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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

110 • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Πολλές πληρωµές στον τοµέα των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων ή 
µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών γίνονται πολύ αργότερα από την παράδοση 
και πολλές φορές αργότερα από την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί ή που 
καθορίζεται στους γενικούς εµπορικούς όρους. Οι πρακτικές αυτές έχουν επίπτωση 
στη ρευστότητα και περιπλέκουν τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των επιχειρήσεων. 
Οι καθυστερήσεις πληρωµών επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα 
των εταιρειών, ιδίως µάλιστα των ΜΜΕ. Επίσης, οι καθυστερήσεις πληρωµών έχουν 
αρνητική επίδραση στις ενδοκοινοτικές εµπορικές συναλλαγές. Οι καθυστερήσεις 
πληρωµών µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα την πτώχευση βιώσιµων κατά τα άλλα 
επιχειρήσεων και να προκαλέσουν, στη χειρότερη περίπτωση, σειρά πτωχεύσεων σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται κατά πολύ σε περιόδους 
οικονοµικής κάµψης όταν η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση είναι δυσκολότερη. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό έχει αρχίσει ήδη να συµβαίνει καθώς η τρέχουσα 
οικονοµική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται σθεναρή πολιτική 
αντιµετώπιση.  

Στη Small Business Act [COM(2008)394] υπογραµµίστηκε ο σηµαντικός ρόλος των 
ΜΜΕ για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ και τονίστηκε ότι η 
αποτελεσµατική πρόσβαση στη χρηµατοδότηση ήταν µία από τις σηµαντικότερες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για καλύτερη 
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από την ενιαία αγορά. Στο ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας [COM(2008)800] τονίστηκε ότι η επαρκής 
και προσιτή πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αποτελεί προϋπόθεση για τις επενδύσεις, 
την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της οικονοµικής 
επιβράδυνσης και ζητήθηκε από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
δηµόσιες αρχές εξοφλούν τα τιµολόγια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες εντός ενός 
µηνός.  

Οι καθυστερήσεις πληρωµών εκ µέρους των δηµόσιων αρχών υπονοµεύουν την 
αξιοπιστία της πολιτικής και έρχονται σε αντίφαση µε τους δηλωµένους στόχους 
πολιτικής για την παροχή σταθερών και προβλέψιµων συνθηκών λειτουργίας για τις 
επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Λόγω της µεγάλης 
σπουδαιότητας των δηµοσίων συµβάσεων στην ΕΕ (περισσότερα από 1,943 δισ. ευρώ 
το χρόνο), η καθυστέρηση πληρωµών από τις δηµόσιες αρχές έχει ισχυρό αρνητικό 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Πολλές δηµόσιες αρχές δεν 
αντιµετωπίζουν τους ίδιους χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς µε τις επιχειρήσεις και 
οι καθυστερήσεις πληρωµών στην περίπτωσή τους είναι δυνατόν να αποφευχθούν. 
Εποµένως, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες κυρώσεις όσον αφορά το θέµα 
αυτό. Επιπλέον, οι αποκλίσεις στις πρακτικές πληρωµών σε όλη την ΕΕ µπορεί να 
παρεµποδίσουν τη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε δηµόσιους διαγωνισµούς, γεγονός 
το οποίο όχι µόνο στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και υπονοµεύει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, αλλά περιορίζει και την ικανότητα των δηµόσιων αρχών να 
αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήµατα των φορολογουµένων.  
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Συνεπώς, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της ταµειακής ροής των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε περίοδο οικονοµικής 
ύφεσης. Επίσης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς µέσω της εξάλειψης των σχετικών εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι 
διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές. 

Αυτό θα το επιτύχει παρέχοντας στους πιστωτές τα µέσα που θα τους προσφέρουν τη 
δυνατότητα να ασκούν πλήρως και µε αποτελεσµατικότητα τα δικαιώµατά τους όταν 
πληρώνονται µε καθυστέρηση και επιβάλλοντας στις δηµόσιες αρχές µέτρα τα οποία 
θα τις αποτρέπουν από την καθυστέρηση των πληρωµών.  
 

