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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Κασσάνδρες που είχαν χαρακτηρίσει το 2010 ως «χρονιά του άρθρου 99» 

μάλλον δικαιώνονται. Επρόκειτο, ωστόσο, για μια ασφαλή πρόβλεψη καθώς ήταν 

αναμενόμενο πως η επέλαση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας θα άφηνε στο 

διάβα της πολλές επιχειρήσεις σε θέση αδυναμίας εξυπηρέτησης των 

υποχρεώσεών τους. Πως όμως στην πράξη εφαρμόζεται αυτό που έχουμε 

συνηθίσει να αποκαλούμε «άρθρο 99»; Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον 

ορισμό και την λειτουργία του άρθρου 99 καθώς και πως μπορεί μια επιχείρηση να 

υπαχθεί σε αυτό. Έπειτα αναλύονται θέματα, όπως η υποβολή της αίτησης και της 

συνδιαλλαγής της εταιρίας με τους πιστωτές καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία 

για την κατανόηση του άρθρου. Τέλος παρουσιάζονται στατιστικές μελέτες και 

ονόματα εταιριών οι οποίες εντάχθηκαν στο άρθρο, καθώς επίσης και ποιό ήταν το 

αποτέλεσμα της ένταξης τους.  
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του ΑΡΘΡΟΥ 99 

 

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) 

εισήχθη μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας δύναται ένα νομικό πρόσωπο, μια 

εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, να έλθει σε συνεννόηση με 

τους προμηθευτές της,  και να υποβάλει μια πρόταση για τη ρύθμιση των οφειλών 

της, χωρίς να κινδυνεύει με κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων. Δίνεται 

δηλαδή στην εταιρεία που βρίσκεται σε κίνδυνο πτώχευσης ένα χρονικό 

περιθώριο, κατά την διάρκεια του οποίου δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις, 

προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οικονομικές της εκκρεμότητες.  

Η κατάσταση παραπέµπει στον ασθενή που είναι διασωληνωµένος στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας. Η καρδιά χτυπά αδύνατα και η αναπνοή υποστηρίζεται 

µμηχανικά. Αν θα ανανήψει, εξαρτάται από τις δυνάµεις του και τη φροντίδα του 

ιατρικού προσωπικού. Κάπως έτσι λειτουργεί και το άρθρο 99 του νέου 

πτωχευτικού κώδικα, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία συνδιαλλαγής µε τους 

πιστωτές για τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές 

τους υποχρεώσεις. Ουσιαστικά είναι µια… ανάσα πριν από την πτώχευση, η 

έσχατη επιλογή πριν να πέσουν οι «τίτλοι τέλους», αν πειστεί το δικαστήριο να 

δώσει αυτή την τελευταία ευκαιρία. Με την τρέχουσα οικονοµική κρίση και την 

ύφεση που απειλεί τη χώρα, το ενδεχόμενο πτώχευσης είναι πλέον κάτι παραπάνω 

από ορατό για πολλές επιχειρήσεις, ακόµη και για κάποιες που στον κλάδο τους 

θεωρούνται µεγάλες. Στην αγορά είναι γνωστό πως υπάρχουν περιπτώσεις 

εταιρειών , ακόµη και εισηγμένων, που εδώ και καιρό βαδίζουν σε τεντωμένο 

σχοινί και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στη δραστηριότητά τους είναι ικανή να 

τις οδηγήσει σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τους. Το άρθρο 99 του 

νόµου 3588/2007, το οποίο αντικατέστησε εν πολλοίς το άρθρο 44 περί 

προστασίας πιστωτών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα πολυµελή 

πρωτοδικεία και να ζητήσουν προστασία και συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές τους, 

ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση. Όπως έχει δείξει η εμπειρία, για να ξεκινήσει µια 

επιχείρηση αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά έχει ήδη επέλθει συμφωνία µε τους 

βασικούς πιστωτές της. Προσφεύγοντας δικαστικά µε την αίτηση υπαγωγής στο 

άρθρο 99, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι βρίσκεται σε οικονοµική 
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δυσπραγία, χωρίς όµως να έχει µπει σε παύση πληρωµών. Ενώπιον του 

πολυµελούς πρωτοδικείου θα πρέπει να περιγράψει τη δραστηριότητα, τα μεγέθη 

της, την κοινωνική σηµασία της, αλλά και να παρουσιάσει ένα εφαρμόσιμο και 

βιώσιµο επιχειρηματικό πλάνο, ζητώντας την προστασία του πτωχευτικού κώδικα. 

Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι τη λειτουργία της µέσω 

διαπραγμάτευσης των οφειλών µε τους πιστωτές της και αν το κρίνει αναγκαίο 

(κυρίως για µη εισηγμένες που δεν υποβάλλουν ανά τρίµηνο οικονοµικές 

καταστάσεις), να ορίσει εμπειρογνώμονα για να ελέγξει τα οικονοµικά στοιχεία. Ο 

εµπειρογνώµονας, εντός 20ηµέρου, καλείται να συντάξει και να υποβάλει τη 

σχετική έκθεση στο δικαστήριο. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή και ανοίξει η 

διαδικασία συνδιαλλαγής, το δικαστήριο ορίζει το μεσολαβητή, ο οποίος θα 

επιχειρήσει την επίτευξη τελικής συµφωνίας µεταξύ της εταιρείας και των 

πιστωτών - προμηθευτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων, 

ενώ θα προτείνει και λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης. 

