τον Απρίλιο του 

1895 ο Τρικούπης έχασε στις εκλογές, αποσύρθηκε από την πολιτική και πέθανε ένα 

χρόνο αργότερα στη Ριβιέρα της Γαλλίας. 

Μετά το θάνατο του Χαρίλαου Τρικούπη, ακολούθησε ο καταστροφικός πόλεµος 

µε την Οθωµανική αυτοκρατορία τον οποίον κήρυξε ο ∆ηλιγιάννης το 1897, ο οποίος 

πόλεµος κόστισε στην Ελλάδα 4 εκατοµµύρια τούρκικες λίρες ως αποζηµίωση, αλλά και 

τη δηµιουργία της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τη ∆ιαχείριση του Ελληνικού Χρέους. Αυτή η 

επιτροπή η οποία ήλεγχε την οικονοµική πολιτική της χώρας επέβαλλε τα γνωστά 

µονοπώλια σε σπίρτα, τσιγάρα, οινόπνευµα και άλλα προϊόντα, ασχολήθηκε µε την 

είσπραξη των φόρων και τα συστήµατα διαχείρισης της Ελλάδας και  ανέλαβε να 

καθορίζει και τη νοµισµατική πολιτική της. Έτσι, η εθνική κυριαρχία της χώρας δέχθηκε  

ένα ακόµη ισχυρό πλήγµα. 

Το διάστηµα από το 1910 έως το 1922, η Ελλάδα παίρνει  και άλλα  δάνεια για τις 

ανάγκες του πολέµου αλλά και για την εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων εξωτερικών 

δανείων. Η Μικρασιατική Καταστροφή η οποία ακολουθεί το 1922 µπορεί να µη φέρνει 

πτώχευση, φέρνει όµως πέρα από τους πρόσφυγες και άλλες δαπάνες στη χώρα, τις 

οποίες για να καλύψει προσφεύγει στον εξωτερικό δανεισµό. Από το 1923 ως το 1932 τα 

συνεχή δάνεια από το εξωτερικό αυξάνουν το ανυπέρβλητο πια δηµόσιο χρέος, ενώ το 

ισοζύγιο πληρωµών παρά τις όποιες προσπάθειες παραµένει αρνητικό. Το 1929 έχουµε 

και το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ύστερα από το κραχ του 

χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Τότε πολλές χώρες χρεοκόπησαν καθώς η παγκόσµια 

οικονοµία συρρικνωνόταν και εισερχόταν στη Μεγάλη Ύφεση και φυσικά η κατάσταση 

αυτή είχε άµεσες συνέπειες και στην οικονοµία της Ελλάδας. Τον Μάρτιο του 1931 

σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση προϋπολογισµού του υπουργού Οικονοµικών 

καθηγητή Βερβαρέσσου, η Ελλάδα χρωστάει στο εξωτερικό 2,868,1 εκατοµµύρια χρυσά 

φράγκα. Τελικά, την πρωτοµαγιά του 1932, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, 

ανακοινώνει στη βουλή την πτώχευση της Ελλάδας και την στάση πληρωµών των 

εξωτερικών αυτών δανείων. Αυτή η χρεοκοπία διήρκεσε µέχρι το 1964, πιο πολύ δηλαδή 

από οποιαδήποτε άλλη χρεοκοπία της χώρας. 

Ο τελικός διακανονισµός όλων των προπολεµικών χρεών της Ελλάδας έγινε µε το 

«κόψιµο των τριών µηδενικών» και την εισαγωγή της «νέας» δραχµής της 

σταθεροποίησης, από τον Σπύρο Μαρκεζίνη στα 1952-53. Κατά τη δεκαετία 1955-1965 
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υπήρξε µια πρωτοφανής ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυστηρή συγκράτηση δαπανών οι 

οποίες συνέβαλλαν στις τελικές πληρωµές εκείνων των δανείων µόλις το 1967. Από το 

1980 και µετά το χρέος άρχισε και πάλι να αυξάνει, για να φτάσει στα τέλη του τρίτου 

τριµήνου του 2012 να ανέρχεται στα 301,2 δισ. ευρώ ή στο 152,6% του ΑΕΠ της χώρας5
. 

Και όπως προβλέπεται η ιστορία αυτού του δανείου θα έχει και συνέχεια, η οποία µπορεί 

να επιφέρει άλλη µία χρεοκοπία στο παρόν ή το µέλλον της χώρας. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η χρεοκοπία µιας χώρας εξαρτάται από 

τις οικονοµικές στρατηγικές επιλογές της κάθε κυβέρνησης και από την αξιοπιστία της 

απέναντι στους πιστωτές της, δηλαδή αν τηρεί τους όρους του δανεισµού. Άρα η 

οικονοµική χρεοκοπία είναι επακόλουθο της πολιτικής χρεοκοπίας των κυβερνήσεων της 

χώρας από τη µεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Στις µέρες µας λοιπόν κρίνεται ακόµη πιο 

επιτακτική η ανάγκη για ισχυρή και τολµηρή ηγεσία η οποία θα αναδιαρθρώσει τα 

δηµόσια οικονοµικά. 

 

1.5 Παρουσίαση του Πτωχευτικού Κώδικα 

  
 Ο Πτωχευτικός Κώδικας6

 αποτελείται από 13 κεφάλαια, εκ των οποίων το 

καθένα αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα : 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ :  

 

Η κήρυξη της πτώχευσης (άρθρα 1-14)  

• Γενική διάταξη (άρθρο 1) 

• Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης (άρθρα 2-9) 

• Εξασφαλιστικά µέτρα (άρθρα 10-11) 

• Αντίκλητοι – έξοδα – προθεσµίες (άρθρα 12-14) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ :  

 

Συνέπειες της πτώχευσης (άρθρα 15-51) 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη (άρθρα 15-20) 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές  (άρθρα 21-27) 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις (άρθρα 28-36) 

• Αποχωρισµός και πτωχευτική διεκδίκηση (άρθρα 37-40) 

                                                 
5
 Τα στοιχεία αυτά είναι από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

6
 ν.3588/2007 όπως ισχύει µετά τους ν.4013/2011, 4055/2012, και 4072/2012 
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• Πτωχευτική ανάκληση (άρθρα 41-51) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ :  

 

Όργανα της πτώχευσης (άρθρα 52-88)  

• Γενική διάταξη (άρθρο 52) 

• Το πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρα 53-57) 

• Ο εισηγητής (άρθρα 58-62) 

• Ο σύνδικος (άρθρα 63-81) 

• Η συνέλευση των πιστωτών (άρθρα 82-84) 

• Η επιτροπή πιστωτών (άρθρα 85-88) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : 

 

Εξέλεγξη των πιστώσεων (άρθρα 89-95) 

• Αναγγελία (άρθρα 89-92) 

• Επαλήθευση (άρθρα 93-95) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : 

 

Ειδικές διατάξεις επί νοµικών προσώπων (άρθρα 96-98) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : 

 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99-106) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ : 

 

Σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρθρα 107-131) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ : 

 

Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανοµή (άρθρα 132-161) 

• Η ένωση των πιστωτών (άρθρα 132-134) 

• Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου (άρθρα 135-145) 

• Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη (άρθρα 146-150) 

• Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης (άρθρα 151-152) 

• ∆ιανοµές προς τους πιστωτές (άρθρα 153-161) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ : 

 

Απλοποιηµένη διαδικασία επί πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου (άρθρα 162-163) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ : 

 

Η περάτωση της πτώχευσης (άρθρα 164-167) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ : 

 

Η αποκατάσταση του οφειλέτη (άρθρα 168-170) 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ : 

Ποινικές διατάξεις (άρθρα 171-177) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ : 

 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις (άρθρα 178-182)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 
2.1 Γενικά περί οικονοµικής κρίσης και πτώχευσης 

 

Στις µέρες µας επικρατεί ο όρος οικονοµική κρίση δηλαδή το φαινόµενο κατά το 

οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια συνεχή και αισθητή µείωση της οικονοµικής 

της δραστηριότητας. Με τον όρο οικονοµική δραστηριότητα αναφερόµαστε σε 

µακροοικονοµικά µεγέθη όπως είναι η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιµές, οι 

επενδύσεις. Ο σπουδαιότερος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι 

οποίες όταν αυξάνονται ή µειώνονται, επιδρούν άµεσα και σε όλα τα υπόλοιπα 

οικονοµικά µεγέθη. Επιπλέον υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στις καθηµερινές 

συναλλαγές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. 

Η οικονοµική κρίση ουσιαστικά είναι η µία εκ των δύο φάσεων των οικονοµικών 

διακυµάνσεων και ειδικότερα η φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονοµική 

δραστηριότητα µονίµως συρρικνώνεται7. 

Εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωµένες Πολιτείες µε αντικείµενο τις τραπεζικές 

επισφάλειες και πιο συγκεκριµένα την αδυναµία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων 

και σύντοµα έλαβε διαστάσεις επιδηµίας. Η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

επεκτάθηκε γρηγορότερα στις αναπτυγµένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον 

κόσµο, µε σοβαρές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστηµα, τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. Η κάθε κρίση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, µέγεθος, απώλειες, και 

ανακάµψεις. 

Ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκαµψη της παραγωγικής δραστηριότητας 

συνιστά η πολύ χαµηλή συνολική ρευστότητα. Η άµεση σχέση µεταξύ ρευστότητας και 

παρατεινόµενης εκκρεµότητας της αναγκαίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, έχει 

ως αποτέλεσµα τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να εξακολουθούν να 

µειώνονται. Συνδέεται όµως και µε το ∆ηµόσιο, το οποίο καθυστερεί να εξοφλεί τις 

οφειλές του, όσο αδυνατεί να συγκεντρώσει περισσότερα έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο 

καθυστερεί και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που διατίθενται στο κράτος. 

Υπάρχει αδυναµία των πληρωµών των οικονοµικών υποχρεώσεων. Αυτό 

συνεπάγεται σε αύξηση το ποσοστού της ανεργίας, λόγω της χαµηλής κατανάλωσης και 

αγοραστικής δύναµης. Αυτό επιφέρει στα φυσικά πρόσωπα κυρίως αρνητική ψυχολογία 

                                                 
7
 European Commission, 2009 
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και διακράτηση πόρων. Γενικότερα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από κλάδους 

καταναλωτικού ενδιαφέροντος (βιοµηχανίες προϊόντων όχι πρώτης ανάγκης, για 

παράδειγµα βιοµηχανία παραγωγής αυτοκινήτων).  Πλήττει και τον κατασκευαστικό 

κλάδο καθώς δεν υπάρχει ζήτηση για αγορά ή κατασκευή ακινήτων, αλλά και τον 

τουρισµό λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Ξεκινάει από ορισµένους κλάδους αλλά στην 

πορεία επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονοµίας  

στηρίχθηκε σε τοµείς όπως ο τουρισµός, η ναυτιλία και η οικοδοµή, κλάδοι που 

πλήττονται πρώτοι και µε ιδιαίτερη ένταση από την κρίση. 

Κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης πολλοί πλούσιοι άνθρωποι χάνουν 

µέρος των χρηµάτων τους, κυρίως όταν έχουν επενδύσει µεγάλα χρηµατικά ποσά στους 

προαναφερόµενους κλάδους. Μειώνεται η ζήτηση, µε αποτέλεσµα να µειώνονται και τα 

µεγάλα κέρδη και αυτό επιδρά στα έσοδά τους. 

Μια οικονοµική κρίση ουσιαστικά πυροδοτεί και µια κρίση εµπιστοσύνης για τις 

χώρες που της δανείζουν. Οι τράπεζες µε τη σειρά τους κάνουν αυστηρότερες επιλογές 

δανειακών πελατών, περικοπή δαπανών και προσπαθούν να εισπράξουν καθυστερηµένες 

οφειλές.  Κανένας, ούτε οι καταναλωτές, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι εξειδικευµένοι 

διεθνείς αναλυτές µπορούν να προβλέψουν µε βεβαιότητα τη διάρκεια µιας εγχώριας 

κρίσης. 

Τα αίτια της κρίσης οφείλονται κυρίως στις πολιτικές που εφαρµόστηκαν και στη 

συγκυρία της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Υπήρχαν πολλά 

διαρθρωτικά προβλήµατα πολύ πριν την εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης, τα οποία διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η κρίση στη χώρα µας 

ωστόσο, αναµένεται να έχει µεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από ότι σε άλλες χώρες της 

ΕΕ, ακριβώς επειδή η δοµή και τα διαρθρωτικά της προβλήµατα όχι µόνο είναι 

διαφορετικά, αλλά διατηρούνται και καθηµερινά γίνονται µεγαλύτερα και οξύτερα, αντί 

να αµβλύνονται. 

Η οικονοµική κρίση κυρίως οφείλεται στα παρακάτω: 

• Στην αύξηση-διόγκωση στις τιµές των ακινήτων (σε περιοχές των ΗΠΑ), η οποία 

διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση και αύξησε το έλλειµµα των τρεχουσών 

συναλλαγών. 

• Στη µεταφορά του ρίσκου µέσω τιτλοποιήσεων από τους ισολογισµούς των 

τραπεζών στο κοινό και τους επενδυτές. Η µεταφορά αυτή έδινε τη δυνατότητα 
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στις τράπεζες να δανείζουν άφοβα σε αφερέγγυους δανειολήπτες και µε αυτόν τον 

τρόπο να αποκτούν ρευστότητα για επιπλέον δανειοδοτήσεις. 

• Στη ραγδαία εξάπλωση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, από 9% των 

συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007. Οι τράπεζες παρείχαν δάνεια 

στα νοικοκυριά µε ελκυστικά χαµηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, τα οποία όµως 

θα αναπροσαρµόζονταν στη συνέχεια µε µόνη εγγύηση την αναµενόµενη αύξηση 

στην τιµή της κατοικίας. Τις περισσότερες φορές οι τράπεζες αναλάµβαναν να 

πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, επειδή το νοικοκυριό 

είχε πρόβληµα αποπληρωµής. 

• Στην ύπαρξη του ευρώ, το οποίο αρχικά διευκόλυνε τη µεταφορά πόρων προς τις 

χώρες που αναπτύσσονταν ταχύτερα. Οι κεφαλαιακές αυτές εισροές ισοσκέλιζαν 

το ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, δηλαδή επέτρεπαν σε χώρες της λεγόµενης 

«ευρωπαϊκής περιφέρειας», πριν την κρίση, να διατηρούν ένα σοβαρό έλλειµµα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μόλις ξέσπασε η κρίση η δυνατότητα αυτή 

ξανεµίσθηκε, καθώς συρρικνώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές. 

• Στις πολιτικές για άµεση µείωση των φορολογικών εσόδων που ακολούθησαν 

κυρίως οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν την κρίση για πάνω από µια δεκαετία. 

 

2.2 Οικονοµική κρίση στην κοινωνική ζωή  

 

Η οικονοµική κρίση έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή. 

∆ηµιουργείται µια αλυσιδωτή κατάσταση, όπως θα δούµε και παρακάτω στο κεφάλαιο, 

όπου η αδυναµία του δηµόσιου τοµέα για πληρωµή των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες 

και τους τρίτους οδηγεί σε αδυναµία παροχής ρευστότητας των τραπεζών στις 

επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα και οι επιχειρήσεις να αδυνατούν να αποπληρώσουν τους 

µισθούς. Έτσι, υπάρχει µείωση (ή πολλές φορές και απουσία) εισοδήµατος, το οποίο 

ελαττώνει την ευηµερία και ωθεί µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια. Η 

απασχόληση είναι ένας κλάδος που αντανακλά σε µεγάλο βαθµό στην κατάσταση όπου 

βρίσκεται η διεθνής οικονοµία. 

Η συνεχής αβεβαιότητα, η έλλειψη ρευστότητας και το ψηλό κόστος δανεισµού 

έχουν οδηγήσει σε κλείσιµο πολλές επιχειρήσεις ενώ άλλες αντιµετωπίζουν σοβαρότατα 

προβλήµατα. Αυτό οδηγεί στη συνεχή µείωση των θέσεων εργασίας µε αποτέλεσµα η 

ανεργία να συνεχίζει την αυξητική της τάση. 
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Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης δε διαφοροποιούνται µόνο µεταξύ των 

χωρών, (οι χώρες χαµηλής και µέσης ανάπτυξης πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τις 

αναπτυγµένες χώρες) αλλά και στο εσωτερικό τους. Πλέον οι χειρώνακτες εργάτες και τα 

άτοµα µε χαµηλή εκπαίδευση υφίστανται τις πλέον δυσµενείς επιπτώσεις σε σχέση µε τα 

άτοµα υψηλής εκπαίδευσης της µεσαίας και ανώτερης τάξης. Ήδη από τα τέλη του 2008 

η ανεργία άρχισε να αυξάνεται. 

Σε ένα άρθρο αναφέρεται ότι το φαινόµενο της ανεργίας µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µόνο µέσω της ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να γίνει µε την παροχή κινήτρων και µε τις 

ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, ώστε να εισρεύσουν κεφάλαια στην οικονοµία µε 

χαµηλό κόστος. 

Η συνεχής αβεβαιότητα, η έλλειψη ρευστότητας και το ψηλό κόστος δανεισµού 

έχουν οδηγήσει σε κλείσιµο πολλές επιχειρήσεις ενώ άλλες αντιµετωπίζουν σοβαρότατα 

προβλήµατα. 

 

2.3 Τράπεζες και µειώσεις χορηγούµενων δανείων  

 

Τη σηµερινή εποχή οι επιχειρήσεις έχουν πάψει να φοβούνται τη ∆ΟΥ και 

ανησυχούν για τα αποτελέσµατα που θα δηµοσιεύσουν σε έναν ισολογισµό και θα τα 

δουν οι τράπεζες. Ο φόβος τους έγκειται στο να µην σταµατήσουν οι τράπεζες να 

χορηγούν δάνεια ή να µην αυξήσουν τους τόκους για γρηγορότερη είσπραξη των ήδη 

χορηγούµενων δανείων. 

Πρέπει να προσέχουν λοιπόν κάποιους δείκτες για την καλή και οµαλή λειτουργία 

της επιχείρησης τους. 

 

Α. Τα βασικά Ίδια κεφάλαια απαρτίζονται κυρίως από το µετοχικό κεφάλαιο, τα 

αποθεµατικά και κέρδη περιόδου και δικαιώµατα µειοψηφίας ενώ ως αφαιρετικά στοιχειά 

θεωρούνται τα άυλα πάγια στοιχειά και την υπεραξία. 

Γίνεται συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση σχετικά µε την αναλογία, τη ποιότητα 

και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων µε σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

της τράπεζας και την προστασία των καταθετών της, σύµφωνα µε τις οδηγίες  των 

σχετικών Πράξεων ∆ιοικητή, της Τράπεζας Ελλάδος. 
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Επιδιωκόµενοι στόχοι της Τράπεζας ως προς τη διαχείριση της επάρκειας των 

κεφαλαίων:  

• H συµµόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σχετικά µε τους 

αναλαµβανόµενους κινδύνους.  

• Η δυνατότητα της τράπεζας να συνεχίζει χωρίς εµπόδια τις δραστηριότητες της. 

• Η συνέχιση της ισχυρής και σταθερής βάσης κεφαλαίου που θα υποστηρίζει τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της τράπεζας, σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

 

Β. Η δραστηριότητα της Τράπεζας συνδέεται µε την ανάληψη πιστωτικού 

κινδύνου, ο οποίος δηλώνει τη ζηµιά της επιχείρησης, λόγω της αδυναµίας του 

αντισυµβαλλοµένου να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος αποτελεί τον πιο σηµαντικό κίνδυνο και για αυτό το λόγο η αποτελεσµατική 

διαχείριση και παρακολούθηση του κρίνεται απαραίτητη από τη διοίκηση. 

Τα πιστωτικά όρια που συνάπτονται µε άλλες επιχειρήσεις από δραστηριότητες 

και συναλλαγές µε χρεόγραφα του τραπεζικού χαρτοφυλακίου είναι αυτά που ουσιαστικά 

εκθέτουν σε πιστωτικό κίνδυνο. Η Τράπεζα διαµορφώνει το επίπεδο του πιστωτικού 

κινδύνου που αναλαµβάνει οριοθετώντας τον αποδεκτό βαθµό κινδύνου του κάθε 

πιστωτή. 

 

Γ.  Η σωστή αξιολόγηση και αποτελεσµατική παρακολούθηση του κινδύνου 

αγοράς, που οφείλεται στην ενασχόληση της µε χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και ο 

ακριβής προσδιορισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τον αναλαµβανόµενο 

κίνδυνο.  