120 • Γενικό πλαίσιο 

Στην ΕΕ τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις σε άλλες 
επιχειρήσεις και σε δηµόσιες αρχές στη βάση προθεσµιακών πληρωµών, όπου ο 
προµηθευτής δίνει στον πελάτη χρόνο για την εξόφληση. Αυτή η χρονική περίοδος 
συµφωνείται µεταξύ των δύο µερών ή αναφέρεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή ή 
καθορίζεται από το νόµο. Το αργότερο κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο 
προµηθευτής αναµένει την εξόφληση του τιµολογίου για τα αγαθά που παρέδωσε ή τις 
υπηρεσίες που παρείχε. Η εξόφληση µετά την περίοδο αυτή αποτελεί καθυστερηµένη 
πληρωµή.  

Η οδηγία 2000/35/ΕΚ εκδόθηκε για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων 
και δηµόσιων αρχών. Στην οδηγία αυτή, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι µπορεί να χρεωθεί 
ο νόµιµος τόκος αν η πληρωµή δεν γίνεται εντός της συµβατικής ή νόµιµης 
προθεσµίας. 

Υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, παρά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας 2000/35/ΕΚ, οι καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
εξακολουθούν να αποτελούν ένα γενικό πρόβληµα στο εσωτερικό της ΕΕ. Επιπλέον, 
υπάρχουν στοιχεία ότι σε ορισµένα κράτη µέλη οι συµβατικές προθεσµίες πληρωµών 
στις συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές είναι αδικαιολόγητα µακρές. Και τα δύο αυτά 
προβλήµατα δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια σ’ ένα υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον και 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα οποία µεγιστοποιούνται σε περιόδους 
οικονοµικής ύφεσης. Οι αιτίες των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές και η αντίστοιχη παθητική στάση πολλών πιστωτών είναι πολλές και 
αλληλοσυνδεόµενες: 

1. Η δοµή της αγοράς: το επίπεδο του ανταγωνισµού στο πλαίσιο µιας αγοράς, η ισχύς 
στην αγορά όσων συµµετέχουν σε αυτήν και ο φόβος που συνδέεται µε τη διατάραξη 
των εµπορικών σχέσεων µε πελάτες είναι σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν εάν 
οι πιστωτές θα αποδεχτούν ή θα αρνηθούν την καθυστέρηση πληρωµής και εάν οι 
οφειλέτες θα επιδιώξουν παράταση της περιόδου εµπορικής πίστης. 

2. Οι µεταβαλλόµενες µακροοικονοµικές συνθήκες: Ένα σηµείο κάµψης στον 
οικονοµικό κύκλο είναι πιθανόν να προκαλέσει περισσότερες καθυστερήσεις 
πληρωµών καθώς οι εταιρείες καθυστερούν την εξόφληση των τιµολογίων τους. 
Επίσης, οι συνέπειες από τις καθυστερήσεις πληρωµών είναι σοβαρότερες σε 
περιόδους οικονοµικής ύφεσης, καθώς είναι δυσκολότερο να εξασφαλιστούν 
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εναλλακτικές χρηµατοδοτήσεις. 

3. Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί: Η 
διαθεσιµότητα πίστωσης, η νοµισµατική πολιτική, η ροή και ο χαρακτήρας των 
πληροφοριών πίστωσης, η κατάσταση ρευστότητας µιας εταιρείας και η διαθεσιµότητα 
χρηµατοοικονοµικών πόρων από τις τράπεζες, µπορούν επίσης να επηρεάσουν τις 
καθυστερήσεις πληρωµών, ιδίως για τις επιχειρήσεις για τις οποίες η τραπεζική 
πίστωση υποκαθιστά την πίστωση του προµηθευτή. Πολλές επιχειρήσεις-οφειλέτες 
θεωρούν τις καθυστερήσεις πληρωµών έναν αποτελεσµατικό και φθηνό τρόπο 
χρηµατοδότησης των δικών τους εργασιών και δραστηριοτήτων. Για τις δηµόσιες 
αρχές, η καθυστέρηση της πληρωµής των πιστωτών είναι ένας εύκολος, αλλά 
αδικαιολόγητος, τρόπος για να ξεπεράσουν τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς 
µεταθέτοντας τις πληρωµές στην επόµενη δηµοσιονοµική περίοδο. 