Το επόµενο βήµα είναι η κατάρτιση µιας πρότασης επιβίωσης, την οποία θα 

παρουσιάσει ο µμεσολαβητής στις πιστώτριες τράπεζες. Στη συνέχεια, η πρόταση 

αυτή και µέσα σε διάστηµα διµήνου, υποβάλλεται στο δικαστήριο, το οποίο, 

εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των πιστωτών, εγκρίνει και επικυρώνει την 

πρόταση. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι το πρωτοδικείο θα δεχτεί σίγουρα την 

πρόταση. 
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3. ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ 

 

Για να υπαχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες 

οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 

προσωπικό πάνω από 20 άτομα. Κατατίθεται, λοιπόν, μια αίτηση στο αρμόδιο 

δικαστήριο όπου παρατίθενται οι οφειλές προς τους πιστωτές. Προϋπόθεση είναι 

να έχει ληφθεί η συναίνεση της πλειονότητας των πιστωτών, καταρχήν του 51% 

αυτών, και ταυτόχρονα να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ουσιαστικά, 

ποιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα 

για να εξυπηρετηθούν οι οφειλές. Αυτές συνήθως αφορούν την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων, τη στόχευση σε νέες δραστηριότητες, την περικοπή 

εξόδων. Κατά τη συζήτηση, όσοι θεωρούν ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι 

εφαρμόσιμο, έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν και να εκφράσουν τις αντιρρήσεις 

τους. Εάν το δικαστήριο εκτιμήσει πως το σχέδιο έχει πιθανότητες υλοποίησης, 

εκδίδει απόφαση με την οποία εντάσσεται η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής. 

 Ακολούθως ορίζεται ένας διαμεσολαβητής, ορκωτός ελεγκτής συνήθως, ο οποίος 

συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις, καταγράφει όλα τα προσδοκώμενα έσοδα σε 

βάθος 48 δόσεων και ακολούθως υποβάλλει σε όλους τους πιστωτές μια πρόταση 

περί μειωμένης κατά ένα ποσοστό ,συνήθως 60% με 80%, λήψης των απαιτήσεων 

τους. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της 

απόφασης. Εάν όλα προχωρήσουν καλώς, σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι 

υποχρεωμένη η εταιρεία να πάρει δικάσιμο και εφόσον συναινεί η συντριπτική 

πλειοψηφία των πιστωτών, το δικαστήριο εγκρίνει εν τέλει το συμβιβασμό. 

Εφόσον συμβεί αυτό, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να πληρώσει τις οφειλές της 

σε 48 δόσεις κατά μέγιστον. Εάν δεν πληρωθεί η πρώτη ή οποιαδήποτε από τις 

επόμενες, δόσεις ανατρέπεται η διαδικασία συνδιαλλαγής και μπορούν να 

ξεκινήσουν οι κατασχέσεις. Σημειωτέον ότι από την αίτηση, μέχρι και την 

ημερομηνία εκκίνησης των δόσεων, ουδείς μπορεί να στραφεί ατομικά κατά της 

εταιρείας.  
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4. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 

 

 

Με τη σχετική διαδικασία, οι επιχειρήσεις ζητούν προστασία από τους πιστωτές 

τους για να συνδιαλλαγούν μαζί τους και να ανακάμψουν στη συνέχεια. Στο 

ενδιάμεσο διάστημα, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι προχωρούν σε 

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή και σε μεταφορά χρημάτων σε πρόσωπα που 

είναι συνδεδεμένα με τους παλαιούς μετόχους. Το αποτέλεσμα στις περιπτώσεις 

αυτές είναι χιλιάδες καταναλωτές, εργαζόμενοι και προμηθευτές να βρίσκονται 

στον αέρα από τη μια μέρα στην άλλη. Η προσφυγή στο άρθρο 99  με την οποία 

ζητούν προστασία οι επιχειρήσεις από τους πιστωτές τους- θεωρητικά έχει σκοπό 

να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να αποπληρώσουν το χρέος 

προς τις τράπεζες και τους προμηθευτές. 
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5.  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

 

 

Με την αίτηση ένταξης μιας εταιρείας στο άρθρο 99 δεν εξασφαλίζεται η 

προστασία από τους πιστωτές, όπως εξηγεί τραπεζικό στέλεχος. Οι επιχειρήσεις 

κάνουν χρήση και του άρθρου 100, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ασκηθούν από 

το δικαστήριο προληπτικά μέτρα για την προστασία από τους πιστωτές μέχρι να 

εκδικαστεί η υπόθεση. Μαζί με την αίτηση ένταξης οι εταιρείες καταθέτουν και 

ένα σχέδιο εξυγίανσής τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία ΣΑΟΣ, με συνολικές 

υποχρεώσεις 16 εκατ. ευρώ, έλαβε απόφαση για κεφαλαιοποίηση χρεών ύψους 

300.000 ευρώ και συνολικά αναμένεται να κεφαλαιοποιήσει 5 εκατ. ευρώ. Σ’ 

αυτό, όμως, πρέπει να συμφωνήσουν και οι πιστωτές. Στην περίπτωση που οι 

εταιρείες λάβουν προσωρινή διαταγή (διαρκεί το πολύ δύο μήνες), τότε ορίζεται 

άμεσα δικάσιμος για την ένταξη ή μη στο καθεστώς συνδιαλλαγής. Αν δεν 

πετύχουν προσωρινή προστασία, διατρέχουν τον κίνδυνο κάποιος πιστωτής ή 

προμηθευτής να προσφύγει εναντίον τους, ζητώντας είτε πτώχευση είτε 

κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση 

αντιδρά με ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μπλοκάρει τη διαδικασία μέχρι το 