Ο κίνδυνος αγοράς ο οποίος αφορά κυρίως στην πιθανότητα απωλειών από τις 

µεταβολές των τιµών (µετοχών, επιτοκίων, εµπορευµάτων ή συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών) χρηµατοοικονοµικών µέσων, αναλύεται σε:  

• Επιτοκιακό κίνδυνο: ο οποίος αφορά µεταβολή αξίας που προέρχεται από 

µεταβολή επιτοκίων.  

• Κίνδυνο τιµών: έχει να κάνει µε τη µεταβολή της αξίας η οποία οφείλεται στη 

µεταβολή των τιµών (π.χ. τιµές µετοχών).  

• Συναλλαγµατικό κίνδυνο: που σχετίζεται µε µεταβολή της αξίας που είναι 

αποτέλεσµα των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
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∆. Η ρευστότητα, που πολλές φορές αναφέραµε παραπάνω, παίζει σηµαντικό 

ρόλο. Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας έχει να κάνει µε την ικανότητα του 

πιστωτικού ιδρύµατος να διατηρεί επαρκή ρευστά διαθέσιµα ώστε να εκπληρώνονται οι 

ταµειακές υποχρεώσεις. Για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου παρακολουθούνται 

επανειληµµένα οι µελλοντικές απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανάγκες 

δανεισµού σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη λήξη των ανοικτών συναλλαγών. 

 

2.4 Χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες  

 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες σε µία επιχείρηση. 

Πρέπει να ελέγχονται τακτά και ορθά. Οι Οικονοµικοί Έλεγχοι οφείλουν να είναι 

αντικειµενικοί και µπορούν να συγκρίνονται µε των υπόλοιπων εταιριών, για παράδειγµα 

ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, τα αποτελέσµατα χρήσης, η 

κατάσταση ταµειακής ροής) και οικονοµικών δεικτών. 

Συνήθως, χρησιµοποιούνται και συντάσσονται από την επιχείρηση για τον 

προσδιορισµό της χρηµατικής αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών που εισρέουν στην 

επιχείρηση και εκρέουν από αυτήν. Αποτελούν µέσα για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των εξής τριών βασικών πλευρών της δραστηριότητας µιας επιχείρησης: της 

ρευστότητας, της γενικής οικονοµικής της κατάστασης και της αποδοτικότητάς της. 

 

2.5 Οικονοµικοί δείκτες 

 

Οι οικονοµικοί δείκτες αποτελούν ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο οικονοµικού 

ελέγχου. Για τον υπολογισµό τους, µπορούν να χρησιµοποιούνται στοιχεία ή µεγέθη από 

διαφορετικές οικονοµικές καταστάσεις. Για να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα από την 

ανάλυση και τον έλεγχο ενός δείκτη πρέπει να γίνουν δύο ειδών συγκρίσεις: 

• Η κλαδική σύγκριση: η σύγκριση αυτή µας επιτρέπει να απαντήσουµε στο 

ερώτηµα “πώς τα πάει η επιχείρηση στον κλάδο της;”  

• Η ανάλυση τάσεων : εδώ εξετάζεται η πορεία της επιχείρησης διαχρονικά.  
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Υπάρχουν πάρα πολλοί αριθµοδείκτες που µας βοηθάνε στην απεικόνιση της 

κατάσταση της επιχείρησης. Εµείς εδώ θα αναφέρουµε τους σηµαντικότερους που είναι 

οι παρακάτω: 

 

∆είκτες ρευστότητας  

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ε/ Βραχυπρόθεσµο Π 

 

Αριθµοδείκτης  Πραγµατικής  Ρευστότητας =  

Κυκλοφορούν Ε-τελικό απόθεµα/ Βραχυπρόθεσµο Π 

 

Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ταµειακής  Ρευστότητας =  

Ταµείο + τράπεζα/ Βραχυπρόθεσµο Π 

 

∆είκτες χρήσης Ενεργητικού  

 

Ρυθµός ανακύκλωσης αποθεµάτων =  

Κόστος πωληθέντων αγαθών / Μέσος όρος αποθεµάτων  

 

Αριθµός ανακύκλωσης εισπρακτέων λογαριασµών =  

Καθαρές πωλήσεις επί πιστώσει / Μέσος όρος εισπρακτέων λογαριασµών  

 

Αναλογία συνολικού Ενεργητικού προς πωλήσεις =  

Καθαρές πωλήσεις / Συνολικό Ενεργητικό  

 

∆είκτες φερεγγυότητας  

 

Αριθµοδείκτης χρέους = Σύνολο υποχρεώσεων / Συνολικό Ε 

 

Αριθµοδείκτης ξένων – ιδίων κεφαλαίων = Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια  

 

Αριθµοδείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών δαπανών =  

Έσοδα προ τόκων, φόρων / Χρεωστικοί τόκοι  
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∆είκτες αποδοτικότητας  

 

Αριθµοδείκτης Μικτού Κέρδους= Μικτό κέρδος*100/ Καθαρές πωλήσεις  

 

Αριθµοδείκτης Καθαρού Κέρδους = Καθαρό Κέρδος*100 / Καθαρές πωλήσεις  

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενου Κεφαλαίου =  

Καθαρό Κέρδος µετά τη φορολογία*100/ Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

(Απασχολούµενο Κεφάλαιο = Μετοχικό κεφάλαιο + Αποθεµατικά + Οµολογίες+ 

+Μακροπρόθεσµα δάνεια) 

 

2.6 Πωλήσεις 

 

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Ο δείκτης αυτός 

κατά τον Ιούλιο του 2009 σηµείωσε µείωση 10,2% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

2008, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2008 

προς 2007 είχε καταγραφεί υποχώρηση του δείκτη κατά 0,8%. Παρατηρούµε λοιπόν ότι 

φέτος καταγράφεται πολύ σηµαντική πτώση στις λιανικές πωλήσεις που οφείλεται στην 

εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης. Εποµένως η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει 

το τζίρο των επιχειρήσεων αφού οι πωλήσεις τους έχουν περιορισθεί. 

Παρατηρείται γενικά τον τελευταίο καιρό και ειδικότερα µετά την εµφάνιση της 

οικονοµικής κρίσης το κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων, κυρίως λιανικού εµπορίου λόγω 

της κατακόρυφης µείωσης του τζίρου και των ακάλυπτων επιταγών. Ενδεικτικά, 

αναφέρουµε ότι µόλις στους δύο πρώτους µήνες του 2009, 136 επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς του ιµατισµού, των υποδηµάτων και του 

επίπλου κατέθεσαν αίτηση διαγραφής από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο λόγω πτώχευσης.  

Πολλοί επιχειρηµατίες δηλώνουν ότι το τελευταίο εξάµηνο είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στα καθαρά κέρδη και ότι µειώθηκε ο τζίρος τους το τελευταίο εξάµηνο. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι αυξήθηκαν οι ανείσπρακτες επιταγές το τελευταίο εξάµηνο, 

ενώ η συνέχιση της κατάστασης εξηγεί τη σηµαντική πτώση ρευστότητας των 

µεταποιητικών επιχειρήσεων. Αρκετοί προέβησαν σε περικοπές για τη µείωση του 

κόστους λειτουργίας, ενώ άλλοι µείωσαν µόνο τα έξοδα για διαφήµιση. 
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2.7 Μειώσεις µισθών  

 

∆εκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν ήδη κηρύξει πτώχευση λόγω αδυναµίας 

πληρωµής χρεών προς τις τράπεζες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τις αιτήσεις που έχουν 

υποβληθεί, προκύπτει ότι περισσότεροι από 30.000 ιδιώτες έχουν πτωχεύσει έως τώρα. 

Το πρόβληµα παρουσιάζεται εντονότερο στα φυσικά πρόσωπα τα οποία  έχουν σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας µε το δηµόσιο, και φτάνει στο 1/3 του συνόλου.  

Με την τρόικα να πιέζει, η κυβέρνηση προχωρά σε νόµο για την κατάργηση των 

συλλογικών συµβάσεων που ισχύουν µε αποτέλεσµα τις απολύσεις και περικοπές των 

αποδοχών 110.000 εργαζοµένων.  

Με τις ρυθµίσεις που πρόκειται να γίνουν στο εργασιακό και µισθολογικό 

καθεστώς, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, θα εναρµονιστεί πλήρως µε τον ιδιωτικό. Έτσι 

σταµατάει η µονιµότητα του προσωπικού και ελαττώνονται οι αµοιβές µε την κατάργηση 

των εδικών επιδοµάτων και τον περιορισµό των αποζηµιώσεων για υπερωρίες και 

έκτακτη εργασία. Με αυτές τις αλλαγές, το ποσοστό των ατόµων που θα απολύονται κάθε 

µήνα και το ύψος των αποζηµιώσεων θα γίνεται όπως στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ οι 

µειώσεις των αποδοχών υπολογίζεται να φθάσουν µέχρι και το 50%. Αυτό, είναι ένα 

παράδειγµα πολλών ανθρώπων που  χάνουν τους µισθούς και τις δουλειές τους. 

 

2.8 Κλείσιµο επιχειρήσεων και άνοιγµα νέων  

 
Η επιχειρηµατική ανανέωση είναι πολλές φορές απαραίτητη για την αγορά, καθώς 

50% των επιχειρήσεων στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους δεν επιβιώνουν. Το µέσο 

ποσοστό αυτών των εταιρειών είναι περίπου 7% στην ΕΕ ανά έτος. Έτσι, ένα χαµηλό 

ποσοστό επιβίωσης δεν αποτελεί σοβαρά λόγο ανησυχίας καθώς η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων είναι µέρος της διαδικασίας µέσω της οποίας οι επιχειρηµατίες αντιδρούν 

στην πραγµατικότητα της αγοράς. Ο συνεχής ανταγωνισµός που αυξάνεται οδηγεί τους 

επιχειρηµατίες στο να κλείνουν την επιχείρηση τους και να ανοίγουν άλλη. 

Αυτό όµως δε συµβαίνει τις περισσότερες φορές, γιατί στην περίοδο της 

οικονοµικής κρίσης που διανύουµε οι επιχειρηµατίες δεν έχουν µεγάλη ευελιξία. Η 

πτώχευση είναι ακόµη µια ευκαιρία για αυτούς. Από όλα τα κλεισίµατα εταιρειών, 

αύξηση της τάξης του 19,5% παρουσίασαν οι αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 99 το πρώτο 

εξάµηνο του 2012, έναντι του αντίστοιχου εξαµήνου του 2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 

ενώ 11 έως 18% όλων των ιδρυτών εταιρειών έχουν βιώσει κάποια αποτυχία. Πρόκειται 
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για επιχειρήσεις που προέρχονται από τους κλάδους της ένδυσης, της πληροφορικής, της 

εστίασης, των κατασκευών, της διαφήµισης και του ιατρικού εξοπλισµού. H ελεγχόµενη 

χρεοκοπία της χώρας προκάλεσε καταιγισµό αιτήσεων από 544 εταιρίες σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια για την υπαγωγή στο άρθρο 99, σε διάστηµα 15 µηνών 

(Σεπτέµβριος 2011-∆εκέµβριος 2012)  που κορυφώθηκε η οικονοµική κρίση. Ο 

µεγαλύτερος αριθµός αιτήσεων συγκεντρώθηκε στα Πρωτοδικεία της Αθήνας, της 

Πάτρας και της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο εξάµηνο του 2012 

υπεβλήθησαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών 86 αιτήσεις, όταν ολόκληρο το 2011 είχαν 

υποβληθεί 101, ένα χρόνο πριν είχαν υποβληθεί 124 και το 2009 που ξεκινά ουσιαστικά η 

κρίση στην Ελλάδα οι αιτήσεις υπαγωγής ανήλθαν στις 95 αιτήσεις. Πτωχεύσεις 

συµβαίνουν και σε περιόδους υψηλής ανάπτυξης του ΑΕΠ. Η πτώχευση δεν είναι πάντα 

άµεση συνέπεια της επιχειρηµατικής ανανέωσης: το 4-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες. 

Αυτό όµως δηµιουργεί εµπόδια στους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να κάνουν µια νέα 

αρχή. Η εµπειρία των τελευταίων ετών στις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 99 δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, καθώς ένα πολύ µικρό 

ποσοστό που δεν ξεπερνά το 4% κατάφερε µόλις να εξυγιανθεί και να επιστρέψει σε 

πορεία ανάκαµψης. Παρά την υπάρχουσα γνώση των παραπάνω και της κατάστασης 

όσον αφορά την απόδοση των επιχειρηµατιών που κάνουν νέα αρχή, οι πελάτες και οι 

χρηµατοπιστωτικοί κύκλοι είναι επιφυλακτικοί. Σύµφωνα µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε: 

• Το 79% των πολιτών της ΕΕ επιβεβαιώνουν ότι θα έδιναν µια δεύτερη ευκαιρία 

στους επιχειρηµατίες που είχαν προηγουµένως αποτύχει. 

• Το 47% των Ευρωπαίων αλλάζει συµπεριφορά στη πράξη δηλαδή θα δίσταζαν 

να παραγγείλουν σε µια επιχείρηση που είχε προηγουµένως αποτύχει. 

• Το 51% από αυτούς δεν θα επένδυαν ποτέ σε επιχειρήσεις που έχουν 

οικονοµικές δυσκολίες εξαρχής. 

 

Μόνο ένα µικρό µέρος των επιχειρηµατιών που έχουν αποτύχει κάνουν 

προσπάθεια για µια νέα αρχή παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρώην 

επιχειρηµατίες εξακολουθούν να έχουν επιχειρηµατικές προτιµήσεις. Αυτό οφείλεται 

στον αντίκτυπο που δηµιουργεί η αφερεγγυότητα στους ίδιους. Περίπου το 1/3 των 

επιχειρηµατιών που πτωχεύουν πωλούν το σπίτι τους, ενώ οι αρνητικές συνέπειες 

επηρεάζουν στο 25% των περιπτώσεων, και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. 
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Επιπλέον, οι επιχειρηµατίες που έχουν αποτύχει εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 

ένα περιβάλλον το οποίο υποτιµά τις νέες ευκαιρίες που δίνονται ύστερα από µία 

επιχειρηµατική αποτυχία. Πάντως, οι επιχειρηµατίες που έχουν αποτύχει δείχνουν να 

διδάσκονται από τα σφάλµατά τους και γενικά είναι πιο επιτυχηµένοι στη δεύτερη 

προσπάθειά τους, και συνήθως όταν έχουν βοηθηθεί µε εικονική πτώχευση. 

Η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας έπειτα από πτώχευση µπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση από νοµικής πλευράς. Το πτωχευτικό δίκαιο τους αντιµετωπίζει 

όλους µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η πτώχευση  ήταν δόλια ή όχι , ή εάν η 

αποτυχία δεν οφειλόταν εµφανώς στον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή της επιχείρησης. 

Επίσης, υπάρχουν διάφοροι κανόνες που επιβάλλουν περιορισµούς, απαγορεύσεις και 

εκπτώσεις δικαιωµάτων, αποκλειστικά και µόνο λόγω της κίνησης πτωχευτικών 

διαδικασιών. Αυτή η αυτοµατοποιηµένη προσέγγιση δεν λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους 

που αποτελούν καθηµερινή πραγµατικότητα της επιχειρηµατικής ζωής και προϋποθέτει 

την άποψη ότι ο πτωχεύσας είναι κάποιος τον οποίο η κοινωνία δεν µπορεί να πιστεύει 

και να εµπιστεύεται. 

Η Ελλάδα θέσπισε νέο ΠτΚ, µε στόχο τη διαφοροποίηση µεταξύ της απλής και 

της δόλιας πτώχευσης. Στο µέλλον, οι µη δόλιοι πτωχεύσαντες δεν θα υπόκεινται σε 

προσωποκράτηση και θα διατηρούν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

Μπορεί να είναι δύσκολο για τους επιχειρηµατίες να ελευθερωθούν από 

υπερβολικά χρέη και στη συνέχεια να αναλάβουν και πάλι επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Αφού συχνά, τα υπολειπόµενα χρέη δεν παύουν αυτοµάτως να υπάρχουν 

όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες αφερεγγυότητας, αν ο οφειλέτης είναι φυσικό 

πρόσωπο εξακολουθεί να ευθύνεται γι’ αυτά.  

Σε περίπτωση προσωπικής ευθύνης: 

� οι πιστωτές µπορούν να εισπράξουν τα οφειλόµενα χρέη µέσω της κατάσχεσης 

των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντα. 

� όταν τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του πτωχού δεν επαρκούν, µπορεί σε 

ορισµένες περιπτώσεις και να διαγραφεί το χρέος. 

Για τις µη δόλιες πτωχεύσεις, είναι δυνατή η κατάρτιση σχεδίου αποπληρωµής 

των χρεών σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία ή η Φινλανδία. Στο Βέλγιο, στην 

Ιρλανδία χορηγείται αυτοµάτως αποκατάσταση δεκατριών ετών για αυτοαπασχόληση.  

Είναι πολύ σηµαντικό να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα 

όλων των µερών. Το πτωχευτικό δίκαιο θα πρέπει να προβλέπει σαφή διάκριση µεταξύ 

της νοµικής αντιµετώπισης  των µη δόλιων και των δόλιων πτωχεύσεων. Οι 
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επιχειρηµατίες που κηρύσσονται σε πτώχευση για την οποία δεν φέρουν οι ίδιοι την 

ευθύνη θα πρέπει να δικαιούνται επίσηµη δικαστική απόφαση µε την οποία θα 

χαρακτηρίζονται µη δόλιοι και συγχωρητέοι. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να 

δηµοσιοποιείται. Επίσης, πρέπει να προβλέπεται στο πτωχευτικό δίκαιο έγκαιρη 

απαλλαγή από τα υπολειπόµενα χρέη, µε την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ορισµένα 

κριτήρια. 

 

2.9 Οικονοµικό κύκλωµα 

 

Το οικονοµικό κύκλωµα δείχνει τις σχέσεις µεταξύ των βασικών µονάδων του 

συστήµατος της οικονοµίας, δηλαδή των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του 

κράτους, αλλά και την αντίστροφη σχέση των αγαθών, του χρήµατος και των 

παραγωγικών συντελεστών.  

Τα νοικοκυριά είναι ουσιαστικά οι οικογένειες (µπορεί να είναι και ένα µόνο 

άτοµο ή και περισσότερα). Ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα (για παράδειγµα ανά 

βδοµάδα, µήνα ή έτος) τα νοικοκυριά εισπράττουν διάφορα χρήµατα ως εισοδήµατα τα 

οποία µπορεί να προέρχονται από την εργασία των µελών που το απαρτίζουν (όπως για 

παράδειγµα µισθός εργαζοµένου, σύνταξη) ή από κάποια περιουσιακά στοιχεία που 

διαθέτουν (π.χ. ενοίκια). 

Οι συντελεστές της παραγωγής είναι η εργασία(σωµατική και πνευµατική µε 

σκοπό την παραγωγή προϊόντος), το έδαφος (ή γη δηλαδή οι γεωγραφικές εκτάσεις, οι 

λίµνες, το υπέδαφος, οι θάλασσες, κ.α.) και το κεφάλαιο (δηλαδή τα προϊόντα που 

χρησιµεύουν για την παραγωγή άλλων προϊόντων και αγαθών). Ορισµένοι αναφέρουν και 

την επιχειρηµατικότητα ως παραγωγικό συντελεστή.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο 

αποκτούν την ιδιότητα των παραγωγικών συντελεστών κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Όταν δεν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κάποιου προϊόντος είναι εν δυνάµει 

παραγωγικοί συντελεστές. 
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Το οικονοµικό κύκλωµα 

 

 

Σχήµα 2.1 

 

Το παραπάνω σχήµα περιγράφει το οικονοµικό κύκλωµα. Βλέπουµε ότι µεταξύ 

των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων υπάρχουν δυο αντίθετες ροές. Ό,τι παράγεται από 

τις επιχειρήσεις (π.χ. προϊόντα, αγαθά) ρέει προς τα νοικοκυριά για κατανάλωση ενώ τα 

νοικοκυριά µε τη σειρά τους παρέχουν στις επιχειρήσεις τους παραγωγικούς συντελεστές 

για τη µετατροπή τους σε προϊόντα. Καθεµία από αυτές τις ροές έχει και µία αντίθετη ροή 

χρήµατος. Τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα νοικοκυριά αποτελούν 

επιχειρηµατικές δαπάνες που καλύπτουν το κόστος των προϊόντων. Στις αγορές για 

παραγωγικούς συντελεστές τα νοικοκυριά ανταλλάσσουν µε χρήµα τους συντελεστές που 

διαθέτουν, αποκτώντας έτσι ένα χρηµατικό εισόδηµα το οποίο ξοδεύουν για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών, µετατρέποντας το έτσι σε καταναλωτική δαπάνη. Το κράτος 

διοχετεύει υπηρεσίες και υλικά αγαθά προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και 

εισπράττει χρήµα µε τη µορφή φόρων.  

Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες συναλλαγές µεταξύ τους(π.χ. µεταξύ των 

επιχειρήσεων, νοικοκυριών ή µεταξύ και άλλων κρατών)  οι οποίες δεν εµφανίζονται για 

λόγους απλούστευσης και κατανόησης του οικονοµικού κυκλώµατος.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι ροές του κυκλώµατος είναι συνεχείς, 

δηλαδή γίνονται οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Επίσης, οι ροές δεν έχουν πάντοτε το ίδιο 

µέγεθος, δηλαδή µεταβάλλεται ανάλογα µε τον όγκο τον συναλλαγών και τις 

αυξοµειώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας. 



37 

 

 Ο τρόπος που συνδέονται όλα αυτά είναι αλυσιδωτός, οπότε καταλαβαίνουµε ότι 

η παραµικρή µεταβολή σε έναν από αυτούς τους παράγοντες (για παράδειγµα µια 

κρατική πτώχευση) επιφέρει σηµαντικές µεταβολές και στους υπόλοιπους (επιχειρήσεις, 

νοικοκυριά). 

Το οικονοµικό κύκλωµα όµως έχει επηρεαστεί πολύ µε την σηµερινή κρίση 

καθώς έχουν αυξηθεί τα ποσοστά ανεργίας, ο µη δανεισµός από τις τράπεζες και το 

κλείσιµο των επιχειρήσεων τα οποία οδηγούν σε ανεργία. Όλα αυτά µαζί δηµιουργούν 

ένα φαύλο κύκλο µέχρι να εξέλθουµε από τη οικονοµική κρίση. Ο σχηµατισµός του νέου 

κυκλώµατος για τα παραπάνω όµως είναι περιττός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
3.1 Πως κηρύσσεται η πτώχευση 

 

Όπως έχουµε αναφερθεί και παραπάνω η πτώχευση κηρύσσεται µε δικαστική 

απόφαση και αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε τη 

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

 
3.1.1 Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης   

 

Κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να έχει δικαιώµατα και υποχρεώσεις έννοµων 

σχέσεων και καταστάσεων, να είναι δηλαδή πρόσωπο. Τα άτοµα αλληλεπιδρούν µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία ορισµένων σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές µπορεί να είναι απλές 

βιοτικές σχέσεις ή σχέσεις έννοµου χαρακτήρα οι οποίες ρυθµίζονται από το δίκαιο και 

έχουν νοµικά αποτελέσµατα όπως για παράδειγµα η µίσθωση, η δανειοδότηση. Στο 

Ελληνικό ∆ίκαιο έχουµε δυο είδη προσώπων : τα Φυσικά και τα Νοµικά πρόσωπα.  

 

Οι προϋποθέσεις τους χωρίζονται σε υποκειµενικές και αντικειµενικές. 

Υποκειµενικές προϋποθέσεις: Βάση του ΠτΚ του άρθρου 2 πτωχευτική ικανότητα έχουν 

οι έµποροι - ενώσεις προσώπων µε νοµική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό 

σκοπό. Εάν επέλθει θάνατος ή απλά παύση εµπορίας, δε σταµατάει η πτώχευση (σε 

περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους 

από το θάνατό του η αίτηση για κήρυξή της). Επίσης δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα 

ΝΠ∆∆ - οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης - οι δηµόσιοι οργανισµοί. 

Αντικειµενικές προϋποθέσεις: Βάση του ΠτΚ του άρθρου 2 ο οφειλέτης που αδυνατεί να 

εκπληρώνει κανονικά τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις του κηρύσσεται σε 

πτώχευση. Η επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της 

πτώχευσης, στην περίπτωση που την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης. 
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3.2 Αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο – διαδικασία 

 
Η διαδικασία αλλά και οι επιπτώσεις της πτώχευσης διέπονται από το Πτ∆ που 

αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο του Εµπορικού ∆ικαίου. Αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για 

την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυµελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου 

ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του. Ως κέντρο των κύριων 

συµφερόντων του εννοείται ο τόπος της καταστατικής έδρας, όπου ο οφειλέτης ασκεί 

συνήθως τη διοίκηση των συµφερόντων του και πρέπει  να είναι αναγνωρίσιµος από τους 

τρίτους.  

Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι 

παρεµβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. 

Υπάρχουν και άλλες λύσεις πέραν της πτώχευσης που αναφέρονται σε παρακάτω 

κεφάλαιο, όπως για παράδειγµα η διαδικασία συνδιαλλαγής, η οποία είναι µία σειρά από 

ενέργειες έτσι ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση και να συνεχιστεί η λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 
3.2.1 ∆ιαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας 

 
Ξεκινάει µε την κατάθεση αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο, οι προτάσεις κατατίθενται 

επί της έδρας και η επίδοση γίνεται όπως ορίζει ο ∆ικαστής. Η προσθήκη ή αντίκρουση 

κατατίθεται το αργότερο 3 εργάσιµων ηµερών µε δικόγραφο που εκδίδεται στους 

διαδίκους ή προφορικά στο ακροατήριο.   

Υπάρχει ο βεβαιωτικός όρκος, που υποχρεώνει τον πτωχό να δώσει µαζί µε την 

αίτηση, που βεβαιώνει την πραγµατική κατάσταση των αντικειµένων του. Εάν αρνηθεί να 

δώσει όρκο ή δεν εµφανισθεί στο δικαστήριο, το δικαστήριο διατάσσει την 

προσωποκράτησή του. Επιπλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις (από)σφράγισης, οι οποίες 

είναι θάνατος προσώπου ή η αποτροπή του κινδύνου της καταστροφής των πραγµάτων 

µέσα στο ακίνητο. Συντάσσεται αίτηση σφραγίσεως και το διαµέρισµα σφραγίζεται µε τη 

θέση λευκής ταινίας στη θύρα της εισόδου του και τα κλειδιά φυλάσσονται στο 

Ειρηνοδικείο.  Για αποσφράγιση πρέπει να κατατεθεί αίτηση από τους κληρονόµους µε 

τον ακριβή χρόνο θανάτου, την απόφαση του Ειρηνοδικείου για σφράγιση, που θα 

περιλαµβάνει την ακριβή περιγραφή του σφραγισθέντος ακινήτου και την επίκληση του 

κληρονοµικού δικαιώµατος των αιτούντων. 
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3.2.2 Όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας 

 

Τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την διεκπεραίωση της πτωχευτικής διαδικασίας 

είναι το δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος, που είναι κεντρική φυσιογνωµία της 

πτώχευσης αφού σε αυτόν ανατίθεται η διοίκηση της περιουσίας, η συνέλευση των 

πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών.  

Αρµοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου είναι να ασκήσει την ανώτατη 

εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών της πτώχευσης. Έχει αρµοδιότητα να εκδικάζει τις 

διαφορές που ορίζονται στον κώδικα, αλλά και όσες αναφύονται από την πτώχευση και 

λόγω της κήρυξής της. Το πτωχευτικό δικαστήριο εκδικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται 

σ' αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι υποθέσεις 

ενώπιων του προσδιορίζονται εντός είκοσι ηµερών και η κλήτευση γίνεται προ δέκα 

ηµερών και η απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε ηµερών από τη συζήτηση.  Αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου 

υπόκεινται σε έφεση ή αναίρεση µόνο για συγκεκριµένους λόγους. Τέτοιοι λόγοι µπορεί 

να είναι όταν το δικαστήριο παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 

περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Για να είναι ορισµένος 

ο λόγος αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρονται οι πραγµατικές διαπιστώσεις 

και η έννοµη συνέπεια που µε βάση αυτή διαγνώσθηκε, ο κανόνας του ουσιαστικού 

δικαίου που παραβιάσθηκε και το νοµικό σφάλµα, δηλαδή που ακριβώς εντοπίζεται η 

παραβίαση κατά την ερµηνεία του. 

Ο εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται ο πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο 

(Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης) και ορίζεται για 2 δικαστικά έτη, µε απόφαση της 

ολοµέλειάς τους κατ' αποκλειστική απασχόληση. Στα λοιπά πρωτοδικεία, ο εισηγητής 

ορίζεται µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται 

αντικατάσταση του εισηγητή. Ο εισηγητής οφείλει αµέσως µετά την κήρυξη της 

πτώχευσης να µεριµνήσει για την ειδοποίηση του συνδίκου περί του διορισµού του και 

της επίβλεψης του. Πρέπει να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης, να διατάσσει όλα 

τα κατεπείγοντα µέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας και να προεδρεύει 

στη συνέλευση των πιστωτών. Ο εισηγητής µπορεί να εξετάσει τον οφειλέτη και ενόρκως 

τους υπαλλήλους του, σχετικά µε τη σύνταξη του ισολογισµού και τις αιτίες της 

πτώχευσης. Αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου, ο εισηγητής 

διαβιβάζει τα αντίγραφα των καταθέσεων στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
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Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης 

(ανεξαρτήτως προνοµίων ή εµπράγµατων ασφαλειών) και από τους πιστωτές των οποίων 

οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση. Στην αρχική συνέλευση µετέχει κάθε προσερχόµενος 

πιστωτής, µόλις γίνει επαλήθευση των πιστώσεων µετέχουν οι πιστωτές των οποίων 

έγιναν δεκτές οι απαιτήσεις τους. Αρχικά συγκαλείται µε απόφαση που κηρύσσει την 

πτώχευση για τη σύνταξη πίνακα εικαζόµενων πιστωτών και τον ορισµό της επιτροπής 

των πιστωτών. Η σύγκλησή της διατάσσεται από τον εισηγητή. Στο ∆ελτίο ∆ικαστικών 

∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών δηµοσιεύεται η περίληψη της διάταξης του 

εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης και τα θέµατα που θα συζητηθούν εντός δέκα 

ηµερών πριν την ηµέρα της σύγκλησης. Η συνέλευση λαµβάνει αποφάσεις κατά 

πλειοψηφία των παρόντων.  

Η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται δύναται να εκλέξει τριµελή επιτροπή 

πιστωτών. Συγχρόνως, εκλέγει τρία αναπληρωµατικά µέλη. Ένα µέλος της επιτροπής 

εκλέγεται από τους εµπραγµάτως ασφαλισµένους, ένα από τους γενικούς προνοµιούχους 

και ένα από τους ανέγγυους πιστωτές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστωτές και από 

τις τρεις κατηγορίες, το τρίτο µέλος εκλέγουν οι πιστωτές των άλλων δύο κατηγοριών. 

Μετά την εκλογή της η επιτροπή πιστωτών υποχρεωτικά ορίζει κοινό για όλα τα µέλη της 

αντίκλητο. Η επιτροπή αυτή παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και 

παρέχει τη συνδροµή στον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν η 

επιτροπή πιστωτών υποβληθεί σε δαπάνες αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, 

πρέπει να ζητήσει  την άδεια του εισηγητή (πριν τη διενέργεια των δαπανών). Η επιτροπή 

βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται δύο τουλάχιστον από τα µέλη της και είναι έγκυρες 

οι αποφάσεις της αν λήφθηκαν µε τις τουλάχιστον δύο ψήφους των µελών της. Αν τα 

µέλη της επιτροπής πιστωτών δεν αποδεχθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν ο 

εισηγητής συγκαλεί τη συνέλευση των πιστωτών για την εκλογή νέων µελών. Τα µέλη 

της επιτροπής πιστωτών ευθύνονται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας που προκάλεσαν 

στους πτωχευτικούς πιστωτές και στους πιστωτές της οµάδας από δόλο η βαριά αµέλεια. 

 
3.3 Πτώχευση φυσικού προσώπου 

 

Από την 1η Σεπτεµβρίου 2010, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του νέου νόµου µε 

αριθµό 3869 σχετικά µε την "Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων 

και άλλων διατάξεων". 
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3.3.1 Έννοια φυσικού προσώπου 

 
Φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε το Αστικό ∆ίκαιο είναι «κάθε άνθρωπος που έχει 

την ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
8
», ανεξάρτητα γένους, 

ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας. Με αυτή την έννοια µόνο ο άνθρωπος είναι από τη 

φύση του υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, δηλαδή η έννοια άνθρωπος 

ταυτίζεται µε το φυσικό πρόσωπο. Οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον άνθρωπο, έχει 

ικανότητα δικαίου είναι παράγωγο της έννοµης τάξης δηλαδή νοµικό πρόσωπο.  

 

3.3.2 Αρχή και τέλος φυσικού προσώπου 

 
Το φυσικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει µε την γέννησή του και παύει να υπάρχει 

µε τον θάνατό του. Η γέννηση και ο θάνατος ενός προσώπου είναι γεγονότα τα οποία 

κρίνονται µε βάση τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης9
. Με βάση τη ληξιαρχική πράξη 

γεννήσεως και θανάτου αποδεικνύεται η αρχή και η λήξη του προσώπου. Η έννοια του 

θανάτου πρέπει να αποδειχθεί επακριβώς. Υπάρχει η περίπτωση να θεωρείται ότι έχει 

αποδειχθεί ο θάνατος προσώπου που το σώµα του δεν βρέθηκε, αν εξαφανίστηκε υπό 

συνθήκες που κάνουν το θάνατό του βέβαιο. Επιπλέον υπάρχει και η έννοια της 

«αφάνειας», δηλαδή αν ο θάνατος προσώπου είναι πολύ πιθανός (επειδή εξαφανίστηκε 

ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής, ή επειδή λείπει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις) το 

δικαστήριο το κηρύσσει άφαντο ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εξαρτά δικαιώµατα 

από το θάνατό του. Η κήρυξη της αφάνειας δεν µπορεί να ζητηθεί πριν από την πάροδο 

ενός τουλάχιστον έτους από τη στιγµή του κινδύνου. 

 

3.3.3 Προϋποθέσεις υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα φυσικού 

προσώπου 

 

Οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιο φυσικό πρόσωπο στον ΠτΚ, δηλαδή να 

κηρύξει πτώχευση, είναι όµοιες µε αυτές τον νοµικών προσώπων που αναφέρονται 

παρακάτω. 

 

                                                 
8
  Αστικός Κώδικας, Άρθρο 34. 

9
  Επικρατέστερη άποψη αλλά όχι και ορθή είναι εκείνη που υποστηριζόταν µέχρι πρόσφατα, ότι ο θάνατος 
επέρχεται µε την παύση των εγκεφαλικών λειτουργιών. Όµως τα πράγµατα παίρνουν άλλη τροπή µε τις 
νέες µεθόδους υποστήριξης της αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίµατος, οπότε δεν µπορούµε πλέον να 

µιλάµε για εγκεφαλικό θάνατο.  
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3.3.4 ∆ιαδικασία ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων  

 
Ο νόµος10

 αυτός αποσκοπεί στην αντιµετώπιση ενός διαρκώς αυξανόµενου 

κοινωνικού προβλήµατος, αυτό της υπερχρέωσης . Υπάρχουν οµοιότητες µε τον ΠτK 

αλλά διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τον σκοπό τους. Στο πτωχευτικό δίκαιο των 

εµπόρων προτάσσονται οι πιστωτές του οφειλέτη και η ικανοποίησή τους µε τη 

ρευστοποίηση της πτωχευτικής του περιουσίας. Έτσι, µοναδικό υποκείµενο προστασίας 

του νόµου είναι ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο), για τον οποίο ο νόµος αποσκοπεί να 

επανενταχθεί στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µε την ανάκτηση της οικονοµικής του 

ελευθερίας και την εξάλειψη των χρεών που δεν µπορεί να αποπληρώσει. 

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόµο 3869/2010 είναι αρχικά ο αιτών να είναι 

φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα και να µην έχει απαλλαχθεί από τα χρέη 

του άλλη φορά. Επιπλέον, να έχει ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές, οι οποίες δεν έχουν 

αναληφθεί τον τελευταίο χρόνο (χωρίς να αφορούν αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε 

δόλο, χρηµατικές ποινές ή φόρους-τέλη προς το ∆ηµόσιο). Και το πιο σηµαντικό να έχει 

περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής χωρίς δόλο. 

Η διαδικασία που ακολουθείται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για τη 

δικαστική ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων είναι η κατάθεση 

αίτησης προς τα πιστωτικά ιδρύµατα των αναλυτικών καταστάσεων των οφειλών εντός 

δεκαπέντε ηµερών. Η Σύνταξη και υπογραφή βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού 

συµβιβασµού, ένα µήνα µετά την υποβολή του  αιτήµατος όχι νωρίτερα. Υποβολή 

αίτησης στο Ειρηνοδικείο για τη βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού, 

υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που 

περιέχονται στην αίτησή του, δηλαδή των καταστάσεων της περιουσίας και των 

εισοδηµάτων (του ιδίου και του συζύγου του), των πιστωτών του και των απαιτήσεών 

τους και τα έγγραφα σχετικά µε την περιουσία του, τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, 

τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους. Καταθέτει στη γραµµατεία του αρµόδιου 

Ειρηνοδικείου τις αντιρρήσεις/προτάσεις των πιστωτών σχετικά µε το σχέδιο 

διευθέτησης, εντός δύο µηνών από την κατάθεση αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο. Στην 

πορεία γίνεται συζήτηση αίτησης ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, έκδοση και 

δηµοσίευση της απόφασης. 

                                                 
10

 Ν. 3869/2010 
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3.4 Πτώχευση νοµικού προσώπου  

 

Παρακάτω θα δούµε τις διακρίσεις των νοµικών προσώπων, τον τρόπο που 

κηρύσσει πτώχευση, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται για καθένα από αυτά.  

 

3.4.1 Έννοια νοµικού προσώπου  

 

Νοµικό πρόσωπο είναι η ένωση προσώπων ή το σύνολο περιουσίας που 

επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό και έχει ορισθεί από το δίκαιο να είναι 

υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Έχει δική του προσωπικότητα (δικό του 

ΑΦΜ) και διενεργεί βάση των όρων και κανόνων του νόµου. Βασική προϋπόθεση για την 

ικανότητα δικαίου του νοµικού προσώπου είναι ύπαρξη του. Το αρχικό σηµείο της 

ύπαρξής του είναι η σύσταση του για την οποία απαιτείται µια έγγραφη πράξη, δηλαδή 

µια δικαιοπραξία που σηµατοδοτεί την δηµιουργία του και µια έγγραφη καταστατική 

πράξη, η οποία ονοµάζεται καταστατικό, όταν αφορά το σωµατείο και οργανισµός, όταν 

αφορά το ίδρυµα και την επιτροπή εράνων. Η καταστατική πράξη περιγράφει τους όρους 

λειτουργίας και διοίκησης του νοµικού προσώπου. Η διαδικασία σύστασης 

ολοκληρώνεται µε ορισµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, οι οποίες διευκρινίζονται στις 

ειδικές διατάξεις κάθε νοµικού προσώπου. 

Το νοµικό πρόσωπο µπορεί για πολλούς λόγους να διαλυθεί, να πάψει να 

υφίσταται, να χάσει την προσωπικότητά του και την ικανότητα δικαίου. Το τέλος του 

περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο της διάλυσης και το δεύτερο είναι το 

στάδιο της εκκαθάρισης. Μετά τη διάλυση έρχεται αυτόµατα το στάδιο της εκκαθάρισης. 

Ο φορέας που τη διενεργεί ονοµάζεται εκκαθαριστής και ορίζεται στο καταστατικό. Είναι 

µια διαδικασία που γίνεται αυτοδικαίως, δεν απαιτείται καµιά δικαστική απόφαση. Με 

την εκκαθάριση επιτυγχάνεται η επαλήθευση του Ε, του Π έτσι ώστε να ρευστοποιηθεί το 

Ε και να καταβληθούν τα οφειλόµενα ποσά ή να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς 

τρίτους.  

Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, το νοµικό πρόσωπο έχει όση ικανότητα 

δικαίου χρειάζεται προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Συνεπώς, οι πράξεις 

των εκκαθαριστών που δεν εξυπηρετούν το σκοπό της διάλυσης δεν δύναται να 

δεσµεύσουν το νοµικό πρόσωπο, δεδοµένου ότι αυτό δεν διαθέτει πλέον ικανότητα για 

τέτοιου είδους πράξεις. 
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Μετά το τέλος της εκκαθάρισης µπορεί να προκύψουν εναποµείναντα 

περιουσιακά στοιχεία. Ο δικαιούχος της περιουσίας µπορεί να ορίζεται στη συστατική 

πράξη ή στο καταστατικό ή στο νόµο ή µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του νοµικού 

προσώπου. Σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι του υπολοίπου της 

εκκαθάρισης, τότε δικαιούχος είναι το ∆ηµόσιο. Το ∆ηµόσιο είναι υποχρεωµένο να 

διαθέσει την περιουσία για το σκοπό που επεδίωκε το νοµικό πρόσωπο. Από τη στιγµή 

που γίνεται η µεταβίβαση της περιουσίας στο ∆ηµόσιο, το νοµικό πρόσωπο παύει να 

υπάρχει οριστικά. 

 

3.4.2 ∆ιάκριση νοµικού προσώπου 

 

Μία πρώτη διάκριση των νοµικών προσώπων είναι: 

 

I. Ν Π Ι ∆: Νοµικά πρόσωπα σωµατειακής  µορφής, προέρχονται από ένωση 

προσώπων 

II. Ν Π ∆ ∆: Νοµικά πρόσωπα ιδρυµατικής µορφής, συνίστανται σε σύνολο 

περιουσίας.  

III. Ν Π Μ Φ: Νοµικά πρόσωπα που υπακούν τόσο στους κανόνες του δηµοσίου όσο 

και του ιδιωτικού δικαίου. 

 

Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, δηλαδή 

διαθέτει ικανότητα δικαίου. Επιπλέον οτιδήποτε άλλο εκτός από τον άνθρωπο θεωρείται 

ότι έχει ικανότητα δικαίου, είναι δηλαδή δηµιούργηµα της έννοµης τάξης και για αυτό 

ονοµάζεται νοµικό πρόσωπο. 

 

I. Ν Π Ι ∆: ∆ηµιουργήθηκαν από το κράτος έχοντας σκοπό να επιτύχει πιο ορθή 

λειτουργία εφαρµογής κανόνων της ιδιωτικής οικονοµίας και να  παρακάµψει τις 

γραφειοκρατικές διατυπώσεις του δηµοσίου δικαίου. Μπορεί να έχουν 

κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα µε σκοπό το κέρδος ή να είναι φιλανθρωπικής 

φύσεως αντίστοιχα. Τα πρόσωπα αυτά ιδρύονται από ιδιώτες που επιδιώκουν και 

εξυπηρετούν ιδιωτικούς σκοπούς. Υπάρχει η εξής διάκριση των ΝΠΙ∆ σε νοµικά 

πρόσωπα του αστικού δικαίου (παράδειγµα είναι το σωµατείο, το ίδρυµα) και σε 

νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου (παράδειγµα οι εµπορικές εταιρίες- 

Α.Ε,Ο.Ε.).Για τα νοµικά πρόσωπα αυτά ισχύει η αρχή του κλειστού αριθµού όπου 
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ο νόµος περιορίζει τα νοµικά πρόσωπα σε ορισµένους µόνο τύπους. Άρα η 

δηµιουργία άλλων τύπων είναι ανέφικτη. 

II. Ν Π ∆ ∆: Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ιδρύονται µε πρωτοβουλία του 

κράτους και ασκούν δηµόσια εξουσία. Αποτελούν δηµόσιες υπηρεσίες µε δικό 

τους οργανισµό και λειτουργία, για παράδειγµα το κράτος, οι δήµοι, τα 

πανεπιστήµια, οι δικηγορικοί σύλλογοι , το ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων κ.α. 

Για αυτά τα νοµικά πρόσωπα ισχύουν οι διατάξεις του δηµοσίου (διοικητικό 

δίκαιο).  

III. Ν Π Μ Φ: Προέκυψαν λόγω της ανάπτυξης της κρατικής παρέµβασης στη 

δραστηριότητα και βρίσκονται µεταξύ του ιδιωτικού και δηµόσιου δικαίου. Έχουν 

την µορφή ΝΠΙ∆ ( κατά κύριο λόγο ΑΕ) όµως έχουν ιδρυθεί για να επιτελούν 

σκοπούς που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Υπακούν κυρίως στους κανόνες που 

έχουν οριστεί από την ιδρυτική τους πράξη και είναι σχετικοί µε την νοµική τους 

µορφή. Τέτοια πρόσωπα είναι η ∆ΕΗ, η ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΡΤ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΣΕ. 

 

3.4.3 Προϋποθέσεις υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα νοµικού 

προσώπου 

 

Γενικότερα η προϋπόθεση πτώχευσης είναι η κήρυξη στην κατάσταση αυτή λόγω 

της κατάστασης παύσης πληρωµών. Οπότε όταν αναφερόµαστε σε επιχειρήσεις είναι η 

αδυναµία- παύση πληρωµών των εµπορικών ληξιπρόθεσµων, απαιτητών και 

εκκαθαρισµένων χρεών του. Για τη διαµόρφωση της παραπάνω κατάστασης δεν αρκεί 

οποιαδήποτε µη πληρωµή χρέους αλλά απαιτείται µόνιµη και γενική αδυναµία. Η 

αδυναµία αυτή εξοµοιώνεται µε γενικευµένη µη πληρωµή έναντι του κοινού. Με άλλα 

λόγια όταν επιφέρει αυτοτελώς την πραγµατική αδυναµία συνέχισης της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του εµπόρου. 

Αντιθέτως, η τυχόν προσωρινή και οφειλόµενη σε παροδικά αίτια αδυναµία δεν 

οδηγεί σε κατάσταση παύσης πληρωµών και εποµένως δεν συνιστά νόµιµο λόγο για την 

κήρυξη σε πτώχευση. Στοιχεία εκ των οποίων προκύπτει επαρκώς, ότι η µη πληρωµή 

είναι πρόσκαιρη και δεν οφείλεται σε µόνιµη αδυναµία, αποτελούν η εξόφληση άλλων 

σηµαντικών χρεών του οφειλέτη εµπόρου, η κανονική συνέχιση της εµπορικής του 

δραστηριότητας και η εξακολούθηση των πληρωµών του υπαλληλικού προσωπικού του. 
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3.4.4 Πτώχευση κράτους 

 

Η πτώχευση ενός κράτους (χρεωκοπία) είναι η κατάσταση στην οποία µπορεί να 

περιέλθει µια χώρα που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονοµικές, εσωτερικές και 

εξωτερικές της υποχρεώσεις. Για τη δήλωση αυτής της κατάστασης χρειάζεται  επίσηµη 

εξαγγελία της ίδιας της κυβέρνησης, µε την οποία και καθιστά διεθνώς γνωστή την 

αδυναµία της αυτή. Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο ασχολείται επίσης µε την πτώχευση ενός κράτους, 

επειδή κατά τη διαδικασία της ουσιαστικά δηµιουργούνται ιδιαίτερες σχέσεις και µε άλλα 

κράτη.  

Η κατάσταση αυτή προκύπτει όταν: 
 

κρατικές δαπάνες > φορολογικών εσόδων  

 

Ως κρατικές δαπάνες θεωρούνται µισθοί, συντάξεις, ενοίκια, προµήθειες. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εσωτερικός δανεισµός αδυνατεί να αποδώσει ή ακόµα 

και η χώρα αδυνατεί την έκδοση χαρτονοµισµάτων. Εάν οι πιθανοί δανειστές ή 

αγοραστές οµολόγων αυτού του κράτους υποψιαστούν ότι η κυβέρνηση µπορεί να µην 

καταφέρει να εξοφλήσει το χρέος της, µπορεί να απαιτήσουν κάποιο υψηλότερο επιτόκιο 

ως αποζηµίωση για τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων της.  

Οι κυβερνήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε µια κρίση κρατικού χρέους, όταν 

βασίζονται σε χρηµατοδότηση µέσω "βραχυπρόθεσµων οµολόγων ή και στην οφειλή σε 

αναντιστοιχία νοµισµάτων εάν δεν είναι σε θέση να εκδώσουν οµόλογα στο δικό τους 

νόµισµα, αφού σε αντίθετη περίπτωση µία µείωση της αξίας του νοµίσµατός τους µπορεί 

να το κάνει απαγορευτικά ακριβό για την αποπληρωµή των ξένων οµολόγων. 

Μία κυβέρνηση που δεν µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της µπορεί να 

εξαιρεθεί από περαιτέρω δανεισµό, όπου µερικά από τα στοιχεία του Ε της στο εξωτερικό 

µπορεί και να κατασχεθούν ενώ ενδέχεται να αντιµετωπίσει πολιτική πίεση από τους 

εγχώριους κατόχους οµολόγων της ώστε να ξεπληρώσει το χρέος της. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι κυβερνήσεις επιλέγουν να µην πληρώσουν τη συνολική αξία του χρέους 

τους αρχίζοντας διαπραγµατεύσεις µε τους κατόχους οµολόγων για να συµφωνήσουν σε 

κάποια καθυστέρηση ή µερική µείωση των πληρωµών του χρέους τους. Αυτό καλείται 

"αναδιάρθρωση του χρέους". 

Η βασικότερη αιτία της πτώχευσης ενός κράτους (όπως και µιας επιχείρησης) 

είναι η υπερχρέωσή του. 
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Αυτή µπορεί να επέλθει από: 

� Κερδοσκοπική επίθεση ενάντια στο εθνικό νόµισµα µιας χώρας, κάτι το οποίο δεν 

υφίσταται σε µία χώρα της Ευρωζώνης, λόγω του κοινού νοµίσµατος. 

� Την αρνητική οικονοµική συγκυρία στις χρηµαταγορές. 

� Το αποτέλεσµα µίας επαναλαµβανόµενης ανά τα χρόνια σειράς ελλειµµατικών 

προϋπολογισµών, κατά τη διάρκεια των οποίων το κράτος δαπανά περισσότερα 

από όσα εισπράττει, ενώ εξακολουθεί να χρηµατοδοτεί τα ελλείµµατα του µε 

συνεχώς αυξανόµενα δάνεια (οµόλογα) από τους πολίτες, από τις τράπεζες, από 

επενδυτές και από άλλα κράτη. 

� Το συνδυασµό των παραπάνω διαφορετικών αιτιών. 

 

3.4.5 Τι σηµαίνει χρεοκοπία για τους πολίτες και τι επέρχεται 

 

Τα αποτελέσµατά της για τους πολίτες είναι καταστροφικά. Αρχικά το ∆ηµόσιο δε 

θα πληρώνει µισθούς και συντάξεις, κατ’ επέκταση θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και 

οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα θα µείνουν άνεργοι. ∆ε θα υπάρχουν καύσιµα στη 

χώρα καθώς δε θα µπορούν να γίνουν εισαγωγές. Κίνδυνος κλεισίµατος νοσοκοµείων και 

σχολείων. Όλα αυτά θα έχουν απόρροια τη δέσµευση των τραπεζικών καταθέσεων των 

πολιτών.  

Μετά τη χρεοκοπία έρχονται δύσκολοι καιροί για ένα κράτος. Οι τράπεζες οι 

οποίες συνήθως κατέχουν σηµαντικό µέρος των οµολόγων του δηµοσίου, τα οποία είναι 

υποχρεωµένες να αποσβέσουν οπότε δηµιουργούν µια τραπεζική κρίση. Η εσωτερική 

ζήτηση µειώνεται, οι επενδυτές αποσύρουν µαζικά το σύνολο των χρηµάτων τους, η 

παραγωγή συρρικνώνεται, ο πληθωρισµός αυξάνεται, το χρηµατιστήριο καταρρέει. Αυτή 

είναι η λεγόµενη οικονοµική κρίση. Τέλος επέρχεται και η νοµισµατική κρίση, καθώς οι 

ξένοι επενδυτές «αποφεύγουν» για µεγάλο χρονικό διάστηµα µια «χρεοκοπηµένη» 

οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
4.1 Ανάκληση Πτώχευσης 

  
Ανάκληση ορίζεται η αφαίρεση ή η αντιστροφή κάποιου νόµου. Αυτό γίνεται 

γενικά όταν ένας νόµος δεν είναι πλέον αποτελεσµατικός, ή αποδεικνύεται ότι ένας νόµος 

έχει περισσότερες αρνητικές συνέπειες από όσες προβλέφθηκε αρχικά. Εδώ θα 

ασχοληθούµε µε την ανάκληση της πτώχευσης δηλαδή την αποκατάσταση της µείωσης 

της περιουσίας του οφειλέτη που έχει επέλθει µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης. 

Βάσει του ΠτΚ « Οι πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν εντός του χρόνου που 

περιλαµβάνεται από την παύση των πληρωµών µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (ύποπτη 

περίοδος) και είναι επιζήµιες για την οµάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή µπορούν να 

ανακληθούν από τον σύνδικο»
11

. 

 Η ηµέρα παύσης των πληρωµών ορίζεται από το δικαστήριο, η χρονική 

όµως διάρκεια της ύποπτης περιόδου δεν είναι δυνατόν να είναι µεγαλύτερη από δύο 

χρόνια. Αν το δικαστήριο κηρύξει την πτώχευση λόγω επαπειλούµενης  αδυναµίας 

εκπλήρωσης, σαν τέτοια θεωρείται η ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει 

την πτώχευση. Πράξεις που έγιναν µέσα στην ύποπτη περίοδο και είναι επιζήµιες για την 

οµάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή µπορούν να ανακληθούν από τον σύνδικο, µε 

απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εφόσον ασκηθούν εντός ενός έτους από την 

ηµέρα που ο σύνδικος έλαβε γνώση της πράξης και σε κάθε περίπτωση εντός δύο ετών 

από την κήρυξη της πτώχευσης. 

 

4.1.1 Πράξεις υποχρεωτικής και δυνητικής ανάκλησης 

 

Οι πράξεις ανάκλησης της πτώχευσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις 

πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης και τις πράξεις δυνητικής ανάκλησης.  

 

Οι πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης συνήθως είναι οι ακόλουθες : 

 

� ∆ωρεές και χαριστικές δικαιοπραξίες, ακόµη  και αυτές στις οποίες η αντιπαροχή 

που έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανάλογα µικρή σε σχέση µε τη δική του παροχή. 

                                                 
11

 Ν.3588/2007, Κεφάλαιο Δεύτερο «Συνέπειες της πτώχευσης », Άρθρο 41. 



50 

 

∆εν περιλαµβάνονται οι δωρεές για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους 

ηθικού καθήκοντος, καθώς και οι πράξεις από ελευθεριότητα που έγιναν από τον 

οφειλέτη για εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης και παροχές προς οικονοµική ή 

επαγγελµατική αποκατάσταση των τέκνων του, µε την προϋπόθεση ότι οι παροχές 

είναι ανάλογες προς την περιουσιακή του κατάσταση και δεν προκάλεσαν 

ουσιώδη ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη. 

� Πληρωµές ληξιπρόθεσµων χρεών  µε διαφορετικό τρόπο και όχι µε µετρητά.  

� Πληρωµές µη ληξιπρόθεσµων χρεών.   

� Σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας (συµπεριλαµβανόµενης και της εγγραφής 

προσηµείωσης υποθήκης) ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για 

προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση των οποίων ο οφειλέτης δεν 

είχε αναλάβει αντίστοιχη υποχρέωση. 

 

Στις πράξεις δυνητικής ανάκλησης, περιλαµβάνεται κάθε αµφοτεροβαρής πράξη 

του οφειλέτη, που µπορεί να ανακληθεί, ή πληρωµή από αυτόν ληξιπρόθεσµων χρεών του 

η οποία έγινε µετά την παύση των πληρωµών και πριν την κήρυξη της πτώχευσης, µόνο 

εάν ο αντισυµβαλλόµενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε ότι ο οφειλέτης είχε 

παύσει τις πληρωµές του και η πράξη ήταν επιζήµια για την οµάδα των πιστωτών.  

Αποδεικνύεται µε τεκµήρια η γνώση του αντισυµβαλλοµένου, εάν κατά τη 

διενέργεια της πράξης ήταν σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής εξ αίµατος µέχρι και τρίτου 

βαθµού. Για το αντισυµβαλλόµενο νοµικό πρόσωπο το τεκµήριο της γνώσης αφορά τα 

παραπάνω πρόσωπα (εφόσον είχαν την ιδιότητα του ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή). Το 

τεκµήριο δεν ισχύει αν η ανακλητική αγωγή εγερθεί µετά την παρέλευση ενός έτους από 

την κήρυξη της πτώχευσης 

 

4.1.2 Πράξεις δόλιας βλάβης των πιστωτών 

 

Οι πράξεις του οφειλέτη οι οποίες έγιναν στο διάστηµα της τελευταίας πενταετίας, 

πριν την κήρυξη της πτώχευσης, µε δόλο του ιδίου ώστε να ζηµιώσει τους πιστωτές του ή 

να ωφελήσει ορισµένους σε βάρος άλλων, ανακαλούνται, εφόσον ο τρίτος µε τον οποίο 

συµβλήθηκε, κατά το χρόνο διενέργειας της πράξης είχε γνώση του δόλου του οφειλέτη. 
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4.1.3 Μη ανακαλούµενες πράξεις 

  

Από την ανάκληση εξαιρούνται και δεν ανακαλούνται συνηθισµένες πράξεις της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη που διενεργήθηκαν υπό κανονικές 

συνθήκες και εντός των ορίων των συνήθων συναλλαγών του. Οι  πράξεις του οφειλέτη 

τις οποίες ρητά ο νόµος εξαιρεί από την εφαρµογή των ρυθµίσεων περί ανάκλησης, 

ακυρότητας πράξεων που διενεργήθηκαν µέσα στην ύποπτη περίοδο. Ορισµένες πράξεις 

που γίνονται από τον οφειλέτη κατά το στάδιο εκπλήρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης, 

σε περίπτωση επαναφοράς σε εκκαθάριση λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης. Εδώ 

εντάσσονται και οι πράξεις που έγιναν µε τη συµφωνία εξυγίανσης καθώς και 

οποιαδήποτε παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυµβαλλόµενος κατέβαλε άµεσα 

ισοδύναµη αντιπαροχή σε µετρητά. 

Όποιες πράξεις έγιναν στην ύποπτη περίοδο ανακαλούνται µε απόφαση του 

πτωχευτικού δικαστηρίου και την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. ∆ύναται να 

ασκηθεί και από πιστωτή, στην περίπτωση που είχε ζητήσει εγγράφως από τον σύνδικο 

την άσκηση της για συγκεκριµένη πράξη και για συγκεκριµένο νόµιµο λόγο και ο 

σύνδικος δεν την άσκησε σε περιθώριο των δύο µηνών από τη λήψη του γραπτού 

αιτήµατος του πιστωτή. Η ανακλητική αγωγή απευθύνεται σε αυτούς που είχαν λάβει 

µέρος στην ανακαλούµενη πράξη αλλά και κατά των κληρονόµων τους. Η ανάκληση δεν 

µπορεί να εµποδιστεί επειδή για την υπό ανάκληση πράξη έχει εκδοθεί τίτλος ο οποίος 

δύναται να εκτελεσθεί. 

Αν κάποιος µε ανακαλούµενη πράξη απέκτησε περιουσιακό στοιχείο του 

οφειλέτη, είναι υποχρεωµένος από το νόµο να το επαναµεταβιβάσει στον οφειλέτη καθώς 

ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Στην περίπτωση που η αυτούσια επαναµεταβίβαση 

δεν είναι εφικτή, η υποχρέωση ρυθµίζεται από τις διατάξεις σχετικά µε τον 

αδικαιολόγητο πλουτισµό. Επίσης, όποιος  έχει λάβει κάποια δωρεά, υποχρεούται να 

επιστρέψει µόνο τον πλουτισµό. Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι αυτός 

που συµβλήθηκε µε τον οφειλέτη έπραξε κακόπιστα, µπορεί να τον υποχρεώσει να 

αποκαταστήσει τη ζηµιά που προκάλεσε από αυτήν του την πράξη στην οµάδα των 

πιστωτών. 

Όταν κάποια απαίτηση εξοφλείται µε την ανακαλούµενη παροχή, εφόσον γίνει 

επαναµεταβίβασή της, η απαίτηση επανέρχεται σε ισχύ. Αν υπάρξει ανάκληση 

αµφοτεροβαρούς πράξης, ο αντισυµβαλλόµενος, εφόσον επιστρέφει την παροχή, έχει 

αξίωση στην αντιπαροχή του ως οµαδικός πιστωτής. Στην περίπτωση όµως που η 
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αντιπαροχή εξακολουθεί να διατηρεί την ταυτότητά της στην πτωχευτική περιουσία, 

ικανοποιείται ως πτωχευτικός πιστωτής. 