4. Η πρακτική χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των οφειλετών 
(συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών) και η πρακτική πιστωτικής διαχείρισης 
των πιστωτών, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και η 
εξυπηρέτηση µετά την πώληση αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την αποτροπή 
των καθυστερήσεων πληρωµών.  

5. Η έλλειψη αποτελεσµατικής και αποδοτικής αντιµετώπισης: παρά την οδηγία 
2000/35/ΕΚ, πολλές επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, δεν χρεώνουν τόκο όταν έχουν το 
δικαίωµα να το κάνουν, γεγονός το οποίο µειώνει τα κίνητρα των οφειλετών για 
έγκαιρη πληρωµή. Για ορισµένους πιστωτές, το κόστος της κινητοποίησης κατά της 
καθυστέρησης πληρωµής δεν αιτιολογείται από το χρηµατοοικονοµικό όφελος. Σε 
πολλές περιπτώσεις, οι δαπάνες για την επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία δεν 
εισπράττονται. Το κυνήγι των πελατών που καθυστερούν να πληρώσουν ή η χρέωση 
τόκων στις καθυστερηµένες πληρωµές δηµιουργεί διοικητικό κόστος που πολλές 
επιχειρήσεις επιθυµούν να αποφύγουν. Επιπλέον, πολλές από τις βασικές διατάξεις της 
οδηγίας είναι ασαφείς ή δύσκολα εφαρµόζονται στην πράξη. 

Παρά το γεγονός ότι η οδηγία 2000/35/ΕΚ παρουσιάζει ορισµένες ελλείψεις, οι 
θεµελιώδεις έννοιες του τόκου για την καθυστέρηση πληρωµών, της παρακράτησης 
της κυριότητας και των διαδικασιών είσπραξης για µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις 
αποτελούν τους ουσιώδεις και ευρέως αποδεκτούς άξονες του νοµικού πλαισίου για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών. Ωστόσο, αν και πρόσφατα 
σηµειώθηκαν ορισµένες βελτιώσεις, η καθυστέρηση πληρωµών εξακολουθεί να 
αποτελεί γενικευµένο πρόβληµα στην ΕΕ και σε ορισµένα κράτη µέλη οι δηµόσιες 
διοικητικές αρχές εµφανίζουν ιδιαίτερα κακή συµπεριφορά ως πληρωτές. Το γεγονός 
αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
δηµιουργεί κινδύνους που απειλούν σοβαρά την επιβίωση επιχειρήσεων σε περίοδο 
οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, διασφαλίζοντας τα κύρια στοιχεία της οδηγίας, είναι 
σηµαντικό να εισαχθούν συµπληρωµατικά εργαλεία για να περιοριστούν οι 
καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, να συντοµευτούν οι προθεσµίες 
πληρωµής για τις δηµόσιες αρχές και να ενισχυθούν µε ουσιαστικό τρόπο τα κίνητρα 
των δηµόσιων αρχών για να εξοφλούν εµπρόθεσµα τα τιµολόγια, µε την 
αναδιατύπωση της οδηγίας και την ενσωµάτωση σε ένα ενιαίο κείµενο τόσο των 
ουσιωδών τροποποιήσεών της όσο και των διατάξεών της που παραµένουν 
αµετάβλητες. Η παρούσα πρόταση θα αντικαταστήσει και θα καταργήσει την οδηγία 
2000/35/ΕΚ. Αφού θεσπιστεί από το νοµοθέτη, θα ληφθεί φυσικά υπόψη από την 
Επιτροπή κατά την επικείµενη αναθεώρηση (2010) του δηµοσιονοµικού κανονισµού 



EL 5   EL 

και των λεπτοµερειών εφαρµογής του. 