δικαστήριο να εξετάσει το αίτημα συνδιαλλαγής. Σε όλες τις φάσεις μέχρι να 

εκδικαστεί η υπόθεση, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να έχει προχωρήσει σε 

συμφωνία με τους πιστωτές. Στη διαδικασία εισέρχεται αυτοβούλως.  
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6.  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

 

Στην αντίθεση των τραπεζών να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους καταλήγουν 

πολλές φορές οι εταιρείες που υπάγονται στη διαδικασία της συνδιαλλαγής 

(άρθρο99), σε μια ύστατη προσπάθεια να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν τη 

λειτουργία τους. Όπως παρατηρούν νομικοί με εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις, οι 

ελληνικές τράπεζες επιδεικνύουν αδιαλλαξία απέναντι στις εταιρείες που έχουν 

υπαχθεί στο άρθρο 99, αφού σε ελάχιστες περιπτώσεις δέχονται να περιορίσουν τις 

αξιώσεις τους για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στις προβληματικές επιχειρήσεις. 

Η τακτική αυτή των τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα να επέρχεται ο «θάνατος» της 

επιχείρησης που προσπαθεί να εξασφαλίσει ρευστότητα για να επιβιώσει. Είναι 

ενδεικτικά τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο δημοσιεύσεων στο Πρωτοδικείο 

της Αθήνας. Σύμφωνα με αυτά, το 2010 πτώχευσαν 214 εταιρείες, ενώ το 2009 

μόλις 199 εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις. Καταγράφεται δηλαδή αύξηση 7,5% 

και ενώ το οικονομικό έτος που διανύουμε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αρκετές 

είναι όμως και οι επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη διαδικασία του άρθρου 99 την 

τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, το έτος που διανύουμε 83 εταιρείες και ατομικές 

επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία της συνδιαλλαγής, το 2009 υπήχθησαν 84 

εταιρείες, ενώ το 2008 μόλις 46. Συνολικά, 214 εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις 

πέρασαν στον αστερισμό του άρθρου 99, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον αριθμό 

των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές και τις οικογένειές τους. Η 

διαδικασία της υπαγωγής στη διαδικασία της συνδιαλλαγής αφορά σε επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, χωρίς όμως να έχουν κάνει παύση 

πληρωμών. Η πρόθεση του νομοθέτη είναι να δώσει στις εταιρείες αυτές μια 

τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν το κανόνι, περιορίζοντας τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις και ερχόμενες σε συμφωνία με τους πιστωτές τους. Για να υπαχθεί μια 

εταιρεία στο άρθρο 99 θα πρέπει να το ζητήσει η επιχείρηση που αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα. Στη συνέχεια εκδίδεται δικαστική απόφαση, με την οποία διορίζεται 

μεσολαβητής εντεταλμένος να πετύχει συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των 

πιστωτών του. Απώτερος στόχος είναι να αρθούν οι οικονομικές δυσκολίες του 

οφειλέτη, να διατηρηθεί η λειτουργία της επιχείρησης και να διασφαλιστούν οι 

θέσεις εργασίας. Αν η συμφωνία επιτευχθεί, τότε το πτωχευτικό δικαστήριο λήγει 

τη διαδικασία της συνδιαλλαγής και αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής 
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εκτέλεσης κατά της επιχείρησης, ενώ αίρεται η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης 

επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει 

θεσμοθετήσει μια λύση ελπίδας: τη διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές 

τους. Με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή που διορίζει το δικαστήριο μπορούν να 

φτάσουν σε συμφωνία ρύθμισης των χρεών ακόμη και στον περιορισμό των 

αξιώσεών τους μέχρι και το 20%. 

Σοφή, λοιπόν, η βούληση του νομοθέτη, υπάρχει όμως ένα μεγάλο «αλλά» στην 

υλοποίηση της διαδικασίας της συνδιαλλαγής: η άρνηση των τραπεζών να 

συναινέσουν στον περιορισμό των αξιώσεών τους, όπως για παράδειγμα να 

υποτιμήσουν την αξία των ακινήτων που έχουν υποθηκεύσει. Έτσι, εάν η τράπεζα 

δεν δεχτεί να περιορίσει τις απαιτήσεις, μοιραία η διαδικασία της συνδιαλλαγής 

«ναυαγεί» και η ευκαιρία για ανάκαμψη μιας προβληματικής εταιρείας χάνεται. Η 

εταιρεία περνάει σε καθεστώς πτώχευσης αφήνοντας στον δρόμο όσους 

εργάστηκαν σε αυτή. Πολλές φορές η διαδικασία σπάει όταν κάποιος από τους 

πιστωτές προσφύγει στο πτωχευτικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν 

εκπληρώνονται οι όροι της συνδιαλλαγής ή αν από τις περιστάσεις προκύψει 

αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη. 

Ενδεχόμενο πολύ πιθανό όταν πρόκειται για μια εταιρεία που παραπαίει 

οικονομικά και χωρίς ένας από τους μεγαλύτερους πιστωτές της ,δηλαδή η 

τράπεζα, να συναινεί στη μείωση των αξιώσεών της. 
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7. ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 με απόφαση πρωτοδικείου 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-
ΕΤΟΣ 

LEON ENGINEERING Βιομηχανική ζύγιση-
αυτοματισμοί 

2180 2/11/07 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-
ΕΤΟΣ 

ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του 
Αναστασίου 

 765 / 5/5/08 

ΚΛΕΜΑΤ Α.Ε. Γεωτεχνικά έργα 787 7/5/08 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Δ.Τ. CHEP GREC) 