 
4.2 Εργασίες πτώχευσης 

 

Αφού κηρυχθεί η πτώχευση, αρχίζουν να γίνονται ορισµένες εργασίες που έχουν 

ως στόχο τη διασφάλιση, τη διαπίστωση αλλά και τη διαχείριση της περιουσίας του 

οφειλέτη, µέχρι να αποφασιστεί ο τρόπος περάτωσης της πτώχευσης από τους δανειστές. 

Με τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας επιτυγχάνεται η διασφάλισή της και µε την 

αποσφράγιση και την απογραφή της, η διαπίστωση του ενεργητικού της. Συγκεκριµένα, 

γίνονται οι εξής ενέργειες : 

 

1. Αίτηση πτώχευσης 

2. Απόφαση  

3. ∆ηµοσιότητα- Καταχωρήσεις 

4. Σφράγιση περιουσίας 

5. Αποσφράγιση και απογραφή της περιουσίας 

6. Εξέλεγξη (επαλήθευση) 

7. Περάτωση πτώχευσης 

 

Όπως αναφέραµε και σε άλλο κεφάλαιο η πτώχευση κηρύσσεται µετά από αίτηση 

πιστωτή ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον, καθώς και µετά από αίτηση του εισαγγελέα 

πρωτοδικών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Ο 

οφειλέτης µε τη σειρά του υποχρεούται να υποβάλει  το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε 

ηµέρες αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. Στην 

αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται: 

• το όνοµα, 

• το επώνυµο- πατρώνυµο, 

• η επωνυµία, 

• η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του 

• ο αριθµός του Εµπορικού Μητρώου του οφειλέτη 
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• επισυναπτόµενο πρωτότυπο γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων πεντακοσίων ευρώ για την αντιµετώπιση των πρώτων εξόδων της 

πτώχευσης.  

 

Όταν πρόκειται για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία πρέπει να αναγράφονται τα 

ανωτέρω στοιχεία και ως προς όλους τους οµόρρυθµους εταίρους. Σε περίπτωση που τα 

στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή συµπληρωθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και επιστρέφεται το ποσό στον αιτούντα. Το δικαστήριο δύναται να 

απορρίψει την αίτηση, εφόσον αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά δηλαδή όταν ο 

πιστωτής την χρησιµοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατοµικής ικανοποίησης. Τότε 

µετά από αίτηση ζητείται αποζηµίωση από τον πιστωτή. Επίσης το δικαστήριο 

απορρίπτει την αίτηση εφόσον αποδεικνύεται ότι ενώ συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων 

της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης καταχωρείται το όνοµα (ή επωνυµία) του 

οφειλέτη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και στα Μητρώα Πτωχεύσεων. Η καταχώρηση 

διαγράφεται µετά την πάροδο µιας τριετίας. 

 

Το πτωχευτικό δικαστήριο, αφού εκδώσει την απόφαση για την κήρυξη της 

πτώχευσης, διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και  δίνει διαταγή για 

τη σφράγιση της περιουσίας του χρεώστη. Ορίζεται η ηµεροµηνία, η ώρα, και ο τόπος 

όπου οι πιστωτές θα προβούν ενώπιον του εισηγητή σε συνέλευση για σύνταξη πίνακα 

εικαζόµενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών και ορίζεται και ο τρόπος 

δηµοσιότητας. Επίσης, ορίζεται και η ηµεροµηνία σύγκλησης της συνέλευσης των 

πιστωτών στην οποία θα αποφασίσουν για τα οριζόµενα του άρθρου 70, σύµφωνα και µε 

την έκθεση του συνδίκου. Η ηµεροµηνία της σύγκλησης δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από τέσσερις  µήνες από την κήρυξη της πτώχευσης. Υπάρχει περίπτωση οι 

δύο συνελεύσεις να συµπίπτουν.  

Στις αποφάσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται και η ηµέρα παύσης των πληρωµών 

(το δικαστήριο µπορεί να µεταβάλει το χρόνο παύσης), η οποία δεν µπορεί να απέχει 

πέραν της διετίας από την ηµεροµηνία κήρυξης της πτώχευσης Σε περίπτωση κήρυξης 

της πτώχευσης «ηµέρα παύσης πληρωµών λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης 

που κηρύσσει την πτώχευση»
12

. 

                                                 
12

 Ν. 3588/2007, Κεφάλαιο Πρώτο «Η Κήρυξη της Πτώχευσης», Άρθρο 7§2. 
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Στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών δηµοσιεύονται  οι 

περιλήψεις των αποφάσεων που κηρύσσουν την πτώχευση και σύµφωνα πάντα µε την 

επιµέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Σύµφωνα 

µε τον ΠτΚ, «οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν πτώχευση ή διατάσσουν το 

άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, επικυρώνουν τη συµφωνία συνδιαλλαγής, 

κηρύσσουν τη λύση αυτής, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, 

ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατοµική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της 

πτωχεύσεως και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον παρόντα κώδικα, σηµειώνονται 

στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο»
13

. Η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης η οποία γίνεται µε 

την επιµέλεια του συνδίκου, καταχωρείται στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηµατολόγιο, 

στο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα εµπράγµατα δικαιώµατα του οφειλέτη σχετικά µε τα 

ακίνητα. Εάν υπάρξει εκποίηση ή αποδέσµευση των ακινήτων αυτών από τον σύνδικο, το 

πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από αίτηση του, διατάσσει τη διαγραφή της καταχώρησης 

αυτής. 

Με τη σφράγιση των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας γίνεται η διασφάλιση 

της πτωχευτικής περιουσίας. Με την δικαστική απόφαση που κήρυξε την πτώχευση 

διατάσσεται η σφράγιση και γίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου όπου βρίσκονται τα 

πράγµατα. Για αυτό το λόγο, ο γραµµατέας των πτωχεύσεων υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει αµέσως στον ειρηνοδίκη τη διάταξη της απόφασης ώστε να σφραγιστεί η 

πτωχευτική περιουσία. Η γνωστοποίηση γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. O 

ειρηνοδίκης µόλις πληροφορηθεί την κήρυξη της πτώχευσης, υποχρεούται να εκτελέσει 

τη σφράγιση εντός είκοσι τεσσάρων ωρών µε ή χωρίς την παρουσία του συνδίκου και 

οφείλει να ενεργήσει σε σφράγιση ακόµη και χωρίς να έχει ειδοποιηθεί από τον 

γραµµατέα. Θέτει σφραγίδες στα παράθυρα και στις πόρτες της επιχείρησης του οφειλέτη 

αλλά και στα υπόλοιπα ακίνητα του, καθώς επίσης και στα κινητά του που βρίσκονται 

εκτός κλειστού χώρου. Ο ειρηνοδίκης συντάσσει έκθεση για τη σφράγιση, στην οποία 

αναφέρεται η περιγραφή των χώρων όπου τέθηκαν οι σφραγίδες και τα εξαιρεθέντα από 

τη σφράγιση πράγµατα. Ορισµένα από τα αντικείµενα δύναται να εξαιρεθούν είτε 

υποχρεωτικά είτε δυνητικά. 

 

Υποχρεωτικά δεν σφραγίζονται: 

• η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του 

• τα κινητά που είναι ακατάσχετα 

                                                 
13

 Ν. 3588/2007, Κεφάλαιο Πρώτο «Η Κήρυξη της Πτώχευσης», Άρθρο 8§2. 



55 

 

• τα εµπορικά βιβλία, τα οποία θεωρούνται από τον ειρηνοδίκη και βεβαιώνεται µε 

συνοπτική έκθεση η κατάσταση τους 

• τα βραχυπρόθεσµα αξιόγραφα ή όσα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο (δε 

αξιόγραφα περιγράφονται ακριβώς στην έκθεση) 

 

∆υνητικά δε σφραγίζονται: τα πράγµατα που υπόκεινται σε προσεχή φθορά ή 

υποτίµηση ή η διατήρηση τους είναι δαπανηρή (τα πράγµατα αυτά απογράφονται και 

εκτιµώνται αµέσως από τον σύνδικο, ενώπιον του αρµόδιου για τη σφράγιση ειρηνοδίκη, 

ο οποίος προσυπογράφει την έκθεση). 

Με την αποσφράγιση και την απογραφή της περιουσίας γίνεται και η διαπίστωση 

του ενεργητικού της. Εντός διαστήµατος τριών ηµερών από το διορισµό του και εφόσον 

έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση, ο σύνδικος µπορεί να ζητήσει από τον ειρηνοδίκη την 

αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και να προβεί στην απογραφή της. Ο 

οφειλέτης καλείται δύο ηµέρες πριν ώστε να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση. 

Αφού γίνει η απογραφή, η έκθεση απογραφής κατατίθεται την επόµενη ηµέρα στον 

εισηγητή και όποιος έχει έννοµο συµφέρον  λαµβάνει αµέσως κάποιο αντίγραφο. 

Ο σύνδικος, µε βάση τα στοιχεία της απογραφής και όσα άλλα έχει στη διάθεση 

του, συντάσσει ειδική αναφορά που την υποβάλει στον εισηγητή για την κατάσταση της 

πτωχευτικής περιουσίας και  για τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της πτώχευσης.  

Επιπλέον, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, την οποία γνωστοποιεί κι αυτήν στον 

εισηγητή, (στον πτωχεύσαντα και σε εκπρόσωπο των εργαζοµένων) σχετικά µε την 

οικονοµική κατάσταση του χρεώστη και των αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές 

διατήρησης της επιχείρησης, τις δυνατότητες βιωσιµότητας της και υπαγωγής του 

χρεώστη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις συνέπειες που προβλέπονται για την 

ικανοποίηση των πιστωτών. Για την απογραφή και την εκτίµηση των πραγµάτων 

συντάσσεται από το σύνδικο και έκθεση απογραφής που υπογράφεται από τον ίδιο, τον 

ειρηνοδίκη και τα άλλα πρόσωπα.  

Ανάλογα µε την πορεία της απογραφής, αφαιρούνται διαδοχικά και οι σφραγίδες. 

Κάθε διακοπή που µπορεί να υπάρξει αναφέρεται στην έκθεση και υπογράφεται από 

όλους τους παραπάνω. Μόλις τελειώσει η απογραφή, τα βιβλία και τα υπόλοιπα έγγραφα, 

τα χρεόγραφα, τα εµπορεύµατα, τα χρήµατα και όλα τα πράγµατα γενικότερα της 

πτώχευσης παραδίδονται στον σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση στο έγγραφο 

της εκθέσεως απογραφής.  
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Ο προσδιορισµός του παθητικού της περιουσίας του χρεώστη γίνεται µε τη 

διαδικασία της εξέλεγξης (επαλήθευσης) των απαιτήσεων κατά του χρεώστη και 

πρόκειται για περίπτωση στην οποία συµµετέχουν στις εργασίες της πτώχευσης και οι 

πτωχευτικοί δανειστές ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίησή τους µε το πτωχευτικό 

µέρισµα.  

Στη διαδικασία της επαλήθευσης υποβάλλονται υποχρεωτικά: 

• οι απαιτήσεις των εγχειρόγραφων (ανέγγυων) 

• των γενικών προνοµιούχων πιστωτών 

• των πιστωτών µειωµένης εξασφάλισης 

διότι µόνο µε την κήρυξη της πτώχευσης και την άρση των ατοµικών καταδιωκτικών 

µέσων µπορούν να ικανοποιηθούν. Οι ενέγγυοι πιστωτές µπορούν είτε να ασκήσουν την 

εµπράγµατη αγωγή τους είτε να προβούν σε επαλήθευση χωρίς ωστόσο να χάσουν την 

εµπράγµατη ασφάλεια τους.  

Ο χρεώστης πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο µε τα 

στοιχεία των πιστωτών του και µε το ύψος των απαιτήσεων τους και αυτός µε τη σειρά 

του πρέπει αµέσως να ενηµερώσει εγγράφως σε διάστηµα το πολύ τριών µηνών όλους 

τους πιστωτές. Αφού γίνει αυτό, τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτηση τους και να 

καταθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου, τα έγγραφα τους στον 

γραµµατέα των πτωχεύσεων ο οποίος επισηµαίνει τις κυρώσεις της παράλειψης 

αναγγελίας. Όσοι πιστωτές δεν ανήγγειλαν την απαίτηση τους µέσα στη νόµιµη 

προθεσµία, ώστε να µετάσχουν στην επαλήθευση, µπορούν µε ανακοπή (µε δικά τους 

έξοδα) η οποία στρέφεται κατά του συνδίκου να ζητήσουν την επαλήθευση της από το 

πτωχευτικό δικαστήριο. Η αναγγελία γίνεται εγγράφως από τον γραµµατέα των 

πτωχεύσεων. Ο πιστωτής θα πρέπει να αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησης 

του, το ύψος της και την ηµεροµηνία δηµιουργίας της. Επίσης, να αναφέρει εάν η αίτηση 

του έχει ή όχι προνοµιακό χαρακτήρα ή εµπράγµατη ασφάλεια και τα περιουσιακά 

στοιχεία που είναι αντικείµενο της εµπράγµατης ασφάλειας ή του ειδικού προνοµίου ή αν 

υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Ακόµη, θα πρέπει να διορίσει αντίκλητο, στην περιφέρεια 

του πτωχευτικού δικαστηρίου . Με το πέρας της προθεσµίας αναγγελίας, δηµιουργείται 

πίνακας όλων των πιστωτών που έχουν κάνει αναγγελία στον οποίο καταγράφεται το 

ύψος της κάθε απαίτησης. Ο σύνδικος καταθέτει τον πίνακα στον γραµµατέα των 

πτωχεύσεων και ένα αντίγραφο του στον εισηγητή. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωµα να 

λάβει αντίγραφο του πίνακα. 



57 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
5.1 Αποτελέσµατα της πτώχευσης ως προς τον χρεώστη 

 

Όταν ο χρεώστης κηρύσσεται σε πτώχευση, οι συνέπειες είναι άµεσες και 

σοβαρές τόσο για εκείνον (σε προσωπικό επίπεδο) όσο και για τους δανειστές του. Αν και 

η πτώχευση έχει κακό στίγµα, καθώς δηµοσιοποιείται, δεν πρέπει να αποφεύγεται για 

αυτόν και µόνο το λόγο και κυρίως στην περίπτωση που τα άτοµα δεν έχουν καθόλου 

περιουσιακά στοιχεία ή όταν αυτά που έχουν θεωρούνται ανεπαρκή. Οι στερήσεις 

ορισµένων δικαιωµάτων διαφέρουν από φυσικά σε νοµικά πρόσωπα. Οι συνέπειες της 

πτώχευσης, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, διακρίνονται σε: προσωπικές, ψυχολογικές, 

επαγγελµατικές και περιουσιακές. 

 

5.1.1 Συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο 

 

Οι προσωπικής φύσεως συνέπειες της πτώχευσης για το φυσικό πρόσωπο 

συνίστανται σε: 

1. Η προσωπική κράτηση του οφειλέτη από το πτωχευτικό δικαστήριο που ίσχυε, 

πλέον καταργείται. Οι µη δόλιοι πτωχεύσαντες δεν θα υπόκεινται σε 

προσωποκράτηση και θα διατηρούν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι. 

2. Ο οφειλέτης εγγράφεται στο Μητρώο Πτωχευσάντων. 

3. Μη απώλεια της εµπορικής του ιδιότητας14.
 

4. Ο πτωχεύσας υποχρεούται να εµφανίζεται, όποτε κληθεί, ενώπιον του συνδίκου ή 

του εισηγητή δικαστή στις περιπτώσεις που το απαιτεί ο νόµος και κυρίως όσον 

αφόρα την εξέταση και το κλείσιµο των βιβλίων του και στις συνελεύσεις των 

πιστωτών. 

5. Τα φυσικά πρόσωπα χάνουν κάποια δικαιώµατα ύστερα από ειδικές ρυθµίσεις. 

6. Η άρση του απορρήτου της εµπορικής αλληλογραφίας του οφειλέτη , οι επιστολές 

παραδίδονται στον σύνδικο ο οποίος τις αποσφραγίζει. Στη συνέχεια λαµβάνει 

γνώση του περιεχοµένου τους και καλείται ο πτωχεύσας να παραβρεθεί. 

                                                 
14

 Με το προϊσχύον δίκαιο, ο πτωχεύσας έχανε την ιδιότητα του εµπόρου, µπορούσε ωστόσο να ασκεί 
µεµονωµένες εµπορικές πράξεις. 
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7. Υιοθέτηση µέτρων συνεργασίας µε τον σύνδικο και ενηµέρωση του για 

οποιοδήποτε θέµα έχει να κάνει µε την πτώχευση.  

 

Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι µε τον νέο νόµο καταργούνται κάποιες 

προσωπικές κυρώσεις και στερήσεις15
 που ίσχυαν µε τον προηγούµενο πτωχευτικό 

κώδικα σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα. 

 

Οι προσωπικής φύσεως συνέπειες της πτώχευσης για το νοµικό πρόσωπο συνίστανται σε: 

1. Λύση της επιχείρησης του πτωχεύσαντος και εκκαθάριση16
 της πτωχευτικής 

περιουσίας. 

2. Ατοµική επιβάρυνση των µελών της επιχείρησης στην περίπτωση που πρόκειται 

για Ο.Ε. ή Ε.Ε. εταιρία. Πιο συγκεκριµένα, στις  προσωπικές εταιρίες η πτώχευση 

της εταιρίας συνεπάγεται και την πτώχευση των οµόρρυθµων εταίρων. Στις Ε.Ε. 

πτωχεύουν µόνο τα οµόρρυθµα µέλη και όχι τα ετερόρρυθµα. 

3. Τα όργανα της επιχείρησης διατηρούνται. 

4. Τη διοίκηση της περιουσίας της επιχείρησης από τον σύνδικο που διορίζει το 

πτωχευτικό δικαστήριο. 

 

Αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. ή Α.Ε, η 

πτώχευση σηµαίνει αυτόµατα και τη λύση τους, ενώ οι Ο.Ε. και Ε.Ε. δεν λύονται εκτός  

εάν το καταστατικό τους προβλέπει κάτι άλλο. 

 

5.1.2 Οι επιπτώσεις στην υγεία του πτωχού 

 

Η ψυχική υγεία ενός ατόµου επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από την απώλεια 

εργασίας και την ύπαρξη αδυναµίας εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων. 

Παλιότερα, εάν κάποιος έχανε τη δουλειά του, υπήρχε η ελπίδα ότι θα βρει µια νέα 

δουλειά. Σήµερα εάν κάποιος χάσει τη δουλειά του, δύσκολα µπορεί να βρει µια άλλη. Η 

οικονοµική κρίση, αλλά και η όλη κατάσταση  που επικρατεί, έχει έντονο αντίκτυπο στην 

υγεία των ατόµων. Πιο έντονα είναι τα φαινόµενα στη µεσαία τάξη και κυρίως στους 

                                                 
15

 Με τον προηγούµενο νόµο ο οφειλέτης έχανε το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που τώρα δεν το 

στερείται, καθώς επίσης δεν µπορούσε να διορίζεται σε δηµόσια λειτουργήµατα και περιορίζονταν σε 
σηµαντικό βαθµό οι ατοµικές ελευθερίες του. 
16

 Ο όρος της εκκαθάρισης αναφέρεται σε πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η 

επιχείρηση, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών. 
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µικρούς επαγγελµατίες που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει άρδην. Βλέπουµε άτοµα τα 

οποία ήταν υγιή, ξαφνικά να αρρωσταίνουν, είτε να περνάνε µια έντονη κατάθλιψη, είτε 

αγχώδεις διαταραχές οι οποίες έχουν αυξηθεί τελευταία.  

Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν και τα εµφράγµατα στην Ελλάδα µετά το 

ξεκίνηµα της οικονοµικής κρίσης, ιδίως µεταξύ των γυναικών και των ανδρών άνω των 

45 ετών17
. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στην ανάλυση των ιατρικών ιστορικών περίπου 

22.100 ασθενών που έγιναν δεκτοί στο καρδιολογικό τµήµα του νοσοκοµείου της 

Καλαµάτας σε µια περίοδο οκτώ ετών, χωρισµένη σε δύο περιόδους: µία προ της κρίσης 

(Ιανουάριος 2004 – ∆εκέµβριος 2007: 10.870 ασθενείς) και άλλη µία κατά τη  διάρκεια 

της κρίσης (Ιανουάριος 2008 – ∆εκέµβριος 2011: 11.223 ασθενείς). 