Στο µεταξύ, καθώς η αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών κανόνων από το νοµοθέτη 
είναι µακρά διαδικασία, η Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση1 µε την οποία δίνει 
εντολή στις υπηρεσίες της να εφαρµόσουν χωρίς καθυστέρηση µια σειρά µέτρων µε 
στόχο των εξορθολογισµό των δηµοσιονοµικών κανόνων και την επιτάχυνση της 
εφαρµογής του προϋπολογισµού για να συµβάλουν στην οικονοµική ανάκαµψη, ιδίως 
µέσω της βελτίωσης των δικών της επιδόσεων όσον αφορά τις πληρωµές και τον 
καθορισµό στόχων για µείωση των χρονικών ορίων πληρωµής. 

 
130 • Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Η µόνη ισχύουσα διάταξη είναι η οδηγία 2000/35/ΕΚ η οποία θα αναδιατυπωθεί µέσω 
της παρούσας πρότασης. 

140 • Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η παρούσα πρόταση αποτελεί µέρος του προγράµµατος της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση και υλοποιεί τη Small Business Act [COM(2008)394] 
και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη 
της οικονοµίας [COM(2008)800]. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 • ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων  

Η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη έγινε δηµόσια µέσω της διαλογικής 
χάραξης πολιτικών (Η φωνή σας στην Ευρώπη). ∆ιαβούλευση πραγµατοποιήθηκε 
επίσης µε τη ∆οκιµαστική Οµάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EBTP).  

212 Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το τρέχον νόµιµο επιτόκιο όπως ορίζεται 
στην οδηγία είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες παρότρυναν 
την Επιτροπή να θεσπίσει αποτελεσµατικά και αποδοτικά ένδικα βοηθήµατα στην 
περίπτωση των καθυστερήσεων πληρωµών και να ενισχύσει το ρόλο των οργανώσεων 
εκπροσώπησης. Οι απαντήσεις ήταν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο κατά την 
εκτίµηση των επιπτώσεων.  

213 Ανοικτή διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε µέσω του διαδικτύου από τις 19/05/2008 
έως τις 31/08/2008. Η Επιτροπή έλαβε 510 απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα είναι 
διαθέσιµα στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm. 

                                                 
1 SEC(2009)477 τελικό της 8ης Απριλίου 2009. 
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 • Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

229 ∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

230 • Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η εκτίµηση επιπτώσεων και η σύνοψή της δίνουν µια γενική εικόνα των διαφόρων 
επιλογών.  

Μόνο οι επιλογές 3α/2 (νοµοθετική – εναρµόνιση των προθεσµιών πληρωµής από τις 
δηµόσιες αρχές προς τις επιχειρήσεις), 3γ (νοµοθετική – κατάργηση του κατωφλίου 
των 5 ευρώ), 3δ (νοµοθετική – εισαγωγή «τέλους καθυστέρησης πληρωµής») και 3ε 
(νοµοθετική – εισαγωγή «αποζηµίωσης λόγω καθυστέρησης πληρωµής») 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της 
συνέπειας. Συνεπώς, οι 4 αυτές επιλογές αποτελούν τη βάση της παρούσας πρότασης. 

231 Η Επιτροπή πραγµατοποίησε εκτίµηση επιπτώσεων, όπως προέβλεπε το πρόγραµµα 
εργασίας και η σχετική έκθεση είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

305 • Συνοπτική παρουσίαση των προτεινόµενων µέτρων 

Η αναδιατύπωση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ αποσκοπεί στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των µέτρων για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών µέσω της εισαγωγής του δικαιώµατος για την είσπραξη 
των διοικητικών εξόδων και για αποζηµίωση όσον αφορά τα εσωτερικά έξοδα που 
οφείλονται στις καθυστερήσεις πληρωµών. Όσον αφορά τις δηµόσιες αρχές, η 
πρόταση αποσκοπεί στη συντόµευση των προθεσµιών πληρωµής µέσω της 
εναρµόνισης των προθεσµιών πληρωµής από τις δηµόσιες αρχές προς τις επιχειρήσεις 
και στην ενίσχυση των αντικινήτρων για την καθυστέρηση πληρωµών µε µια κατ’ 
αποκοπή αποζηµίωση από την πρώτη ηµέρα της καθυστέρησης ίση µε το 5% του 
ποσού του τιµολογίου, εκτός του τόκου για την καθυστέρηση της πληρωµής και της 
αποζηµίωσης για τα έξοδα είσπραξης. Τέλος, η πρόταση καταργεί τη δυνατότητα να 
αποκλείονται οι αξιώσεις για τόκους µικρότερους των 5 ευρώ. 

