
Αστική Ευθύνη 
Διοικητών έναντι των 
Εταιρικών Πιστωτών κατ΄ 
άρθρο 98 ΠτΚ 



Εισαγωγή – Μηχανισμός ευθύνης 

- Προστασία των πιστωτών: 
 
 Κεντρικός στόχος κάθε έννομης τάξης 
 Οι μηχανισμοί προστασίας ποικίλουν ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνει κάθε 
έννομη τάξη 
 
- Διοικητής:  
 
 Το όργανο της εταιρίας που συναλλάσσεται καθημερινά με τρίτους 
 Η προσωπική ευθύνη του δεν είναι αυτονόητη - μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
πχ. αφερεγγυότητα εταιρίας 

 



Σκοπός του μηχανισμού της ευθύνης – αρ. 98 ΠτΚ: 

 
 

Πρωταρχικός στόχος: αποφυγή του κινδύνου της πτώχευσης  
 
 Μέσω καταστολής + πρόληψης 
 Καταστολή = καταβολή αποζημίωσης - επέρχεται μετά την έλευση του κινδύνου  
 Πρόληψη = απειλή ευθύνης  

 
 
 Η πρόληψη έχει μεγαλύτερη δικαιοπολιτική σημασία διότι αν έχει αποτέλεσμα 

δεν επέρχεται καθόλου ζημία) 

 
  

 
 



Προσωπική ευθύνη από παρέλκυση πτώχευσης 
 
 Υποχρέωση για υποβολή αίτησης: χωρίς υπαίτια βραδύτητα μέσα σε 30 ημέρες 
από την παύση των πληρωμών  
Ελαφρά αμέλεια - αντικειμενική δυνατότητα γνώσης 
 Αποδέκτες και πρόσωπα που ασκούν επιρροή 
 Σκοπός: προστασία πιστωτών για ζημία τους* 
 
* Παλαιοί / Νέοι πιστωτές: αξίωση γεννήθηκε πριν / μετά το χρονικό σημείο που 
έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση = αναλογική ζημία / ατομική ζημία = μερική / πλήρης 
αποζημίωση 

 
  
 

Αστική ευθύνη των διοικητών - άρ. 98 παρ. 1 ΠτΚ  



Τροποποιήσεις του Ν. 4446/2016:  
 
Α) Ορισμός ζημίας:  
 
«… για την αποκατάσταση της ζημίας, από τη μείωση του πτωχευτικού μερίσματος 
που επήλθε λόγω της καθυστέρησης».  
 
Πριν: «…ζημίας, σε σχέση με τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την ημέρα που 
έπρεπε να έχει υποβληθεί η πτώχευση, μέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση».   
 
 Ξεκάθαρο πλέον ότι καλύπτει μόνο τους παλαιούς πιστωτές. Αντίθετα, οι νέοι 
πιστωτές καλύπτονται με βάση τα άρθρα 5 παρ. 2 ΠτΚ και 914 ΑΚ.  
 
Β) Άσκηση αξίωσης: 
 
«Οι σχετικές απαιτήσεις […] ασκούνται μόνο από το σύνδικο» = μεταφορά από την 
παρ. 3 και ενσωμάτωση στην παρ. 1 του άρ. 98 ΠτΚ.   
 

Άρ. 98 παρ. 1 ΠτΚ 



Αρ. 98 παρ. 2 ΠτΚ 

Προσωπική ευθύνη από πρόκληση (ουσιαστικής) πτώχευσης 
 
 Πρόκληση πτώχευσης (παύσης πληρωμών) από δόλο ή βαρειά αμέλεια 
 Άμεση ζημία των πιστωτών και όχι ζημία της εταιρίας πχ. πτώχευση και του ίδιου 
του πιστωτή λόγω της παύσης πληρωμών – Βαρύνουσα σημασία έχει η μείωση της 
απαραίτητης ρευστότητας που οδήγησε σε παύση πληρωμών  
 
 
Τροποποιήσεις του Ν. 4446/2016:  
 
«Αν η παύση πληρωμών της ανώνυμης εταιρίας προκλήθηκε…» (και όχι πτώχευσης 
πλέον) 
 
«Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που άσκησε την επιρροή του…» = Προσθήκη 
προσώπων που ασκούν επιρροή ως αποδέκτες ευθύνης 



Αρ. 98 παρ. 2 ΠτΚ 

Άσκηση της αξίωσης: 
 
 Η ζημία είναι ατομική και εξατομικευμένη - Αιτιολογική έκθεση επισημαίνει ότι η 
αξίωση για αποζημίωση ασκείται από κάθε έναν πιστωτή ξεχωριστά (και όχι από το 
σύνδικο) 
 
 
Βελτίωση της προληπτικής ισχύος της διάταξης  
 Ευθύνη δεν εξαρτάται από το άνοιγμα της πτωχευτικής διαδικασίας 
 Κινητοποίηση διοικητών να κάνουν οικονομική πρόβλεψη για την πρόκληση 
παύσης πληρωμών σε κάθε διαχειριστική πράξη (solvency test) – Ο κανόνας Business 
Judgment Rule ισχύει  