Κατά την πρώτη περίοδο, πριν την κρίση, καταγράφηκαν 841 εµφράγµατα 

δηλαδή 17,43 ανά 10.000 ανθρώπους, ενώ στην περίοδο της κρίσης υπήρξε αύξηση σε 

1.084 εµφράγµατα δηλαδή 22,46 ανά 10.000 ανθρώπους. Η αύξηση ανάµεσα στις δύο 

χρονικές περιόδους αφορούσε όλες τις κατηγορίες των ασθενών: 20,8% για τα άτοµα 

κάτω των 45 ετών (δηλαδή από τα 53 εµφράγµατα σε 64), 25,7% για τους άνδρες 

(δηλαδή από 642 εµφράγµατα σε  807), 29,4% για τα άτοµα άνω των 45 ετών (δηλαδή 

από 788 εµφράγµατα σε 1.020) και 39,2% για τις γυναίκες (δηλαδή από 52 εµφράγµατα 

σε 64). 

Σύµφωνα µε την έρευνα η µεγαλύτερη αύξηση στα εµφράγµατα καταγράφηκε 

στις γυναίκες. «Οι Ελληνίδες έχουν µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες, είναι 

υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και επίσης εργάζονται εκτός σπιτιού – µια συνταγή 

για στρες», σχολίασε ο Μάκαρης. Οι ερευνητές18
 σκοπεύουν να επεκτείνουν την µελέτη 

τους πέρα από τη Μεσσηνία, σε όλη την Ελλάδα, αναλύοντας τη σχέση ανάµεσα στα 

καρδιολογικά περιστατικά και την οικονοµική κρίση. 

Τόνισε επίσης, ότι οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας, που επίσης εµφανίζουν 

σχετικά µεγάλη αύξηση εµφραγµάτων, έχουν περιορισµένες ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ 

παράλληλα πέφτουν θύµατα της αρτηριοσκλήρυνσης. «Η ανεργία αποτελεί ένα συµβάν 

                                                 
17 Σύµφωνα µε στοιχεία που αφορούν κυρίως τη Μεσσηνία, τα οποία παρουσίασε ο καρδιολόγος 

Εµµανουήλ Μάκαρης του Γενικού Νοσοκοµείου της Καλαµάτας, στο 62ο ετήσιο επιστηµονικό συνέδριο 

του Αµερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.    

 

18
 Την έρευνα, πλην του Μάκαρη, έκαναν οι γιατροί του νοσοκοµείου Καλαµάτας: Γιώργος Μίχας, Ρενάτα 

Μίχα, Γιάννης Πισιµίσης, Ηλίας Τσίχλης, ∆ιονύσης Σβορώνος, ∆ηµήτρης Γκότσης, Γιώργος Κουδούνης, 
Σπύρος Ζόµπολος κ.α. 
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που προκαλεί στρες και το στρες συνδέεται µε την καρδιοπάθεια, αλλά προκύπτουν και άλλα 

ζητήµατα λόγω των οικονοµικών δυσκολιών. Αυτή την εποχή, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν 

χρήµατα να αγοράσουν φάρµακα ή να πάνε στο γιατρό τους. Υπάρχει µεγάλη αύξηση στις 

καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ελλάδα και το κόστος για την κοινωνία είναι πολύ υψηλό», 

πρόσθεσε. 

Ακόµη, τα κοινωνικά δίκτυα φροντίδας αναφέρουν αύξηση του αριθµού των 

ανθρώπων που προσφεύγουν σε αυτά ζητώντας στήριξη και κάλυψη των βασικών τους 

αναγκών (συσσίτια, στέγαση, δωρεάν ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη). Οι 

περισσότεροι από αυτούς που καταφεύγουν στα συσσίτια το τελευταίο χρονικό διάστηµα 

είναι άτοµα µεταξύ 50 και 70 ετών, βρίσκονται δηλαδή κοντά στην ηλικία της 

συνταξιοδότησης. Το φαινόµενο αυτό εκτιµάται ότι συνδέεται µε την αύξηση της 

ανεργίας σε αυτές τις «µη παραγωγικές» ηλικίες που έχασαν την δουλειά τους λίγο πριν 

τη σύνταξη19
. Από τα τέλη Σεπτεµβρίου έχουν πολλαπλασιαστεί και όσοι ζητούν φαγητό 

από τα συσσίτια της Εκκλησίας, κυρίως σε αυτήν τη λύση καταφεύγουν περισσότεροι 

Έλληνες. Τα συσσίτια διπλασιάστηκαν από 5000 σε 10000 την ηµέρα µόνο στην Αθήνα. 

Σήµερα οι Έλληνες αποτελούν περίπου το 35-40% όσων µετέχουν στα συσσίτια. 

 

5.1.3 Οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του πτωχού 

 

Η οικονοµική κρίση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανεργία, και τελικά πτώχευση 

που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό όλο και περισσότερων οµάδων πράγµα που 

αποτελεί πηγή για διάφορες ψυχικές διαταραχές. Οι επιπτώσεις µιας πτώχευσης στην 

ψυχολογία του πτωχεύσαντος θα πρέπει να διερευνηθούν και να τονιστούν ιδιαίτερα, 

καθώς το άτοµο νιώθει ότι στιγµατίζεται. Η ενασχόληση των οικονοµικών επιστηµών µε 

την έννοια του στίγµατος έχει δώσει πρόσθετα αποτελέσµατα, στρέφοντας το ενδιαφέρον 

προς νέες, οικονοµικές πηγές στίγµατος (π.χ. µακροχρόνια ανεργία, πτώχευση). Αξίζει να 

σηµειωθεί εδώ ότι η ανεργία στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2012, ανήλθε στο 26,8% 

(από 19,7% τον Οκτώβριο του 2011) του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, σύµφωνα µε 

στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ. Συγκεκριµένα, το 

ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,1%, στις γυναίκες, 30,4% και στους νέους κάτω 

των 25 ετών, 57,6%. Σηµειώνεται ότι και στις τρεις κατηγορίες ανέργων η Ελλάδα είχε 

τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ. 

                                                 
19

 Εφηµερίδα Αυγή 12/12/2010 
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Η ανεργία σχετίζεται επίσης µε αύξηση της ηµερήσιας κατανάλωσης αλκοόλ, 

αύξηση στις αυτοκτονίες, στην ενδοοικογενειακή βία, αλλά και µείωση των θανάτων από 

τροχαία κατά 1,4% προφανώς λόγω του περιορισµού των µετακινήσεων. Ειδικότερα η 

φτώχεια σχετίζεται και µε την εµφάνιση ασθενειών, όπως αναφέραµε παραπάνω, καθώς 

τα άτοµα αναγκάζονται να διαβιώνουν σε υποβαθµισµένο περιβάλλον, να τρέφονται 

ανεπαρκώς και να εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα. 

Το στίγµα που δηµιουργείται στα άτοµα από όλα τα παραπάνω, επιβαρύνει την 

ψυχική συµπτωµατολογία και σχετίζεται µε την επιδείνωση των δεδοµένων που αφορούν 

στην αποκατάσταση (ανεργία, προβλήµατα στέγασης, επιπτώσεις στην οικογένειά του 

ατόµου). Σε όλα αυτά συµβάλλουν και η έλλειψη κοινωνικού κύρους, το οποίο παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία, η έλλειψη αυτοεκτίµησης, η µη ύπαρξη σωµατικής 

και πνευµατικής δραστηριότητας, η µη χρήση των ταλέντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

τη µείωση της αυτοπεποίθησης του πτωχού λόγω της επαγγελµατικής και οικονοµικής 

του αποτυχίας, την υποτίµηση και την περιθωριοποίηση, τη ντροπή, ενώ του αναδύονται 

πολλές φορές και συµπεριφορές απόκρυψης και απόσυρσης. Αυτά συµβαίνουν διότι όπως 

είχε πει και ο Μάσλοου, δεν εκπληρώνονται οι βασικές ανάγκες των ατόµων. Ξεκινούν 

µε όνειρα κι ελπίδες, ν’ αλλάξουν τα πράγµατα προς το καλύτερο, αλλά τελικά δεν τα 

καταφέρνουν, παραιτούνται, πέφτουν σε κατάθλιψη και συχνά αυτοκτονούν.   

Εάν εστιάσουµε την προσοχή µας στις αυτοκτονίες λόγω της οικονοµικής κρίσης 

που αυξάνει δραµατικά τις πτωχεύσεις, την οικονοµική ανέχεια, την ανεργία, θα 

παρατηρήσουµε ότι: 

• Η οικονοµική καταστροφή και δυσπραγία είναι αποτέλεσµα ενός συνεχούς και 

παρατεταµένου στρες20
, το οποίο δηµιουργείται από τη δυσκολία ανάκαµψης στις 

µέρες µας των επαγγελµατικών, οικονοµικών και οικογενειακών κυρίως τοµέων .  

• Η αυτοκτονία µοιάζει τελικά σαν τη µόνη διέξοδο για να γλυτώσει κανείς από τον 

πόνο της ανέχειας, της κοινωνικής υποβάθµισης, της αυτό-υποτίµησης, της 

αδυναµίας να βρεθούν διέξοδοι. 

την οικονοµική κρίση συνήθως ακολουθεί και κρίση σε όλες τις κοινωνικές, 

οικογενειακές, προσωπικές σταθερές. O γάµος συχνά κλονίζεται, οι φιλίες 

αποδεικνύονται πολύ λιγότερες ή ανύπαρκτες την ώρα της κρίσης, το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον περιορίζεται συνήθως µόνο στη ‘συµπάθεια’.  

                                                 
20

 Το παρατεταµένο στρες είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο για τον άνθρωπο όπως έδειξαν πειράµατα των ναζί 
στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, καθώς και ‘επαγγελµατίες βασανιστές’ µε το µαρτύριο της σταγόνας, τη 

συνεχή αϋπνία, κ.α.  
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• Το κράτος έχει µεγάλες αδυναµίες στήριξης των ανέργων και οικονοµικά 

πασχόντων. 

• Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο πιο ψηλά (οικονοµικά) βρίσκεται κανείς, τόσο 

µεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις τις πτώχευσης. Οι πλούσιοι που ξαφνικά γίνονται 

φτωχοί βιώνουν δραµατική διαφορά στην καθηµερινότητά τους. 

• Ανάµεσα στους ανέργους που αυτοκτονούν, υπάρχει σίγουρα ένα ποσοστό 

ατόµων µε αδύναµο χαρακτήρα, που δεν µπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα, αλλά ο 

κίνδυνος αυτοκτονίας λόγω ανεργίας είναι πολύ µεγάλος για όλους, ακόµα και για 

τους πολύ δυνατούς. 

• Η πλειονότητα των αυτοχείρων το 2009 ήταν άγαµοι, διαζευγµένοι ή χήροι (το 

50% των ανδρών και το 66% των γυναικών). Οι περισσότεροι που έδωσαν τέλος 

στη ζωή τους ήταν οικονοµικά ανενεργοί και µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. 

Ήταν κυρίως µικροί επιχειρηµατίες που πτώχευσαν ή γονείς που πήραν δάνεια 

πριν την κρίση και δεν µπορούσαν να τα αποπληρώσουν και είχαν απολυθεί. 

Υπήρχαν όµως και πολλοί άνεργοι, άεργοι, συνταξιούχοι, µαθητές, σπουδαστές, 

ενασχολούµενοι µε τα οικιακά και συγκεκριµένα το 26% των ανδρών και το 50% 

των γυναικών. 

• Αξιοσηµείωτο, πάντως, είναι ότι σε περιόδους έντονων πολιτικών 

ανακατατάξεων, δεν συµβαίνουν αυτοκτονίες. Η αυτοκτονία συνδέεται άµεσα µε 

την απελπισία, αφού το άτοµο νιώθει ότι τα προβλήµατά του δεν έχουν λύση. 

Άρα, όταν περιµένει αλλαγές στην πολιτική, φαίνεται να έχει ξαφνικά ένα 

παράθυρο ελπίδας για πιθανές αλλαγές και στην δική του ζωή. 

• Τον τελευταίο καιρό, οι κλήσεις που δέχεται η «Κλίµακα21
» φτάνουν τις 40 την 

ηµέρα. Σε καιρούς φαινοµενικής οικονοµικής ευµάρειας, τα τηλεφωνήµατα 

αφορούσαν κυρίως ερωτικές απογοητεύσεις, ενώ είχαν ψυχοπαθολογικά και 

κοινωνικά αίτια. Το τελευταίο διάστηµα, οι εννέα στους δέκα ανθρώπους 

δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οικονοµικό αδιέξοδο. 

                                                 
21

 Η «Κλίµακα» ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισµός, µε δραστηριότητες που 

στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραµµάτων 

κοινωνικής ενσωµάτωσης ευάλωτων οµάδων πληθυσµού. Προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, 
ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτοµα και οµάδες ευπαθείς µε πολλαπλά προβλήµατα που χρήζουν 
συστηµατικής και ολοκληρωµένης παρέµβασης. Συµβάλλει στον περιορισµό των ανισοτήτων, στις ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης στα δηµόσια αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην 

Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. 
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• Η αύξηση της ανεργίας22
 κατά 1% οδηγεί σε αύξηση των αυτοκτονιών κατά 0,8%. 

Όταν η ανεργία αυξηθεί κατά 3%, οι αυτοκτονίες θα έχουν µια αντίστοιχη άνοδο 

της τάξης του 4,5%. Ακόµη, η αυτοκτονία είναι µία µόνο από τις εκφάνσεις της 

οικονοµικής κρίσης, αφού παράλληλα αυξάνονται δραµατικά και η σωµατική 

νοσηρότητα, η θνησιµότητα, τα ψυχολογικά προβλήµατα, η κατανάλωση αλκοόλ. 

 

Φυσικά, δεν φτάνει µόνο η οικονοµική κρίση για να οπλίσει το χέρι του αυτόχειρα και 

δε σηµαίνει ότι όσοι έχουν οικονοµικό πρόβληµα θα βουτήξουν στο κενό. Όπως τονίζουν 

οι ειδικοί, είναι ένας αριθµός πολλών διαφορετικών παραγόντων που οδηγεί κάποιον 

στην αυτοκτονία. Το πόσο ευάλωτος είναι κάποιος επηρεάζεται άµεσα και από την 

προσωπικότητα του καθενός.  

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το 2008 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 373 αυτοκτονίες 

(308 άνδρες και 65 γυναίκες), το 2009, 391 αυτοκτονίες (333 άνδρες και 58 γυναίκες) και 

το 2010 377 αυτοκτονίες (336 άνδρες και 41 γυναίκες).  

Πίνακας 5.1: Καταγραφή αριθµού αυτοκτονιών 

Έτος 
Αριθµός αυτοκτονιών 

Σύνολο 
Άνδρες Γυναίκες 

2008 308 65 373 

2009 333 58 391 

2010 336 41 377 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία για το 2011, οπότε άρχισε να 

διογκώνεται το πρόβληµα, αναµένεται να ανακοινωθούν τον ερχόµενο Ιούλιο. Την ίδια 

στιγµή, σύµφωνα µε την Ελληνική Αστυνοµία, υπάρχει αύξηση των περιστατικών 

πανελλαδικά. Όπως αναφέρει από τα στοιχεία23
 που τηρεί, το 2009 υπήρξαν 670 

αυτοκτονίες και απόπειρες, το 2010 έφτασαν τις 820, το 2011 τις  920, ενώ το 2012 έως 

τον Αύγουστο είχαν καταγραφεί 690 περιστατικά. 

                                                 
22

 Σύµφωνα µε µία έρευνά του περιοδικού “The Lancet” (2009), µε τίτλο “The public health effect of 

economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis” από τους: David Stucker, 

Sanjay Basu, Marc Suhrcke, Adam Coutt, Martin McKee. 
23  Οι ειδικοί του Κέντρου Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της «Κλίµακας» που συνεργάζονται 
µε την ΕΛΣΤΑΤ για την καταγραφή των αυτοκτονιών στη χώρα, αµφισβητούν την εγκυρότητα των 

στοιχείων της αστυνοµίας «καθώς δεν προκύπτουν από σαφώς τεκµηριωµένο σύστηµα καταγραφής». 
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Κάθε χρόνο προστίθενται κάτι παραπάνω από 30 αυτόχειρες και είναι µόνο οι 

περιπτώσεις που καταγράφονται, καθώς όπως όλα δείχνουν υπάρχει υποκαταγραφή του 

φαινοµένου. ∆εν πρόκειται για απόκρυψη στοιχείων, αλλά η υποκαταγραφή αποδίδεται 

είτε στη δυσκολία να εξακριβωθεί εάν όντως υπήρχε αυτοκτονική πρόθεση, είτε σε 

κοινωνικούς (κοινωνικός στιγµατισµός), θρησκευτικούς (άρνηση ταφής από την 

Εκκλησία) και άλλους λόγους. 

∆εν είναι πάντα εύκολο να διαπιστωθεί ότι ένας βίαιος θάνατος οφείλεται σε 

αυτοκτονία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι θάνατοι που οφείλονται σε πτώση από 

ύψος, πνιγµό ή τροχαίο ατύχηµα δεν καταγράφονται ως αυτοκτονίες, ενώ συχνά το 

σχετικό πεδίο στα πιστοποιητικά θανάτου αφήνεται κενό για τον φόβο του στιγµατισµού, 

όπως αναφέρει η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, Χαρά Σπηλιοπούλου. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά θανάτου είναι τα αρχεία που 

χρησιµοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ΕΛΣΤΑΤ αποστέλλει διευκρινιστική επιστολή στις 

ιατροδικαστικές υπηρεσίες, ζητώντας επαλήθευση της αιτίας θανάτου, όµως αυτό 

συµβαίνει µόνο εάν µια ιατροδικαστική έκθεση µπορεί να είναι διαφωτιστική για τα 

κίνητρα του θανόντος. 

Ακόµα και µε αυτά τα ελλιπή στοιχεία  πάντως, η τάση είναι αυξητική. Το πρώτο 

εξάµηνο του 2012 το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής που καλύπτει τις περιοχές της ΝΑ και 

ΒΑ Αττικής, την Εύβοια και τη Βοιωτία, κατέγραψε διπλασιασµό των  αυτοκτονιών από 

την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ειδικότερα, από τα 328 περιστατικά που χειρίστηκε το 

Εργαστήριο το πρώτο εξάµηνο του 2011, διαπιστώθηκαν 22 αυτοχειρίες (17 άνδρες, 5 

γυναίκες), ενώ από τα 466 περιστατικά του 2012 υπήρξαν 52 αυτοχειρίες (40 άνδρες, 12 

γυναίκες). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν τους δύο τελευταίους µήνες της 

άνοιξης, µε τη µεγαλύτερη έξαρση να εµφανίζεται στη ΒΑ Αττική. Η κύρια αιτία 

θανάτου ήταν ο απαγχονισµός, ακολουθούν οι κακώσεις από πυροβόλο όπλο και η πτώση 

από ύψος. Μεγάλος αριθµός θυµάτων βρέθηκαν υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, ενώ ο 

σηµαντικότερος παράγοντας κινδύνου ήταν µια ψυχιατρική διαταραχή σε συνδυασµό µε 

οικονοµικά προβλήµατα. 

Όσον αφορά τον χάρτη των αυτοκτονιών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας από τις χρονιές 2009, 2010 και 2011, πρώτη στις αυτοκτονίες έρχεται η 

Αθήνα, µε καλπάζουσα αύξηση: 158, 178, 198. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη µε 55, 98 και 

97, η Θεσσαλία (32, 56, 46), η ∆υτική Ελλάδα (32, 41, 41) και η Κρήτη (37, 30, 39). 

Όµως όπως υποστηρίζει ο Ψυχίατρος Ιωάννης Μαλογιάννης, πέρα από τις µεγαλουπόλεις 
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και οι Επαρχιακές περιοχές οι οποίες γνώρισαν µία περίοδο οικονοµικής άνθησης 

αντιµετωπίζουν τώρα την κρίση και εκεί οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες γίνονται 

ακόµη πιο σκληρές. 

Η πτώχευση δεν αποτελεί την αιτία των αυτοκτονιών, αποτελεί όµως εκλυτικό 

παράγοντα σε ευάλωτους ανθρώπους. «∆εν είµαστε όλοι το ίδιο, άλλοι λυγίζουν µε 

περισσότερα, άλλοι µε λιγότερα. Η κρίση είναι ισχυρός στρεσογόνος παράγοντας, που 

µπορεί υπό προϋποθέσεις να σε φέρει στα όρια» εξηγεί η ψυχίατρος Ελένη Μπεκιάρη του 

Κέντρου Ηµέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας της οργάνωσης «Κλίµακα». 