Τρόφιμα - ποτά 1153 17/7/08 

KIROS Α.Ε. Τεχνική εταιρεία 1738 2/12/08 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΕΡΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Απορριμμάτων αποκομιδή 
- ανακύκλωση - αποτέφρωση 

1686 25/11/08 

HEALTHCARE 
SOLUTIONS A.E. 
(απερρίφθη 

Εμπόριο ιατρικά -
εργαστηριακά - επιστημονικά 

 

ΜΑΡΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1711 28/11/08 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ Εμπορική εταιρεία φωτεινών 
επιγραφών πλαστικών 
φύλλων, 
μεταλλικών οικοδομικών και 
μη προϊόντων 

79 18/1/08 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΑΦΗ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
Β. Α. ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 

Επεξεργασία υφασμάτων 616 4/4/08 

Γ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (έπειτα 
από μετατροπή 
της εταιρείας 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΛΥΓΚΑΣ ΟΕ) 

Εσώρουχα εμπόριο 888 26/5/08 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1679 24/11/08 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1712 28/11/08 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου 

 1762 5/12/08 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1713 28/11/08 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1748 3/12/08 

ΣΦΥΡΑ ΑΤΕΒΕ  597 1/4/08 
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ΣΦΥΡΑ ΑΤΕΒΕ  1252 10/9/08 
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
Σωτηρίου 

 1688 25/11/08 

ΣΑΟΣ ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ναυτιλιακά 1678 24/11/08 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1709 28/11/08 

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝ. 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ναυτιλιακά 1750 3/12/08 - 
532 5/4/09 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. Εκδόσεις 192 30/1/08 
ΕΚΑΤ ΕΚΑΝ ΑΤΕ Μπετά 1410 8/10/08 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΒΕΕ 

Ιχθυοκαλλιέργειες 1482 20/10/08 

ΕΡΓΑΣ Α.Ε. Κατασκευές 1454 19/11/08 
Ε.Β.H - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡ Α.Ε. 

Ηλεκτρ. Εξοπλ. Γραφ. 
Ηλεκτρισμός 

1810 16/12/08 

FULL SPEED Α.Ε. Ένδυση - υπόδηση 1001 11/6/08 
ΙΝΚ FACTORY ΕΠΕ Αναλώσιμα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
1640 17/11/08 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ναυτιλιακά 1708 28/11/08 

ΛΑΝ-ΝΕΤ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επικοινωνίες 1071 30/6/08 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1710 28/11/08 

ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ναυτιλιακά 1680 14/11/08 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-
ΕΤΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΚΑΟΥΦΜΑΝ Α.Ε. 

Εκδόσεις - εμπορία 474 3/4/09 

Π. ΚΑΡΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπόριο οικιακού 
εξοπλισμού 

654 13/5/09 

ΚΛΙΜΑΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Κλιματισμός 996 3/7/09 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔ. 
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 

Εμπόριο 993 3/7/09 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΝΩΝ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ιχθυοκαλλιέργειες 1127 31/7/09 
 

ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

Τηλεπικοινωνίες 1090 24/7/09 

CARE ELECO ΑΝΕΤ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ιατρικά υλικά 1093 27/7/09 

ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε. (Δ.Τ. O’  1323 18/9/09 
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NEL Α.Ε.) 
Ν. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ Ενδύματα 1561 22/10/09 
ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝ.ΕΤ. Λιανεμπόριο 1936 29/12/09 
GENERAL SUPPLIES 
AND SERVICES A.E. (Δ.Τ. 
GSS A.E.) 

Εμπόριο - αποθήκευση 1076 22/07/09 

ΖΩΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔ. 
ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. & ΖΩΓΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Εμπορία οικοδ. υλικών 1834 7/12/09 

ΖΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ της Χαράς, 
ΖΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ χα 
Χαραλάμπους 

 1845 2009 

HELLAS PRESS SA Αγορά πνευματικών 
δικαιωμάτων 

1157 7/8/09 

MICROLAND COMPUTERS 
ΑΕΒΕ 

Λογισμικά - υπολογιστές 60 15/1/09 

MEDIA LOFT (καταχωρημένη 
ως ΝΤΑΛΑΚΟΥ) 

 199 2009 

MOLDAPLAST SA Οικιακά είδη 312 5/3/09 
MISTRAL Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΙΧΘΥΩΝ 

Εμπορία ιχθύων 413 23/3/09 

MAGNET ELECTRIC Εταιρεία ηλεκτρικών 
& ηλεκτρονικών συσκευών 

522 13/4/09 

METAL INOX A.E. Μαζικής εστίασης 
εξοπλισμός 

531 15/4/09 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

Εμπορία αυτ/των 703 21/5/09 

ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΜΒΟΥ 
ΑΒΕ 

Έπιπλα 789 2/6/09 

ΔΗΜ. ΜΙΤΖΙΘΡΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ 

Φαρμακευτική 824 11/06/09 

Κ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

Μεταλλικά προϊόντα 
& κατασκευές 

900 22/6/09 

Μ. ΜΑΝΑΤΟΥ - Θ. ΜΕΝΗΣ 
ΟΕ 

Γραφικές τέχνες 999 3/7/09 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΓΑΣ τ. 
Ελευθ 

Φυσικό αέριο 1405 30/9/09 

MARINA BI ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Παραγωγή ενδυμάτων 1739 2009 

ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ο.Ε 
Δ.Τ. 
STUDIO ΚΡΥΣΤΑΛ 
ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ 

Εμπόριο κρυστάλλων 1064 17/7/09 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
Α.Ε. κ.λπ. 

