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Μάρτιος  2013 
 

 
Κατα�ολέµηση των καθυστερήσεων �ληρωµών στις εµ�ορικές συναλλαγές 

 
Πρόσφατα, ε�ανήλθε στην ε�ικαιρότητα το θέµα της κατα�ολέµησης των καθυστερήσεων 

�ληρωµών στις εµ�ορικές συναλλαγές και τούτο γιατί, σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/7/ΕΕ του 
Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011, τα κράτη µέλη όφειλαν να θέσουν 
σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συµµορφωθούν 
�ρος τα άρθρα 1 – 8 και 10 της �αρα�άνω Οδηγίας έως τις 16.3.2013 (άρθρο 12 της Οδηγίας). 
Μάλιστα, α�ό την ίδια ηµεροµηνία, καταργείται η �ρογενέστερη Οδηγία 2000/35/ΕΚ του 
Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29.6.2000, η ο�οία είχε ληφθεί υ�όψη στη 
σύνταξη του �.δ. 166/2003 για την �ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε αυτήν. Α�ό έρευνα  
δεν �ροκύ�τει ότι η ελληνική κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε τη νέα Οδηγία, µέσα στην 
�ροβλε�όµενη �ροθεσµία, ούτε τρο�ο�οιήθηκε, µέχρι σήµερα, το �αρα�άνω �.δ. 

 
Ήδη, µε τη νέα Οδηγία, θεσ�ίστηκαν ορισµένοι κανόνες, �ου, �ιθανόν, να καλύ�τουν εν 

µέρει τις χρονίζουσες διεκδικήσεις των µετα�οιητικών ε�ιχειρήσεων σχετικά µε το συγκεκριµένο 
θέµα των καθυστερήσεων �ληρωµών στις εµ�ορικές συναλλαγές. 

 
Ειδικότερα, η νέα Οδηγία �εριέχει δεσµευτικούς κανόνες στις συναλλαγές µεταξύ 

ε�ιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών1 (άρθρο 4), ως �ρος την �ροθεσµία �ληρωµής, �ου δεν �ρέ�ει 
να υ�ερβαίνει  τα χρονικά όρια των 30 ή των 60, το �ολύ, ηµερολογιακών ηµερών, υ�ό τις 
διακρίσεις και ε�ιφυλάξεις, �ου �εριέχονται στις �αρ. 3,  4 και 6 του συγκεκριµένου άρθρου.  

 
Ε�ι�λέον,  καταγράφονται οι όροι  για την καταβολή νοµίµου τόκου υ�ερηµερίας και 

καθορίζεται το ε�ιτόκιο αναφοράς, �ου εφαρµόζεται (�αρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας). 
Ε�ίσης,  �ροβλέ�εται κατ’ α�οκο�ή �οσό, ως τόκος υ�ερηµερίας και εύλογη α�οζηµίωση για 
τυχόν έξοδα είσ�ραξης �άνω α�ό το κατ’ α�οκο�ή �οσό (άρθρο 6 της Οδηγίας).  

 
Στις ίδιες, σε γενικές γραµµές,  κατευθύνσεις κινούνται και οι ρυθµίσεις, �ου 

�ροβλέ�ονται α�ό την Οδηγία, ως �ρος την �ροθεσµία  �ληρωµής και τον τόκο υ�ερηµερίας,  
και στις εµ�ορικές συναλλαγές µεταξύ των ε�ιχειρήσεων, µε την ε�ιφύλαξη ότι δεν θα έχει, ρητά, 
συµφωνηθεί διαφορετικά στο κείµενο της µεταξύ τους σύµβασης και υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι η 
�αράταση της �ροθεσµίας �ληρωµής, �έραν των 60 ηµερολογιακών ηµερών, δεν είναι 
κατάφωρα καταχρηστική για τον �ιστωτή (άρθρο 3 �αρ. 1 – 5 της Οδηγίας). 