 

5.1.4 Συνέπειες ως προς τα περιουσιακά του στοιχεία 

 

Οι περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης συνίστανται κυρίως στην πτωχευτική 

απαλλοτρίωση, εξαιτίας της οποίας αυτός που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (είτε πρόκειται 

περί φυσικού είτε πρόκειται περί νοµικού προσώπου) δεν έχει το δικαίωµα διαχείρισης 

και διάθεσης της περιουσίας του, την οποία διαχειρίζεται µόνο ο σύνδικος και η οποία 

καθίσταται πτωχευτική και προορίζεται για την ικανοποίηση των πτωχευτικών 

δανειστών. Η στέρηση όµως αυτή δεν αφορά όλη τη περιουσία του πτωχεύσαντα, αλλά 

µόνο τη πτωχευτική. Ακόµη, ο πτωχός, απαγορεύεται να διαθέτει στοιχεία του Ε της 

επιχείρησης χωρίς άδεια από τον εισηγητή και οφείλει να ενηµερώνει το σύνδικο και να 

συνεργάζεται µαζί του για τα θέµατα της πτώχευσης του. 

Πτωχευτική περιουσία είναι η περιουσία που ανήκει στον πτωχεύσαντα κατά το 

χρόνο κήρυξης της πτώχευσης. Τα περιουσιακά αποτελέσµατα της πτώχευσης αφορούν 

µόνο τη πτωχευτική περιουσία, έτσι ώστε οι πτωχευτικοί δανειστές να  ικανοποιηθούν 

µόνο από τη περιουσία αυτή, εάν η πτώχευση περατωθεί µε την ένωση. Η περιουσία αυτή 

του πτωχεύσαντα αποτελεί χωριστή περιουσία, της οποίας η περαιτέρω τύχη εξαρτάται 

από τον τρόπο περάτωσης της πτώχευσης24
. Σε αντίθεση η µεταπτωχευτική περιουσία 

που αποκτά ο πτωχεύσας µετά την κήρυξη της πτώχευσης δεν περιλαµβάνεται στην 

πτωχευτική περιουσία και οι µεταπτωχευτικοί δανειστές δεν µπορούν να επιληφθούν της 

πτωχευτικής περιουσίας αλλά µόνον της µεταπτωχευτικής. Εάν κάποιος αποκτήσει από 

τον πτωχό περιουσιακό στοιχείο της πτωχευτικής περιουσίας, δεν γίνεται κύριος του, 

καθώς ο σύνδικος έχει εναντίον του τη διεκδικητική αγωγή. 

 

                                                 
24

 Πτωχευτικός κώδικας, Κεφάλαιο ∆εύτερο «Συνέπειες της πτώχευσης»,  άρθρο 16. 
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Αν και η πτώχευση δεν επιφέρει απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας, παρόλα 

αυτά στερεί τον πτωχό από το δικαίωµα να υπογράψει εµπορική σύµβαση µε τράπεζα.  

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της πτώχευσης και αφού κηρυχθεί στο αρµόδιο δικαστήριο, 

τα όργανα της πτώχευσης που ορίζονται από το νόµο είναι: 

� το πτωχευτικό δικαστήριο, που ασκεί την εποπτεία επί της διαδικασίας 

� ο εισηγητής της πτώχευσης, που εποπτεύει και κινεί τη διαδικασία 

� ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος διαχειρίζεται την πτωχευτική περιουσία, 

επαληθεύει τις απαιτήσεις και κινεί την όλη διαδικασία της πτώχευσης µέχρι την 

ικανοποίηση των πιστωτών στο βαθµό που επαρκεί η πτωχευτική περιουσία 

� η συνέλευση των πιστωτών, που λαµβάνει αποφάσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως 

τον πτωχευτικό συµβιβασµό. 

 

5.2 Αποτελέσµατα της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές  

 

Η κήρυξη της πτώχευσης δηµιουργεί πρόβληµα στους πιστωτές του πτωχού για 

αυτό και χωρίζονται σε διάφορες κατηγόριες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 

διαφορετικές απαιτήσεις (πτωχευτικές ή πτωχευτικά πιστόµατα, οµαδικές) εναντίον του. 

 

Οι κατηγορίες που διακρίνονται οι πιστωτές είναι: οι πτωχευτικοί πιστωτές, οι 

µεταπτωχευτικοί και οι οµαδικοί.  

 

1. Πτωχευτικοί πιστωτές: εκείνοι που κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχουν κατά 

του πτωχού γεννηµένη και δικαστικώς επιδιώξιµη χρηµατική ενοχική απαίτηση 

(πτωχευτικές απαιτήσεις). Η απαίτηση του πτωχευτικού πιστωτή κατά του πτωχού 

πρέπει να έχει ως αντικείµενο χρηµατική ή χρηµατικά αποτιµητή παροχή η οποία 

να έχει γεννηθεί πριν από τη κήρυξη της πτώχευσης και φυσικά να είναι 

δικαστικά επιδιώξιµη.  

∆εν είναι πτωχευτικές απαιτήσεις οι εµπράγµατες απαιτήσεις, τα διαπλαστικά 

δικαιώµατα, οι φυσικές ή ατελείς ενοχές (οι οποίες δεν είναι δικαστικά 

επιδιώξιµες) και τα δικαιώµατα οικογενειακού χαρακτήρα. Αφού κηρυχθεί η 

πτώχευση, οι πτωχευτικοί πιστωτές ενώνονται δικαιωµατικά, σχηµατίζουν την 

οµάδα των πιστωτών και ικανοποιούνται µε την πτωχευτική διαδικασία και µόνο 

από την πτωχευτική περιουσία. 
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Οι πτωχευτικοί πιστωτές µπορούν να διακριθούν στους εγχειρόγραφους, στους 

ενέγγυους και στους γενικούς προνοµιούχους. Η διαφορά τους είναι ότι στους 

δεύτερους, η απαίτησή τους είναι ασφαλισµένη µε εµπράγµατη ασφάλεια 

(ενέχυρο ή υποθήκη) και καθίσταται απαιτητή κατά την πραγµατική λήξη της. 

Ενώ στους τρίτους, η απαίτησή τους είναι ασφαλισµένη µε γενικό προνόµιο πάνω 

σε κινητά ή ακίνητα του πτωχεύσαντα και ικανοποιούνται αποκλειστικά από τη 

ρευστοποίηση. Υπάρχουν επίσης οι πιστωτές µειωµένης εξασφάλισης που είναι 

εκείνοι των οποίων η απαίτηση ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία µετά 

από την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων. Η κήρυξη της πτώχευσης έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις στις απαιτήσεις των εγχειρόγραφων πιστωτών, όπως για 

παράδειγµα την αναστολή των ατοµικών διώξεων των εγχειρόγραφων δανειστών, 

το απαιτητό των µη ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων τους και την παύση των τόκων. 

2. Οµαδικοί πιστωτές: οι δανειστές των οποίων οι απαιτήσεις δηµιουργήθηκαν µετά 

την κήρυξη της πτώχευσης, όχι από τη δράση του πτωχεύσαντος, αλλά από τη 

δράση του συνδίκου(οµαδικές απαιτήσεις). Τέτοιες απαιτήσεις µπορεί να είναι τα 

έξοδα διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας. Οι πιστωτές της οµάδας δεν 

υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία, αλλά ικανοποιούνται κατά κανόνα από 

την πτωχευτική περιουσία, πριν από τους πτωχευτικούς δανειστές.  

3. Μεταπτωχευτικοί πιστωτές: οι δανειστές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν 

µετά την κήρυξη της πτώχευσης, από την δράση του πτωχεύσαντα. Αυτοί 

ικανοποιούνται από την µεταπτωχευτική περιουσία ασκώντας ατοµικά 

καταδιωκτικά µέσα και δεν υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. 

 

Από τη στιγµή που θα κηρυχθεί η πτώχευση, εκτός από τις απαιτήσεις των 

ενέγγυων πιστωτών, οι υπόλοιπες µη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κατά του πτωχού που 

γεννήθηκαν µέχρι και την κήρυξη της πτώχευσης θεωρούνται πλασµατικά ότι έληξαν. Η 

εµπράγµατη απαίτηση των πιστωτών δεν αλλοιώνεται µε την πτώχευση, η ικανοποίησή 

της γίνεται από το υπέγγυο συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Οι απαιτήσεις των 

ενέγγυων πιστωτών γίνονται απαιτητές µε την πραγµατική λήξη τους. Όταν κάποια 

απαίτηση µπορεί να εξασφαλιστεί µε εµπράγµατη ασφάλεια ενός αντικειµένου της 

πτωχευτικής περιουσίας, τότε αυτό ρευστοποιείται σύµφωνα µε το νόµο, για την 

ικανοποίηση της. Στην περίπτωση όµως που οι πιστωτές αυτοί κρίνουν ότι δεν θα 

ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους µε την ρευστοποίηση της περιουσίας του 

πτωχού και επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εργασίες της πτώχευσης για τη διανοµή της 
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πτωχευτικής περιουσίας χωρίς τα εµπράγµατα βάρη, οφείλουν να υποβληθούν όπως 

ακριβώς και οι εγχειρόγραφοι στη διαδικασία της εξέλεγξης των πιστώσεων. 

 

5.3 Αποτελέσµατα της πτώχευσης ως προς το σύζυγο του χρεώστη  

 

Όταν πτωχεύει ένας από τους δύο συζύγους κάθε περιουσιακό στοιχείο που 

αποκτήθηκε από την τέλεση του γάµου και µέσα στα δυο τελευταία χρόνια πριν από την 

παύση των πληρωµών θεωρείται, υπέρ της οµάδος των πιστωτών, ότι ανήκει στο σύζυγο 

που πτώχευσε, εκτός αν αποδειχθεί ότι η απόκτηση από τον άλλο σύζυγο δεν έγινε µε 

χρήµατα ή µε άλλα µέσα αυτού που πτώχευσε ούτε προέρχεται από δωρεά του 

τελευταίου. Αυτό ισχύει σύµφωνα µε το νόµο µε την προϋπόθεση να έχει κηρύξει 

πτώχευση µόνο ο ένας σύζυγος χωρίς να απαιτείται όµως η τελεσίδικη απόφαση του 

δικαστηρίου και εφαρµόζεται σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε από τους δυο 

συζύγους λειτουργώντας σε βάρους του άλλου ακόµα και αν ο γάµος κατά το χρόνο 

παύσης των πληρωµών έχει ακυρωθεί. 

Το πειστήριο αυτό ισχύει για όλη τη περιουσία του άλλου συζύγου µε εξαίρεση τα 

κινητά που προορίζονται για την προσωπική του χρήση, την περιουσία που αποκτήθηκε 

πριν από την τέλεση του γάµου ή και µετά το γάµο αλλά πριν από την διετία που 

προηγείται της παύσης των πληρωµών. Όµως εξαιρείται η περιουσία του συζύγου του 

πτωχού που ναι µεν αποκτήθηκε την τελευταία διετία πριν από την παύση των πληρωµών 

και εντός του γάµου όµως αποκτήθηκε κατά την περίοδο που ο σύζυγος που πτώχευσε 

δεν είχε αποκτήσει την εµπορική του ιδιότητα. 

Αν µεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστηµα κοινοκτηµοσύνης, η κοινή περιουσία 

καταλαµβάνεται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία και από αυτήν 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. 

Η επιχειρηµατική αποτυχία πέρα από τις περιουσιακές επιπτώσεις που φέρει στο 

σύζυγο του πτωχού, αποτελεί ψυχοφθόρο παράγοντα, διαλύοντας την συνοχή της 

οικογένειας και των ζευγαριών. Συγκεκριµένα πρόκειται για µια στρεσογόνο κατάσταση 

η οποία, στο 15% των περιπτώσεων οδηγεί στην κατάρρευση της σχέσης του 

επιχειρηµατία µε τη σύντροφό του. Οξύµωρο, καθώς η συντροφικότητα θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι αποτελεί το «φάρµακο» ενάντια στο άγχος της επιβίωσης. Η µοναξιά των 

ανθρώπων αυξάνεται. Η φθορά και το άγχος της επιβίωσης, εκτονώνονται µε θυµό 

µεταξύ του ζευγαριού, για οποιαδήποτε αφορµή. Με αυτόν τον τρόπο, η αναζήτηση ενός 
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συντρόφου «χωρίς προβλήµατα», φαντάζει πιο εύκολη από την καταβολή προσπάθειας 

ώστε να σωθεί µία σχέση από την φθορά των εξωτερικών πιέσεων, παρά το γεγονός ότι 

στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν πια πολλοί σύντροφοι χωρίς άγχος. 

 

5.4 Αποτελέσµατα της πτώχευσης ως προς τις συµβάσεις 

 

Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύµβαση εργασίας.  Ο σύνδικος, 

εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, µπορεί να λύσει τη σύµβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου, µόνο µε καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 

σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. Να γνωστοποιήσουµε ότι σε αυτήν την 

περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης. Μέχρι την έγκριση του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης ο σύνδικος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή τη διατήρηση των 

αναγκαίων θέσεων εργασίας. 

Οι απαιτήσεις των µισθωτών από µισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν 

πριν την κήρυξη της πτώχευσης (όπως και η αποζηµίωση)  αποτελούν πτωχευτικές 

απαιτήσεις, για τις οποίες οι µισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές. Ο 

µισθωτός που πραγµατικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του µετά την κήρυξη της 

πτώχευσης, λόγω συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τον οφειλέτη ή τον 

σύνδικο, για τους µισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως οµαδικός πιστωτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΗ 
 

6.1 Η περάτωση της πτώχευσης 

 

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΠτΚ  λόγοι περάτωσης της πτώχευσης είναι: 

� Η τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης 

� Η εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας και 

η διανοµή του προϊόντος στους πιστωτές 

� Η παύση των εργασιών της πτώχευσης.  Ο λόγος αυτός επέρχεται µε δύο τρόπους: 

µε απόφαση του Πτωχευτικού ∆ικαστηρίου (η περάτωση της πτώχευσης 

επέρχεται µετά πάροδο ενός  µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης) και  

αυτοδικαίως µετά παρέλευση δέκα ετών από την έναρξη της ένωσης των 

πιστωτών και σε κάθε περίπτωση µετά παρέλευση δεκαπέντε ετών από την 

κήρυξη της πτώχευσης.  

� Η αποκατάσταση του πτωχού λόγω εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών 

κατά κεφάλαιο και τόκους µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης.  

� Η αποκατάσταση του πτωχού λόγω παρόδου δεκαετίας από την κήρυξη σε 

πτώχευση, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

 

Άρα, κατά τα παραπάνω χρονικά σηµεία της περάτωσης αρχίζει νέα παραγραφή 

των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου ως πτωχευτικού πιστωτή, η οποία διακόπηκε µε την 

αναγγελία τους. 

 

6.1.1 Η διαδικασία της περάτωσης 

 

Αρχικά να τονίσουµε ότι υπάρχουν δύο τρόποι περάτωσης: 

 

1. ∆ικαστική οδός και υποπεριπτώσεις (που αναφέρονται στο κείµενο που 

ακολουθεί) 

2. Σχέδιο αναδιοργάνωσης περάτωσης 
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Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

� Λογοδοσία του συνδίκου 

� Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως µετά από αίτηση του οφειλέτη 

� Πτωχευτικό δικαστήριο ή Σχεδίου αναδιοργάνωσης 

� ∆ηµοσίευση απόφασης περί περάτωσης 

� Αποκατάσταση οφειλέτη 

 

1. ∆ικαστική οδός και υποπεριπτώσεις 

 

Γενικά: 

Γενικότερα, η πτώχευση περατώνεται, µε την επικύρωση του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης µε την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της καθώς και µε 

την παύση των εργασιών της, είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της παρόδου του 

χρόνου25
.  

Η λογοδοσία του συνδίκου: 

Εντός µηνός από την περάτωση της πτώχευσης ο σύνδικος καταθέτει στον 

εισηγητή έκθεση περί της λογοδοσίας του. Οι πιστωτές και ο οφειλέτης δικαιούνται να 

λάβουν αντίγραφα της έκθεσης αυτής. Ύστερα ο εισηγητής συγκαλεί εντός µηνός τη 

συνέλευση των πιστωτών ενώπιον των οποίων ο σύνδικος λογοδοτεί για τη διαχείρισή 

του. Στη συνέλευση αυτή καλείται και δικαιούται να παραστεί και ο οφειλέτης. 

Συντάσσεται περί αυτού έκθεση από τον εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι 

τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών. Αν η σύγκληση της συνέλευσης των 

πιστωτών δεν καταστεί δυνατό να πραγµατοποιηθεί, µετά από δεύτερη ατελέσφορη 

προσπάθεια τότε ο σύνδικος λογοδοτεί µόνο στον εισηγητή26
. 

Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως: 

Αν οι εργασίες της πτωχεύσεως δεν µπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης 

των αναγκαίων χρηµάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιµης περιουσίας, το πτωχευτικό 

δικαστήριο, µετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο και την 

επιτροπή πιστωτών, µπορεί (µετά από αίτηση του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή 

και αυτεπαγγέλτως) να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως. 

                                                 
25

 ΠτΚ3588/2007, Άρθρο 164§1 
26

 ΠτΚ 3588/2007, Άρθρο 165§1,2 
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Στην περίπτωση αυτή περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική 

απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαµβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές 

αναλαµβάνουν τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα και παύει το λειτούργηµα του συνδίκου, 

καθώς και του εισηγητή. Τα αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µετά πάροδο.  

Μετά παρέλευση δέκα ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και σε 

κάθε περίπτωση µετά παρέλευση δεκαπέντε ετών από την κήρυξη της πτώχευσης 

επέρχονται αυτοδικαίως τα παραπάνω αποτελέσµατα-περάτωση πτώχευσης27
. 

Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού: 

Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτωχεύσεως, 

αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, εφόσον αυτός είναι καλής πίστεως και η 

πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. ∆εν µπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί 

αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις κακουργηµατικές πράξεις της κλοπής, 

απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεµής 

ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να 

αναβάλλει την απόφασή του µέχρι την αµετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας. 

Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει µεταβολή πραγµάτων που να δικαιολογεί την 

ανάκληση28
. 

 

Αν η πτώχευση περατώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 166§3, το πτωχευτικό 

δικαστήριο µετά από σχετική έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει και τον σύνδικο και 

την επιτροπή πιστωτών, µπορεί να αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Αν ο 

οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσωποκρατείται από τους πιστωτές της 

πτώχευσης, εκτός αν ειδικοί νόµοι ορίζουν διαφορετικά. Η διάταξη της απόφασης περί 

κηρύξεως του οφειλέτη συγγνωστού σηµειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων και στο 

Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 

 

Βασική προϋπόθεση περάτωσης της διαδικασίας: 

 

Αφού ολοκληρωθεί η τελική διανοµή, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως η περάτωση 

της πτωχευτικής διαδικασίας. Η απόφαση που αφορά στην περάτωση δηµοσιοποιείται. 

Με το πέρας της πτωχευτικής διαδικασίας οι πιστωτές µπορούν  χωρίς περιορισµούς πια 

να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των υπολειπόµενων απαιτήσεών τους από τον 

                                                 
27

 ΠτΚ 3588/2007, Άρθρο 166§1,2,3 
28

 ΠτΚ 3588/2007, Άρθρο 167 
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οφειλέτη. Σε περίπτωση όµως που ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και έχει υποβάλει 

αίτηση για να του χορηγηθεί απαλλαγή από τα υπολειπόµενα χρέη, αυτό δεν ισχύει. 

Εφόσον η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, οι πιστωτές χάνουν πλέον οριστικά τη δυνατότητα να 

επισπεύσουν τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. 

 

2. Σχέδιο αναδιοργάνωσης περάτωσης: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ΠτΚ «Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίηση 

της, αλλά και η διανοµή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη 

µετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο 

ρύθµισης µε σχέδιο αναδιοργάνωσης». 

Αποτελεί έναν δεύτερο τρόπο περάτωσης της πτώχευσης. Γίνεται µε µοναδικό 

σκοπό τη διάσωση της επιχείρησης, την αξιοποίηση της (η διανοµή πτωχευτικής 

περιουσίας υπάρχει και µετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, αφού αυτός 

συµµετέχει στη διαδικασία της αναδιοργάνωσης).  

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο και έχουν 

δικαίωµα και ο πτωχεύσας συγχρόνως µε την αίτηση του ( ή µέσα σε προθεσµία 

τεσσάρων µηνών)  η οποία πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εµπειρογνώµονα και ο 

σύνδικος µέσα σε τρεις  µήνες από την παρέλευση της υποβολής προθεσµίας υποβολής 

σχεδίου από τον πτωχεύσαντα (εφόσον έχει προηγηθεί η έκθεση του για την οικονοµική 

κατάσταση της πτώχευσης.). 