310 • Νοµική βάση 

Άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ. 

320 • Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας ισχύει στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

 Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη 
µέλη για τους ακόλουθους λόγους. 

321 Επειδή πριν από την εφαρµογή της οδηγίας 2000/35/ΕΚ δεν υπήρχε κοινοτική 
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νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν, οι καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
αποτελούσαν σοβαρό εµπόδιο για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 

Αυτό συνέβαινε επειδή η απουσία ή η αναποτελεσµατικότητα των εθνικών κανόνων 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών προστατεύουν µε άδικο τρόπο 
τους εθνικούς οικονοµικούς φορείς εις βάρος προϊόντων και υπηρεσιών που 
προέρχονται από άλλα κράτη µέλη. Η αδυναµία ενός κράτους µέλους να αποτρέψει τα 
εµπόδια που δηµιουργούνται στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών που 
προέρχονται από άλλα κράτη µέλη εξαιτίας των καθυστερήσεων πληρωµών από τις 
εθνικές αρχές ή τις επιχειρήσεις είναι εξίσου ζηµιογόνα για το ενδοκοινοτικό εµπόριο 
µε µια νοµοθετική πράξη που θέτει περιορισµούς στο εµπόριο. Επιπλέον, οι 
αποκλίσεις στις πρακτικές πληρωµών που εφαρµόζουν οι δηµόσιες αρχές σε όλη την 
ΕΕ µπορεί να παρεµποδίσει τη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε δηµόσιους 
διαγωνισµούς, γεγονός το οποίο όχι µόνο στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και υπονοµεύει 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά περιορίζει και την ικανότητα των 
δηµόσιων αρχών να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήµατα των 
φορολογουµένων. 

323 Με την κοινοτική δράση οι στόχοι της πρότασης θα επιτευχθούν καλύτερα για τους 
ακόλουθους λόγους:  

 Ο στόχος για την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µέσω της 
µείωσης των εµποδίων που αντιµετωπίζει το ενδοκοινοτικό εµπόριο λόγω των 
καθυστερήσεων πληρωµών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
από τα κράτη µέλη ή την οδηγία 2000/35/ΕΚ. Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιµο σύµφωνα µε 
την αρχή της επικουρικότητας, λόγω της κλίµακας και των συνεπειών του 
προβλήµατος, να επιτευχθεί µε τη λήψη περαιτέρω µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο. 

324 Από τις έρευνες και τη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη επιβεβαιώνεται ότι για 
τη µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές απαιτείται 
δράση σε επίπεδο ΕΕ µέσω της αναδιατύπωσης της οδηγίας 2000/35/ΕΚ. Με βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και δηµόσιες αρχές άλλων κρατών µελών επιφέρει 
υψηλότερο κίνδυνο καθυστέρησης των πληρωµών. Μεταξύ άλλων λόγων, ο κίνδυνος 
καθυστέρησης των πληρωµών αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από την πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη αφού αυξάνει την αβεβαιότητα και το 
κόστος των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος των συναλλαγών είναι 
υψηλότερο λόγω της ασύµµετρης ενηµέρωσης και της ανασφάλειας όσον αφορά τη 
θέση στην αγορά και την πιστωτική επιφάνεια του πελάτη που είναι εγκατεστηµένος 
εκτός της εγχώριας αγοράς. Για πολλούς οφειλέτες ο κίνδυνος δυσφήµισης που 
συνδέεται µε την καθυστέρηση της πληρωµής είναι πολύ µικρότερος όταν ο πιστωτής 
είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος, αφού η ζηµία που υφίσταται η φήµη του 
οφειλέτη είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την απόσταση που τον χωρίζει από τον 
πιστωτή. Επιπλέον, το εµπόριο πέραν των εθνικών συνόρων επιβαρύνει το κόστος της 
προσφοράς εµπορικής πίστης, λόγω του ότι η γλώσσα, η νοµολογία και η πρόσβαση 
στα στοιχεία που αφορούν την πιστωτική επιφάνεια είναι συνήθως διαφορετικά και, 
εποµένως, το κόστος παρακολούθησης αυξάνει ενώ οι πιθανότητες επιτυχούς επιβολής 
των κανόνων για τις πληρωµές είναι µικρότερες. Για τους λόγους αυτούς στο 
διασυνοριακό εµπόριο χρησιµοποιείται συχνά η ασφάλεια εµπορικής πίστης και άλλα 
µέσα που αφορούν τη διαχείριση του εµπορικού κινδύνου. Τα µέσα αυτά µειώνουν την 
αβεβαιότητα των εσόδων, αλλά είναι πιθανόν να απορροφούν µεγάλο µέρος του 
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περιθωρίου κέρδους, ιδίως για τις µικρές επιχειρήσεις.  