Εμπόριο μαρμάρων 1411 2/10/09 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΟΓΑΡΗ - 
ΤΣΙΓΓΟΥ 

Χρώματα - βερνίκια 1162 7/8/09 

PROTECTA AEBE Πόρτες ασφαλείας 1710 16/11/09 
ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ποδοσφαιρικό σωματείο 1729 19/11/09 
Ν & Μ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. Ελαστικά - πλαστικά 1782 30/11/09 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (& 
ΖΩΓΑΣ Α.Ε.) 

Μηχανήματα 1834 7/12/09 

SIDER ΑΝ. ΑΕΒΕ Υπόδηση - ένδυση 87 21/1/09 
Σ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΕΤΕ  1082 23/7/09 
METALROP A.E.  1081 23/7/09 
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ΣΑΙΝΕΤ ΑΕΒΕ Πληροφορική 1225 7/9/09 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. Εμπόριο κρεάτων 1378 25/9/09 
ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ποτά 1636 3/11/09 
ENTERTAINMENT 
TECHNOLOGY A.E. 
(Δ.Τ. ENTECH A.E. 

Οργάνωση εκθέσεων 
& συνεδρίων 

754 27/5/09 

EKTASIS DEVELOPMENT 
A.E. 

Real estate 929 25/6/09 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
& ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Ν & Μ. 
ΜΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. 

Πλαστικά 1782 30/1/09 

ΕΥΡΩΣΕΡΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΒΕΤΕ 

Ηλεκτρομηχανολογικά 1909 22/12/09 

ELITE ABEE Υποδήματα 1930 28/12/09 
ΕΛΕΝΗ Ε. ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ 
& ΣΙΑ ΕΕ 

Φαρμακευτική 927 25/6/09 

ΕΛΕΝΗ Ε. ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ 
& ΣΙΑ ΕΕ (νέα αίτηση) 

Φαρμακευτική 1878 14/12/09 

WOOD STUDIO ΕΠΕ Ξυλεία 101 23/1/09 
WHOLESALE SERVICES 
A.E. 

 939 26/6/09 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 
ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 

 63 16/1/09 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 1942 30/12/09 

FASHION AVENUE 
(ALEXI ANDRIOTTI 
ACCESSORIES 

Ενδύματα - αξεσουάρ 255 24/2/09 

ΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Μιχαήλ 

 1717 17/11/09 

ΛΑΜΚΟ ΑΤΕ Οικοδομικά 372 16/3/09 
Η. ΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ Εμπορική και 

μεταποιητική επιχείρηση 
1893 16/12/09 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝ. ΕΜΒΙΟΜΕΤ 
(ΜΑΚ ΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ) 

Πλαστικά 1845 9/12/09 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ 
ΕΠΕ 

Ιχθυοκαλλιέργειες 615 6/5/09 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΕΠΕ 

Ιχθυοκαλλιέργειες 616 6/5/09 

ΙΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε. - ΦΑΡΜΑΚ. 
ΕΙΔΩΝ 

Φαρμακευτική 738 26/5/09 

ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΓΩΝΑ 
Δ.Τ. MEDIA LOFT 
- ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

Διαφημιστική 199 12/2/09 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ  1102 28/7/09 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑ 
ΑΞΕ 

 1360 23/9/09 

ΟΣΕΑΝ ΓΙΟΤΣ Μεταφορικά μέσα - ναυπηγία 707 21/5/09 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. Εμπορία αγροτικών 

προϊόντων 
45 2009 

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Ιχθυοκαλλιέργειες 53 2009 
   
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Γεωργικά καI οινοποιητικά 54 2009 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

προϊόντα 

ΑΝΚΟ Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες - 
πληροφορική 

58 2009 

ABLE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Διαφημιστική 73 2009 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Α.Ε. 

Αθλητικό σωματείο 2009 

ΑΚΤΗ ΜΕΣΟΓΓΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 115 2009 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ 

Εμπόριο κρεάτων 117 2009 

ALMA DESIGN Μελέτες - κατασκευές 
αλουμινίου 

118 2009 

AEGEAN CATERING ΕΠΕ Catering 120 2009 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

 128 2009 

AMACON A.E  133 2009 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

 135 2009 

ΒΕΤΑΝΕΤ Εμπορία συστημάτων 
δόμησης 

17 2009 

BONDOFIBRA AEBE  55 2009 
BSI A.E.  104 2009 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ & 
ΣΙΑ 

 144 2009 

GUESTOTEL A.E. Ξενοδοχειακή 113 2009 
GREEMECO A.E. Μεταλλικά αντικείμενα 127 2009 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Εκδόσεις - διαφήμιση 51 2009 
ΔΟΜΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Δομικά υλικά 59 2009 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 

Εμπορία πλεκτών 60 2009 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ 

Δομικά υλικά 90 2009 
 

ΔΙΦΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  100 2009 
DESTINATIONS 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Τουριστικά 112 2009 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

Μεσιτικά 177 3/2/10 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  478 23/3/10 
ΖΑΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  1478 2010 
HEALTHCARE 
SOLUTIONS A.E. (νέα 
αίτηση) 

Εμπόριο ιατρικά 
- εργαστηριακά - 
επιστημονικά 

56 15/1/10 

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΦΩΣ Α.Ε. Εμπόριο ηλεκτρολογικού 
υλικού και φωτιστικών 

520 1/4/10 

MODA PER DUE A.E. Ενδύματα - αξεσουάρ 169 2/2/10 
ΜΑΝΤΛΕΝ ΑΒΕΕ Ενδύματα - εσώρουχα 511 30/3/10 
Ι. Γ. ΜΑΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ  458 18/3/10 
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ΕΠΕ 
ΜΠΟΜΠΟΦΛΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΠΕ 

Εξοπλισμός μαγειρείων 535 6/4/10 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕΕ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ (JAPAN AUTO 
PARTS) 

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 601 13/4/10 

MONOGRAM A.E.  1365 2010 
ΑΝ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ & 
ΣΙΑ Εξ κ.λπ. 