 
 
 
 



Έλεγχος του διοικητή με κανόνες συμπεριφοράς :  
 
 Κρίση της εταιρίας:  

 
• Υποχρέωση ΔΣ πληροφόρησης των μετόχων και σύγκληση ΓΣ - άρ. 47 2190/1920 
• Υποχρέωση παρακολούθησης της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας (άρ. 22α 
2190/1920) 
• υποχρέωση εξυγίανσης (άρ. 22α 2190/1920) 
 
 (Ουσιαστική) Πτώχευση της εταιρίας: 

 
• Άρ. 98 παρ. 1, 2 ΠτΚ 

  

Σύστημα προστασίας των πιστωτών 
στο εταιρικό – πτωχευτικό δίκαιο 



 
Κρίση εταιρίας: 
 
• Κανόνες σαφείς, διαφανείς και κατανοητοί 
• Κανόνες με προληπτική δράση 
 
Πτώχευση της εταιρίας: 
 
• Κανόνες σαφείς, διαφανείς και κατανοητοί 
• Κανόνες με προληπτική και κατασταλτική δράση 
  
 
 Στόχος: αποφυγή πτώχευσης με πρόληψη και καταστολή (Insolvenzvermeidung), 
όχι όμως αντιμετώπιση (Insolvenzbewältigung). 

  

Σύστημα προστασίας των πιστωτών 
στο εταιρικό – πτωχευτικό δίκαιο 



Καταλληλότητα μέτρου της ευθύνης 

Κρίσιμη η προσαρμογή σε στοιχεία της ελληνικής αγοράς: 
 
 
Οικογενειακές και κλειστές επιχειρήσεις:  
 
- περιορισμένος αριθμός εταίρων / μετόχων 
- Εταίροι / μέτοχοι είναι και διοικητές = αυξημένα «αντίστροφα» κίνητρα 
- Έλλειψη ειδικής γνώσης και επαγγελματισμού σε περιόδους κρίσης 
- Έλλειψη επαρκούς επενδυτικής δυνατότητας σε μηχανισμούς αντιμετώπισης της 
κρίσης 

 
  
 



 
Εξωτερική ευθύνη των διοικητών:  

o Αυτοτελής αξίωση πιστωτών 
o Αυξημένη πιθανότητα άσκησης αξίωσης αποζημίωσης 
o Αυξημένη αποτρεπτική ισχύς  

 
Σαφής, διαφανής και κατανοητή υποχρέωση 
 
Ισχυρό αντίμετρο στα αυξημένα αντίστροφα κίνητρα 

 
 

 

Καταλληλότητα μέτρου της ευθύνης 



 
Από κανονιστική σκοπιά: αυξημένη αποτρεπτική ισχύς 
 
Κρίσιμα από οικονομική σκοπιά τα εξής: 
  Ύψος της απειλούμενης ευθύνης  
  Πιθανότητα πραγματικής – ρεαλιστικής επιβολής της (και όχι πχ. η απλή 
πιθανότητα άσκησης) 

 
Κίνδυνος εξασθένισης της αποτρεπτικής ισχύος: 
 
 Έλλειψη επαρκούς προσωπικής περιουσίας = ανοσία διοικητών διότι δεν 
έρχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν που βρίσκονται 

Έλλειψη αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
ευθύνης 



Έλλειψη αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
ευθύνης 

 Υπεραισιοδοξία (over-confidence bias) σε συνδυασμό με αυξημένα «αντίστροφα» 
κίνητρα = ψυχολογικό πρόβλημα 
 
 Έλλειψη θετικών κινήτρων (πχ. εξυγίανση)  
Παράδειγμα Αμερικής: αντίληψη ότι ο κανόνας συμπεριφοράς όσο σαφής και 
ακριβής και αν είναι, δεν έχει αποτέλεσμα χωρίς θετικά κίνητρα  
 
 Ανεπαρκής η προθεσμία των 30 ημερών 
 Μικρό χρονικό περιθώριο  
 Εξαναγκάζει για αίτηση πτώχευσης 
 Εξυγίανση είναι πιθανή σε κάθε στάδιο της εταιρίας 
 

 



Συμπερασματικές σκέψεις 

 Πρόβλημα παρέλκυσης της πτώχευσης και κακοδιαχείρισης περισσότερο 
ψυχολογικό παρά νομικό 
 Έλλειψη αποτελεσματικότητας μηχανισμού ευθύνης 
 
Απαραίτητο θετικό κίνητρο της εξυγίανσης: 
 
 Κινητοποίηση του οφειλέτη για έγκαιρη αντίδραση 
 Αντιμετώπιση της παρέλκυσης της πτώχευσης 
 Η προληπτική αποφυγή της πτώχευσης = καλύτερος τρόπος προστασίας των 
πιστωτών  
 Αλλαγή κουλτούρας οφειλέτη – προστασία πιστωτών μέσω εξυγίανσης 
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