 

                                            
1
 Για τους ορισµούς των εννοιών επιχείρηση και δηµόσια αρχή βλ. άρθρο 2 Οδηγίας 



 

2 
 

Ως κατάφωρα καταχρηστική για  τον �ιστωτή θεωρείται συµβατικός όρος ή �ρακτική, �ου 
�αρατείνει την �ροθεσµία �ληρωµής κατά �αρέκκλιση α�ό τα συναλλακτικά ήθη, την καλή 
�ίστη και τη συναλλακτική δεοντολογία, δεν µ�ορεί να α�οδοθεί στη φύση του �ροϊόντος ή της 
υ�ηρεσίας και δεν γίνεται  ε�ίκληση αντικειµενικού λόγου για την α�όκλιση α�ό το νόµιµο τόκο 
υ�ερηµερίας. Πάντως, θεωρείται ότι έχει κατάφωρο καταχρηστικό χαρακτήρα, συµβατικός όρος 
ή �ρακτική, �ου α�οκλείει τη χρέωση τόκου για την καθυστέρηση της �ληρωµής και α�οκλείει 
την α�οζηµίωση για τα έξοδα είσ�ραξης. 

 
Στο σηµείο αυτό, �ρέ�ει να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε γενικώς α�οδεκτή αρχή, µία 

Οδηγία δεν έχει δεσµευτική ισχύ, εάν το κράτος µέλος δεν την εισαγάγει στην έννοµη τάξη του, 
χρησιµο�οιώντας τα συνήθη νοµοθετικά εργαλεία, νόµο, �.δ. ή Υ.Α. Όµως, εφόσον �αρέλθει η 
χρονική �ροθεσµία, �ου τάσσει η Οδηγία για την ενσωµάτωσή της στα εθνικά δίκαια των 
κρατών µελών,  αντλούνται δικαιώµατα υ�έρ των �ολιτών και το �εριεχόµενο των 
συγκεκριµένων διατάξεων είναι ανε�ιφύλακτο, σαφές και χωρίς αιρέσεις, ώστε να µ�ορεί να 
εφαρµοστεί άµεσα, τότε, ακόµη και εάν δεν εισαχθεί η Οδηγία στην εσωτερική έννοµη τάξη, κατά 
τα �αρα�άνω, εντούτοις οι �ολίτες των κρατών µελών της Ευρω�αϊκής Ένωσης µ�ορούν να την 
ε�ικαλεστούν, ασκώντας τα δικαιώµατα, �ου τους ε�ιφυλάσσει. Ε�οµένως, το ίδιο µ�ορεί να 
συµβεί και για τη συγκεκριµένη αυτή Οδηγία, το άµεσο α�οτέλεσµα της ο�οίας µ�ορούν να 
ε�ικαλεστούν, µε τις �αρα�άνω �ροϋ�οθέσεις και οι �ολίτες, αλλά και οργανώσεις, �ου 
εκ�ροσω�ούν τα συµφέροντα ε�ιχειρήσεων ή έχουν έννοµο �ρος τούτο συµφέρον. Αυτές 
δικαιούνται να �ροσφύγουν στα δικαστήρια ή στα αρµόδια διοικητικά όργανα, �ροβάλλοντας 
τις θέσεις τους σχετικά µε συµβατικούς όρους ή �ρακτικές, �ου, κατά την κρίση τους, έχουν 
κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα, ό�ως �αρα�άνω εξηγήσαµε και να ζητήσουν την 
εφαρµογή κατάλληλων και α�οτελεσµατικών µέσων για να α�οτρα�εί η χρήση τους (άρθρο 7 
�αρ. 5 της Οδηγίας) στη βάση της σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας των εθνικών 
διατάξεων. 

 
Σχετικά µε την �αρα�άνω εξέλιξη βλ. και το α�ό 12.3.2013 ∆ελτίο Τύ�ου της Ευρω�αϊκής 

Ε�ιτρο�ής, στο ο�οίο, συνο�τικά, �αρατίθενται οι νέοι κανόνες και σχολιάζεται η σηµασία τους 
για τις µικρές και µεσαίες ε�ιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
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Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε 
υ�οκρύ�τουν σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Οι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν 
α�οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη 
χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε 
µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 