 1516 2010 

Ι. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

Υποδήματα - ενδύματα 103 22/1/10 

ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  500 2010 
ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  500 2010 
ΣΙΝΕΓΚΡΑΜ Α.Ε. Παραγωγή ταινιών 898 2010 
ΣΚΗΝΙΚΑ Α.Ε. Μελέτη & σχεδίαση 904 2010 

εκθεσιακών κατασκευών, 
εσωτερικών - εξωτερικών 
χώρων 

904 2010 

CINEPOS SA Οπτικοακουστικά μέσα 900 2010 
STUDIO ΚΒ Α.Ε.  1144 2010 
SKERGO ONE ΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

Δομικές επιχειρήσεις 1166 2010 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ Α.Ε.  1285 2010 
ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - 
ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1674 2010 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ 
Δ.Τ. S.QUICK PRINT 

Γραφικές τέχνες 1605 11/10/10 

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ Εμπόριο τροφίμων  
ΕΝ ΕΦ ΣΙ (NFC SA) Βιομηχανία - εμπόριο 

τροφίμων 
1465 7/1/10 

ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. Οικοδομικά 521 1/4/10 
ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ Μεταλλικά προϊόντα 516 31/3/10 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΓΑΚΗ & 
ΣΙΑ ΕΠΕ 

Εκπαίδευση 866 14/5/10 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΕΒΕ Ζαχαροπλαστεία 868 14/5/10 
ΕΓΕ ΑΤΕ Γεωτεχνικά έργα 1168 2/7/10 
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Τουριστικά 1150 28/6/10 
ΕΛΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Αφοί 
ΠΑΝΙΤΣΑ 

Μπετά 1508 2010 

P. & R. FASHION A.E. Ένδυση - υπόδηση 212 11/2/10 
ROLLINI ΑΝΩΝ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόδηση 752 30/4/10 

RIMEL ABEE Καλλυντικά 1117 2010 
RIDENCO COMMERCIAL 
A.E. 

 1464 2010 

ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝ. ΒΙΟΤ. (ITALIAN JOB) 

 337 26/2/10 

HELLENIC HOME Κατασκευαστική 500 29/3/10 
Γ. ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  1482 2010 
ΦΑΣΜΠΑΚ Α.Ε. Ένδυση - γενικό εμπόριο 1010 2010 
FULGOR Καλώδια 1324 29/7/10 
UNEXPECTED 
ADVERTISING 

Διαφημιστική 102 22/1/10 

LYRA HELLAS ΑΝ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛ. 

 96 21/1/10 

Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γραφικές τέχνες 630 16/4/10 
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ΠΡΕΜΙΞ ΑΒΕΣ Παραγωγή ετοίμου 
σκυροδέματος 

177 3/2/10 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & 
ΣΙΑ ΕΜΠ 

 507 30/3/10 

ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & 
ΣΙΑ COUNTRY ROAD ΕΕ 

 509 30/3/10 

ΠΕΤΡΟΓΚΙΝΗ Α.Ε.  574 12/4/10 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ  958 2010 
ΠΙΜΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ελαστικά - λιπαντικά 1663 19/10/10 
ΘΕΑ ΘΗΣΕΙΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ 
Α.Ε 

Τουριστικά 776 6/5/10 

ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε. Κατασκευές 961 2010 
ΝΑΜΑΚΟ Α.Ε. Εισαγωγές - εξαγωγές 575 12/4/10 
Ε. ΝΑΤΣΗ - Κ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Έπιπλα 1200 9/7/10 

ΝΤΙ - ΕΣ Α.Ε. Τουριστικά 1293 23/7/10 
ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ Επεξεργασία & είδη 

πορσελάνης 
79 19/1/10 

ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ Κλιματισμός 942 2010 
ONESPORT ΑΕ Είδη σπορ 1344 2/8/10 
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Δ.Τ. MARDILE 

 1114 18/6/10 

ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

 974 2010 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ 

 1188 7/7/10 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ του 
Ιωάννη 

 967 31/5/10 

ΚΡΑΠΙΝΓΚ Β. ΚΡΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ 

Εμπορία ξύλου 1676 2010 

ΝΑΜΑΚΟ Α.Ε. Εισαγωγές - εξαγωγές 575 12/4/10 
Ε. ΝΑΤΣΗ - Κ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Έπιπλα 1200 9/7/10 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  164 2010 
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ 

Λιανικό εμπόριο 201 2010 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευαστική 212 2010 
ΑΓΡΟΠΑΚ ΑΝΩΝ. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Βιομηχανική 214 2010 

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΕ 

  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Εκδόσεις 2010 

ATHENS BADMINTON 
CULTURAL 
DEVELOPMENTA A.E. 

 2010 

ANGEL FASION A.E. Ένδυση 2010 
ΒΑΡΔΗΣ ΑΕ  189 2010 
ΒΕΛΚΑΤ ΑΤΕ  2010 
BIDO FERRO Αφοι 
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 

 2010 

VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ 
VENUS MARBLE GROUP 

Μάρμαρα 2010 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΕΠΕ 

Αποθήκευση 76 2010 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Πλαστικά 155 2010 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Έπιπλα 213 2010 
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ΜΟΜΠΙΛΟΥ ΑΕΕ 
ΑΓΓΛΟΣ ΓΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  216 2010 
ΑΓΓΛΟΣ ΓΟΝΙΔΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 217 2010 

GOLDEN AGENT A.E. Ένδυση - υπόδηση 227 2010 
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8. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

Μόνο στην Αττική και μόνο μέσα σε 3 χρόνια (2008-2010) 213 επιχειρήσεις όλων 

των οικονομικών μεγεθών υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Ζήτησαν 

δηλαδή να τεθούν υπό καθεστώς νομικής προστασίας έναντι των πιστωτών τους. 