Το σχέδιο οφείλει να έχει ένα ελάχιστο περιεχόµενο και να ρυθµίζει τα 

δικαιώµατα των πιστωτών ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα 

δικαιώµατα των πιστωτών θα πρέπει να διαµορφώνονται ανάλογα µε τη νοµική τους 

θέση. Το σχέδιο θα πρέπει να πληροφορεί για την οικονοµική κατάσταση του πτωχού και 

τα αίτια της, αλλά και τα στοιχεία Ε,Π και ταµείου της επιχείρησης του. Έπειτα, θα πρέπει 

να συγκριθούν η προτεινόµενη ικανοποίηση των πιστωτών µε βάση το σχέδιο και µε 

βάση την εκκαθάριση.  

Επίσης είναι αναγκαίο να περιγράφει τα µέτρα όπου θα εξασφαλιστεί η 

υλοποίηση της διαµόρφωσης των δικαιωµάτων των πιστωτών που προτάθηκε και κυρίως 

όσες αφορούν οργανωτικές µεταβολές ή επιχειρησιακά προγράµµατα, χρηµατοδότηση 

του πτωχεύσαντα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία. Σηµαντική είναι και η 

διαµόρφωση των δικαιωµάτων κάθε πιστωτή, ανάλογα µε την κατηγορία πτωχευτικών 
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πιστωτών στην οποία ανήκει, όπως άφεση, µείωση ή καταβολή σε δόσεις των 

απαιτήσεων, παραίτηση ή περιορισµός της εµπράγµατης ασφάλειας, καθώς και της θέσης 

του πτωχεύσαντα κατά την εκπλήρωση του σχεδίου και τη συνέχιση ευθύνης του ή την 

πλήρη ή µερική απαλλαγή του.  

Εάν η ικανοποίηση των πιστωτών προβλέπεται ότι θα γίνει από τα έσοδα της 

λειτουργίας της επιχείρησης του πτωχεύσαντα το σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από 

εκτίµηση της περιουσιακής της κατάστασης, σε αντιπαράθεση µε την αξία εκκαθάρισης. 

Εάν από το σχέδιο προβλέπεται ότι τρίτος θα εκπληρώσει υποχρεώσεις προς τους 

πιστωτές, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του τρίτου ότι θα εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις. 

 

6.2 Η αποκατάσταση του χρεώστη 

 

Ο χρεώστης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οπότε θα τα δούµε σαν 

ξεχωριστές περιπτώσεις. Για να επέλθει  η αποκατάσταση του χρεώστη ως φυσικό 

πρόσωπο πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις: 

 

• η πάροδος µιας δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης 

• η εξόφληση όλων των πιστωτών κατά το κεφάλαιο και τόκους µέχρι την κήρυξη 

της πτώχευσης 

 

Για να επέλθει η αποκατάσταση για τον χρεώστη ως νοµικό πρόσωπο πρέπει να: 

 

� έχει εξοφλήσει όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές κατά το κεφάλαιο και τόκους 

µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, οµοίως µε το παραπάνω του φυσικού 

προσώπου. 

 

∆εν επιτρέπεται να γίνει αποκατάσταση αυτού που καταδικάστηκε για πράξεις 

χρεοκοπίας, µοναδική περίπτωση, να επήλθε ποινική αποκατάσταση του. Η παραποµπή 

στο πτωχευτικό δικαστήριο για κάποια από τις πράξεις αυτές αναστέλλει τη διαδικασία 

της αποκατάστασης. Η πτωχευτική αποκατάσταση αίρεται αυτοδικαίως εφόσον µετά την 

αποκατάσταση επήλθε καταδίκη για πράξεις χρεοκοπίας. 

Η αποκατάσταση κηρύσσεται µε απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, µετά 

από αίτηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη-πτωχού, µετά από αίτηση 
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των κληρονόµων του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο και διατάσσει τη 

δηµοσίευση περίληψης της αίτησης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου 

Νοµικών. Η δηµοσίευση αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον τριάντα  ηµέρες πριν τη 

δικάσιµο. Επιπλέον πρέπει να δηµοσιευτεί και η περίληψη της απόφαση. Επιτρέπεται 

οποιαδήποτε έφεση εντός µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης. 

Σε περίπτωση απόρριψης  η αίτηση αποκατάστασης, δεν µπορεί να υποβληθεί νέα 

αίτηση πριν την πάροδο έτους από τη δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε επιγραµµατικά και τις συνέπειες της 

αποκατάστασης. Όταν αναφερόµαστε σε φυσικό πρόσωπο, υπάρχει παύση των 

στερήσεων από δικαιώµατα ενώ για το νοµικό πρόσωπο αποτελεί λόγο αναβίωσης του. 

Για παράδειγµα οι ανώνυµες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης όταν 

πτωχεύουν λύονται. Αντίθετα οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες δεν λύονται, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό τους. 

 

6.3 Ποινικές διατάξεις  

 

Χρεοκοπία: 

 

Όποιος κατά την «ύποπτη» περίοδο (ή και 6 µήνες πριν/µετά την κήρυξη 

πτώχευσης) ενεργήσει ως προς τα παρακάτω, επιβαρύνεται µε ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.  

Ενέργειες αποφυγής: 

• Να εξαφανίζει, να βλάψει ή να καταστήσει χωρίς αξία περιουσιακά του στοιχεία 

που σε περίπτωση πτώχευσης εµπίπτουν στην πτωχευτική περιουσία. 

• Να καταρτίζει ζηµιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης 

φύσεως, ακόµα και επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, κατά τρόπο που 

αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονοµικής διαχείρισης, ή διαθέτει 

υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήµατα ή συνάπτει χρέη για τους σκοπούς 

αυτούς. 

• Αν µετά την υποβολή αίτησης από ή εναντίον του (ή εντός δώδεκα µηνών αµέσως 

πριν από την υποβολή τέτοιας αίτησης) δολίως µετακινεί οποιοδήποτε µέρος της 

περιουσίας του. 



76 

 

• Να παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα 

δικαιώµατα τρίτων. 

• Αν δεν παραδώσει στο διαχειριστή, ή όπως ο διαχειριστής διατάξει, κάθε µέρος 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του που βρίσκεται υπό τη φύλαξη του ή υπό 

τον έλεγχο του και η οποία από το νόµο συνιστά ενεργητικά που δύνανται να 

διανεµηθούν µεταξύ των πιστωτών του, εκτός αν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί ότι 

δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης. 

• Να προµηθεύεται εµπορεύµατα ή αξιόγραφα µε πίστωση, τα οποία διαθέτει ή 

παραχωρεί σε τιµές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά τρόπο που αντίκειται 

στους κανόνες της συνετής οικονοµικής διαχείρισης. 

• Να παραλείπει την τήρηση  υποχρεωτικών εµπορικών βιβλίων ή να τα µεταβάλει, 

ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του. Ακόµα 

και να τα εξαφανίζει, να τα καταστρέφει ή να τα αποκρύπτει. Η τήρησή τους είναι 

υποχρεωτική κατά το νόµο.  

• Αντίθετα προς το νόµο, να  παραλείπει την κατά το νόµο σύνταξη των 

ισολογισµών ή της απογραφής ή καταρτίζει ισολογισµούς ή απογραφή κατά τρόπο 

που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή 

αποκρύπτει τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις. Όσοι παραπέσουν σε αυτό 

το αδίκηµα τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι 2 έτη. 

 

Επίσης µε τις παραπάνω ποινές τιµωρούνται και όσοι προκάλεσε την παύση των 

πληρωµών του. Όπως και όσοι ενώ βρίσκονται σε κατάσταση παύσης πληρωµών ή σε 

κατάσταση επαπειλούµενης αδυναµίας κανονικής εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων 

χρηµατικών του υποχρεώσεων, ικανοποιούν απαιτήσεις πιστωτή ή του παρέχει ασφάλεια, 

εν γνώσει του ευνοώντας αυτόν έναντι των λοιπών πιστωτών.  

Με την φυλάκιση µέχρι δύο ετών τιµωρούνται και όσοι πιστωτές συνοµολογούν 

µε τον οφειλέτη χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της πτώχευσης ή όποιοι συνάπτουν 

ιδιαίτερη συµφωνία που ωφελεί τους ίδιους εις βάρους του Ε της πτώχευσης. Οι 

συµφωνίες αυτές κηρύσσονται άκυρες έναντι πάντων και έναντι του οφειλέτη από το 

πτωχευτικό δικαστήριο. 

Επιπλέον τιµωρούνται µέσω του Ποινικού Κώδικα (περί κλοπής ή υπεξαίρεσης) 

και οι ο/η σύζυγος, οι κατιόντες ή ανιόντες του οφειλέτη και οι κατά την ίδια τάξη εξ 

αγχιστείας συγγενείς του που εν γνώσει παρανόµως αποκρύπτουν πτωχευτικά πράγµατα, 

χωρίς συνεννόηση µε τον οφειλέτη. Η συγκεκριµένη κατηγορία διώκονται πάντοτε 
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αυτεπαγγέλτως. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει και οποιαδήποτε παράνοµη ιδιοποίηση 

χρηµάτων ή άλλων πραγµάτων της πτωχευτικής περιουσίας από τον σύνδικο.  Αν 

αποδειχθεί ότι οι πράξεις αυτές τελούνται µετά από συνεννόηση µε τον οφειλέτη 

διώκονται βάση των διατάξεων περί συµµετοχής του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση  

ψευδής παράστασης έκθεσης του συνδίκου, τιµωρείται βάση του Ποιν. Κώδ. (διατάξεις 

περί απάτης). Επιπλέον τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική 

ποινή διπλάσια της ωφέλειας του ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγµατα και τα 

αγοράζει εµµέσως ο ίδιος µε παρένθετα πρόσωπα. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι παραπάνω πράξεις είναι αξιόποινες µόνο 

σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι 

προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων 

της διαδικασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Όπως αναλύσαµε παραπάνω, η οικονοµική κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, η 

ανεργία, ο υπερβολικός δανεισµός και η κακή διαχείριση του χρήµατος είναι µερικοί 

βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε πτώχευση. Τις χειρότερες συνέπειες σε µια 

οικονοµία επιφέρει η πτώχευση ενός κράτους που επηρεάζει άµεσα τόσο τα υπόλοιπα 

κράτη και κυρίως τους δανειστές του, όσο και τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες του. 

Μετά τη χρεοκοπία ακολουθεί µια σειρά από αλυσιδωτές κρίσεις κυρίως στον τραπεζικό 

τοµέα, στην εσωτερική ζήτηση και την παραγωγή, στο χρηµατιστήριο αλλά και µία 

νοµισµατική κρίση. 

Η Ελλάδα παρατηρήσαµε ότι έχει ήδη χρεοκοπήσει τέσσερις φορές κατά το 

παρελθόν και σήµερα βρίσκεται στα πρόθυρα µιας ακόµη οικονοµικής καταστροφής. 

Αυτό οφείλεται στο δηµόσιο χρέος που αυξάνεται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας του 

λάθος χειρισµού των κεφαλαίων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ενώ ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει διαρκώς ελλείµµατα και χαµηλή ανταγωνιστικότητα το 

οποίο οδηγεί την Ελλάδα στο να δανείζεται µε ακόµα µεγαλύτερα επιτόκια. 

Είδαµε ακόµη, ότι στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε οι 

επιχειρηµατίες δεν έχουν µεγάλη ευελιξία. Η ελεγχόµενη χρεοκοπία της χώρας 

προκάλεσε καταιγισµό αιτήσεων από 544 εταιρίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια για 

την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 99, σε χρονικό διάστηµα 15 µηνών. Ο νέος 

ΠτΚ που θεσπίστηκε αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της απλής από τη δόλια πτώχευση 

και στην εξεύρεση τρόπων ικανοποίησης των πιστωτών και εξυγίανσης των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εµπειρία των τελευταίων ετών στις επιχειρήσεις που έκαναν 

χρήση των διατάξεων του κώδικα δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, καθώς ένα πολύ 

µικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 4% κατάφερε µόλις να εξυγιανθεί και να επιστρέψει 

σε πορεία ανάκαµψης. 

Με το οικονοµικό κύκλωµα που αναλύσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο είδαµε την 

αλληλεπίδραση των παραγωγικών συντελεστών, των αγαθών και του χρήµατος στις 

σχέσεις µεταξύ κράτους, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οπότε, γίνεται περισσότερο 

κατανοητό πως το κλείσιµο των επιχειρήσεων επηρεάζει άµεσα και τα ίδια τα άτοµα 

κυρίως όσον αφορά την εύρεση εργασίας, τους µισθούς και την αγορά αγαθών για την 

ικανοποίηση των βασικών αναγκών τους.  Συγκεκριµένα, οι περισσότεροι πολίτες είναι 

στα όρια της φτώχειας, η οποία προκαλεί και αρνητικές συνέπειες στην σωµατική και 

ψυχική υγεία τους, εξαιτίας των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας, της 
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υποβάθµισης του περιβάλλοντος, της ανεπαρκούς σίτισης.  Το κράτος ευθύνεται κυρίως 

για την κατάσταση της ανεργίας, αλλά παρόλα αυτά έχει µεγάλες αδυναµίες όσον αφορά 

τη στήριξη των ανέργων και των οικονοµικά πασχόντων, αφού τα ποσοστά της ανεργίας 

είδαµε ότι άγγιξαν µέσα στο 2012 το 26,8%, και έπληξαν κυρίως τις γυναίκες και τα 

άτοµα άνω των 45 ετών. Το στίγµα που δηµιουργήθηκε λόγω της ανεργίας και της 

φτώχειας µε τη σειρά του οδήγησε σε κοινωνική αποµόνωση, µελαγχολία, άγχος, µε 

συνέπεια την αύξηση των ψυχικών και καρδιακών νοσηµάτων. Ειδικότερα, προ κρίσης τα 

εµφράγµατα ανήλθαν σε 841, ενώ κατά την περίοδο της κρίσης σε 1084.  

Ακόµη, σηµειώθηκε αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και αύξηση στον 

αριθµό των αυτοκτονιών κυρίως σε ηλικίες άνω των 45 ετών, λόγω της οικονοµικής 

καταστροφής. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2008 οι αυτοκτονίες ήταν 373 και 

αυξήθηκαν το 2010 σε 377, ενώ η ελληνική αστυνοµία αναφέρει ότι από τις αρχές του 

2012 έως τα µέσα Αυγούστου του ίδιου έτους είχαν καταγραφεί 690 περιστατικά.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι τακτικές που ακολουθεί το κράτος ως προς την 

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και των αποτελεσµάτων που αυτή επιφέρει, 

κρίνονται αναποτελεσµατικές και ελλιπείς και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσµατα 

από τα επιθυµητά. Χρειάζεται  να γίνει προσπάθεια και από τις δύο µεριές: του κράτους 

και των πολιτών, να δοθεί έµφαση στη δηµόσια υγεία, την παιδεία και να γίνουν οι 

απαραίτητες µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία για την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία 

και από τη µεριά των πολιτών να σταµατήσει η απάθεια, ο αρνητισµός και η ελλιπής 

ενηµέρωση. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Αρχικά, για την αποφυγή της χρεοκοπίας ενός κράτους θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του κράτους µε την ανάλογη σοβαρότητα καθώς και να 

διερευνηθεί το πώς αυτά το επηρεάζουν και στους υπόλοιπους τοµείς. Θα πρέπει να 

υπάρξει συνεργασία µεταξύ του κράτους, των πολιτών, των πολιτικών κοµµάτων, των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των επιχειρήσεων καθώς και µε τα υπόλοιπα κράτη ώστε 

να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσµα. 

Συγκεκριµένα οι πολίτες από τη µεριά τους θα πρέπει να αλλάξουν την απαθή 

στάση τους, τον µόνιµο αρνητισµό σε οτιδήποτε καινούριο, να καταπολεµήσουν την 

άγνοια τους η οποία δηµιουργεί φόβο και να στοχεύσουν στην αντικειµενική ενηµέρωσή 

τους. Ένας τρόπος για να φιλτράρουν εάν οι πληροφορίες που τους παρέχονται είναι 

αντικειµενικές είναι µε το να δουν αν τους δηµιουργούν το αίσθηµα του φόβου (π.χ. ότι 

είναι έρµαια των εξωτερικών παραγόντων), εάν η απάντηση είναι θετική τότε πιθανότατα 

πρόκειται για µια µη αντικειµενική ενηµέρωση και καλό θα ήταν να αποφεύγεται. Ακόµη, 

να επιδιώξουν να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν στην καλύτερη αντιµετώπιση 

των προβληµάτων τους µέσα από προγράµµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Επίσης 

πρέπει να γίνουν αλλαγές στη παιδεία µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση του γνωστικού 

επιπέδου των πολιτών και τη χρήση της λογικής σκέψης. 

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αποτελούν το µέσο της πολιτικής και κοινωνικής 

πληροφόρησης και της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, βλέπουµε ότι 

δεσµεύονται από πολιτικές και άλλες σκοπιµότητες διαβρώνοντας έτσι την πολιτική 

συνείδηση των πολιτών, εξυπηρετούν την προπαγάνδα, αποπροσανατολίζουν την κοινή 

γνώµη, διαστρεβλώνουν την αλήθεια παρέχοντας µονόπλευρη και µη αντικειµενική 

ενηµέρωση, παρασύρουν σε σφάλµατα και σε φανατισµό το λαό προωθώντας του λάθος 

ιδέες και πανικό. Προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

είναι η αποστασιοποίησή τους από πολιτικά και οικονοµικά κέντρα εξουσίας, η άσκηση 

κοινωνικής πίεσης για την ποιοτική βελτίωση των τηλεοπτικών προβολών, η τήρηση της 

δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και η δηµιουργία ενός δηµοσιογραφικού σώµατος το 

οποίο θα το απαρτίζουν άτοµα καταξιωµένα, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και 

απαλλαγµένα από προσωπικά συµφέροντα. 
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Είναι αναγκαίο να γίνει αναδιάταξη της οικονοµίας µε σωστή διαχείριση και 

µείωση των κρατικών δαπανών ως προς τους µη αξιόπιστους οργανισµούς – οργανώσεις. 

Χρειάζεται να γίνουν πολιτικές ρυθµίσεις, αλλαγή στους νόµους, Συνταγµατικές 

µεταρρυθµίσεις µε στροφή στην άµεση ∆ηµοκρατία. Σηµαντική είναι και η διεξαγωγή 

δηµοψηφισµάτων κυρίως σε ότι αφορά τα νοµοσχέδια που θα προτείνει η Βουλή, αρκεί η 

Εκτελεστική εξουσία να εκτελεί αυτά που έχουν ψηφίσει οι πολίτες.  

Η εκµετάλλευση του πλούτου της Ελλάδος: σε οπωροκηπευτικά αγροτικά και 

πτηνοτροφικά προϊόντα, η στροφή σε νέες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η προβολή του 

πολιτισµού, του τουρισµού (χειµερινός, θερινός), η χρήση των δικτύων επικοινωνίας, η 

ανάπτυξη της ναυτιλίας και της ναυπηγικής. 

Ακόµη να δοθεί προτεραιότητα στη δηµόσια υγεία, στη δηµιουργία µονάδων 

ενηµέρωσης ,εξέτασης και πρόληψης ακόµα και για τους οικονοµικά ασθενείς ώστε να 

δοθεί λύση στις ασθένειες που πλήττουν τους πολίτες λόγω οικονοµικής κρίσης. 

Η καταπολέµηση της ανεργίας είναι σηµαντική, ώστε να σταµατήσει να 

δηµιουργεί άγχος και φόβο κυρίως στα άτοµα νεαρής ηλικίας και να αποτραπεί η µαζική 

µετανάστευση τους στο εξωτερικό για την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής.   

Τέλος η δηµιουργία επιτροπής ελέγχου του Λογιστικού Χρέους ώστε να υπάρξει 

διαφάνεια ως προς τα κρατικά έξοδα και ως προς τις παρασπονδίες, µίζες, κλπ. Η 

εξεύρεση ενός σχεδίου αποπληρωµής χρεών των κρατών που βρίσκονται στα πρόθυρα 

της χρεοκοπίας αλλά και η βοήθεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που κινδυνεύουν µε 

κλείσιµο και των πολιτών που είναι ένα βήµα πριν τη φτώχεια. 

Μόνο µε τον συντονισµό όλων των παραπάνω φορέων αλλά και τις αλλαγές σε 

όλους τους παραπάνω τοµείς και όπου αλλού βλέπουµε ότι η πορεία που ακολουθείται 

δεν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα θα µπορέσει πραγµατικά να ανακάµψει η οικονοµία.          
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