Μιλάμε για ένα τσουνάμι που σαρώνει την αγορά και παίρνει διαστάσεις ανίατης 

ασθένειας. Εκδοτικοί οίκοι με μεγάλη ιστορία, πασίγνωστες εταιρείες ένδυσης και 

υπόδησης, άλλοτε κραταιές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μεγάλες βιομηχανίες 

ελαστικών και χημικών, τουριστικοί και ξενοδοχειακοί όμιλοι, μέχρι και γνωστές 

αλυσίδες πολυτελών εστιατορίων ζήτησαν την προστασία του εν λόγω άρθρου και 

συνθέτουν μια ζοφερή εικόνα της αγοράς στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Οι 

εταιρείες, παρά την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία στο άρθρο 99, δεν 

βρίσκονται σε διαδικασία παύσης πληρωμών. Όμως, σύμφωνα με υπολογισμούς 

τραπεζικών στελεχών, λίγες εταιρείες από αυτές θα επιστρέψουν υπό κανονικούς 

ρυθμούς στην αγορά, διατηρώντας και τις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με 

επιχειρηματίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η συνδιαλλαγή με τους πιστωτές ή τις 

τράπεζες μπορεί να αποβεί σε όφελος των εταιρειών, ιδιαίτερα όταν αυτές 

οδηγήθηκαν στο άρθρο 99 για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τη λειτουργία 

της, όπως για παράδειγμα η εταιρεία «General Supplies and Services», που 

αναγκάστηκε να υπαχθεί στο άρθρο 99 έπειτα από πυρκαγιά που κατέστρεψε 

μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων της. Επιπρόσθετα, και υπό την προϋπόθεση ότι 

και οι δύο πλευρές θα αποδεχτούν μια αμοιβαία υποχώρηση (τράπεζες - οφειλέτες) 

σε αποπληρωμές ή χρέη, τότε σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις έχουν την 

ευκαιρία να αναδιοργανωθούν και να επιστρέψουν σε πιο εύρυθμη λειτουργία. 

Στην πράξη η πείρα δείχνει ότι συχνά η σχετική διαδικασία δεν λειτουργεί υπέρ 

των εταιρειών, των εργαζομένων, των πιστωτών, αλλά υπέρ των βασικών 

μετόχων, οι οποίοι βρίσκουν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφύγουν. Λίγες 

επιχειρήσεις ανακάμπτουν και αρκετές εταιρείες οδηγούνται στην πτώχευση και 

στον επιχειρηματικό θάνατο, οι δε εργαζόμενοι οδηγούνται σε εργασιακή 

θανάτωση, αφού διεκδικούν τα χρήματά τους στο δικαστικό διηνεκές. 

Συγκεκριμένα, από ένα μικρό δείγμα οκτώ επιχειρήσεων εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο, οι τέσσερις έχουν πτωχεύσει μετά την υπαγωγή τους στο 

περίφημο άρθρο 99, ενώ οι μισές από τις υπόλοιπες βρίσκονται προ των πυλών της 
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κατάρρευσης. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία μια σειρά από εισηγμένες 

εταιρείες («Lannet», «Microland», «Altec Telecom», ΔΙΕΚΑΤ, «Εργάς» κ.λπ. 

έχουν υπαχθεί στην πτωχευτική διαδικασία, αλλά μόνο τρεις εταιρείες, οι ΣΑΟΣ, 

«Μεσοχωρίτης» και «Betanet», συνεχίζουν τη μάχη της αγοράς - κι αυτές με 

δυσκολίες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Οι 

πιστωτές -τις περισσότερες φορές είναι οι τράπεζες- δεν συμφωνούν να λάβουν 

μετοχές και να κεφαλαιοποιήσουν τα χρέη και έτσι οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε 

πτώχευση. Μάλιστα, όπως δείχνει ο πίνακας που παρατίθεται παρακάτω, το 

πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. Ο κατάλογος 

είναι μακρύς: οι εκδόσεις Κάουφμαν, τα εστιατόρια «Καστελλόριζο», η εταιρεία 

υποδημάτων ELITE, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, τα εκπαιδευτήρια «Καργάκου», 

τα σούπερ μάρκετ «Αtlantic» είναι μερικές μόνο από τις γνωστότερες φίρμες που 

συναντά κανείς στον κατάλογο των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99. 
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ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ «ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ…. 
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9. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99  

                               

 

 

 

 

 

 

Όταν η ακτοπλοϊκή εταιρεία του κ. Φώτη Μανούση ο οποίος είχε καταγγείλει τον 

εκβιασμό του από στέλεχος του πρώην υπουργού κ. Αριστοτέλη Παυλίδη δεν έλαβε 

τους κρατικές επιδοτήσεις για τους άγονες γραμμές, οδηγήθηκε σε αδυναμία 

πληρωμών και προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αρχικά, η πρώτη αίτηση 

απερρίφθη, αλλά προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, όπου εγκρίθηκε η 

υπαγωγή τους. Σήμερα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και συνδιαλλαγή με τους 

πιστωτές τους και πρόσφατα ελήφθη απόφαση για κεφαλαιοποίηση χρεών ύψους 

300.000 ευρώ, που θα φτάσει έως τα 5 εκατ. Ευρώ. 

 

 

                                     

 

                                            

 

 

 

Αφού εξέδωσε στο Χρηματιστήριο δεκάδες εκατομμύρια μετοχές και μετατρέψιμα 

ομολογιακά δάνεια, η εταιρεία του επιχειρηματία κ. Θωμά Λαναρά κέρδισε την 

υπαγωγή τους στο άρθρο 99 τον Ιανουάριο του 2009 και έξι μήνες μετά ανακοίνωσε 

παύση πληρωμών. Η πτώχευση τους εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες 

καταναλωτές να μείνουν χωρίς επικοινωνία. 
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Η εταιρεία του άλλοτε λαμπρού επιχειρηματία του 1999 κ. Αθανάσιου Αθανασούλη 

προσέφυγε στο άρθρο 99, αλλά αργότερα δεν κατέβαλε προσπάθειες και στη 

συνέχεια πτώχευσε, αφήνοντας εκτεθειμένους τους εργαζομένους. 

 

                                              

 

 

 

 

 

Άλλη μία τηλεπικοινωνιακή εταιρεία η οποία αφού υπήχθη στο άρθρο 99 τελικώς 

κήρυξε πτώχευση αφήνοντας στον αέρα πιστωτές, πελάτες, προμηθευτές. 

 

 

                                  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Η εταιρεία, η οποία αποφάσισε την αίτηση στο άρθρο 99 σε γενική συνέλευση 

μετόχων, τρεις μήνες μετά υπήχθη στο καθεστώς, καθώς επί μήνες οι εργαζόμενοι 

ήταν απλήρωτοι. Σε ανακοινώσεις τους τους το Χρηματιστήριο, η εταιρεία 

επικαλείτο οικονομική δυσπραγία, παρότι είχε υπογράψει συμβάσεις δεκάδων 

εκατομμυρίων ευρώ με την «Εγνατία Οδό». Από τους 28 Νοεμβρίου 2008, η μετοχή 

τους βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης. 
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Η εταιρεία πέρασε από το άρθρο 99, αλλά δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικώς 

οδηγήθηκε στην πτώχευση αφήνοντας στον δρόμο περί τους 300 εργαζομένους. Η 

εταιρεία είχε λάβει έργα από το Δημόσιο. 
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10.  ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Μπορεί το δικαστήριο να μην επικυρώσει την συμφωνία εταιρείας-πιστωτών; 

 

Βεβαίως, εάν ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συμφωνίας, βρίσκεται σε 

κατάσταση παύσης των πληρωμών, εάν οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν 

τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εάν θίγονται τα συμφέροντα 

των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία.  

 

Είναι προς το συμφέρον των πιστωτών να συναινέσουν σε μια τέτοια 

διαδικασία; 

 

Ναι, εφόσον η ρύθμιση είναι πολύ κοντά στις απαιτήσεις τους. Διασφαλίζουν ότι 

θα εισπράξουν ένα μεγάλο μέρος των οφειλομένων. Είναι επίσης προς το 

συμφέρον της επιχείρησης και των εργαζομένων καθώς διασφαλίζονται θέσεις 

εργασίας. Συνήθως όπου υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας το δικαστήριο δίνει 

την ευκαιρία της συνδιαλλαγής. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος που θέλει 

ορισμένες φορές αυτή τη διαδικασία να είναι προσχηματική, να κερδίσει χρόνο η 

εταιρεία, να εκποιηθούν περιουσιακά στοιχεία και να τη βυθίσουν ακόμη 

περισσότερο στα χρέη σε σημείο που να είναι εξαιρετικά δύσκολη η σωτηρία της.  

 

Πόσος χρόνος απαιτείται συνήθως; 

 

Η διαδικασία αυτή είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί σε διάστημα κάτω των 15 

μηνών.  
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Υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία μιας εταιρείας από την υπαγωγή σε 

καθεστώς συνδιαλλαγής; 

 

Από τη στιγμή που μια εταιρεία συμφωνήσει ότι θα πληρώσει όλες τις δόσεις, 

οφείλει πρώτον να βαδίσει σύμφωνα με το πλάνο εξυγίανσης. Δεύτερον, δεν 

μπορεί να πληρώσει χρέη που έχουν δημιουργηθεί μεταγενέστερα ολοσχερώς. Εάν 

δηλαδή εμφανιστεί ένα χρέος μετά την επικύρωση του συμβιβασμού, δεν μπορεί 

να το εξοφλήσει στο 100% από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει με άλλους 

πιστωτές στο 60% ή στο 70%.  

 

Πότε «βγαίνει» μια εταιρεία από το άρθρο 99; 

 

Όταν αποπληρώσει τα χρέη της, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει υποχρεώσεις προς 

τους πιστωτές της ή αντίστοιχα όταν δεν πληρώσει κάποια από τις δόσεις, οπότε 

τίθεται εκτός καθεστώτος προστασίας.  
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11.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 Λ. ΣΚΑΛΙΔΗΣ - Γ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ - Χ. ΣΚΑΛΙΔΗ. ΄΄ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ   

ΚΩΔΙΚΑΣ ΄΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ LUS, 2006 

   Α. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Γ. Δ. ΤΣΙΟΤΡΑ. ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ΄΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΝΟΥ, 2006 

 

ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 www.capital.gr 

 www.nomikaxronika.gr 

 www.naftemporiki.gr 

 www.tro-ma-ktiko.blogspot.com 

 www.mof.gov.cy 

 www.protothema.gr 

 www.cretalive.gr 

 www.voria.gr 

 www.thenetwar.com 

 www.zoomnews.gr 

 www.tovima.gr 
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http://www.thenetwar.com/
http://www.zoomnews.gr/
http://www.tovima.gr/
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