325 Κατά τη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων απορρίφθηκαν πολλές µη νοµοθετικές 
επιλογές για λόγους που συνδέονται µε την επικουρικότητα, όπως περιγράφεται 
λεπτοµερώς στην εκτίµηση των επιπτώσεων. 

326 Εποµένως, η πρόταση συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας. 

 • Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τον (τους) ακόλουθο (-
ους) λόγο (-ους): 

331 Η οδηγία εξακολουθεί να είναι µη υποχρεωτική πράξη για τους οικονοµικούς φορείς 
εφόσον δεν τους υποχρεώνει να αξιώσουν τόκο για την καθυστέρηση πληρωµής ή να 
αξιώσουν αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης. Επιπλέον, η πρόταση δεν απαγορεύει 
στις επιχειρήσεις να συµφωνούν µε άλλες συµβατικές διατάξεις όσον αφορά την 
πληρωµή, συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας πληρωµής στην περίπτωση 
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µεταξύ δηµόσιων 
αρχών και επιχειρήσεων, µε βάση τη θεµελιώδη αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων 
µεταξύ οικονοµικών φορέων. Η πρόταση περιλαµβάνει, επίσης, ευέλικτες διατάξεις 
που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να µεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο µε βάση 
τις οικονοµικές και εµπορικές συνθήκες που ισχύουν στην επικράτειά τους. Επιπλέον, 
η πρόταση δεν επηρεάζει την υπάρχουσα δυνατότητα των κρατών µελών να 
διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν διατάξεις ευνοϊκότερες για τον πιστωτή από τις 
διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία. 

332 Η παρούσα πρόταση δεν έχει ως αποτέλεσµα νέο διοικητικό φόρτο για τους 
οικονοµικούς φορείς. Η χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση που απορρέει από το νέο 
δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης για τα έξοδα είσπραξης θα είναι ανάλογη µε τη 
συµπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά τις πληρωµές. Η δηµοσιονοµική 
επίπτωση για τις εθνικές αρχές θα είναι ανάλογη µε την ικανότητά τους να 
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας. 

 • Επιλογή νοµικής πράξης 

341 Προτεινόµενη πράξη: οδηγία. 

342 Άλλα µέσα δεν θα ήταν επαρκή για τον (τους) ακόλουθο (-ους) λόγο (-ους). 

Λόγω του ότι η παρούσα πρόταση είναι αναδιατύπωση υπάρχουσας οδηγίας η οποία 
προβλέπει ευρύ περιθώριο χειρισµών για τα κράτη µέλη, οι εναλλακτικές επιλογές δεν 
θα επαρκούσαν για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

401 Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις περιορίζονται στις διοικητικές δαπάνες. 



EL 9   EL 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

510 • Απλούστευση 

511 Η παρούσα πρόταση απλουστεύει τη νοµοθεσία. 

512 Οι ορισµοί των βασικών όρων της οδηγίας διευρύνονται και οµαδοποιούνται, ώστε να 
αποφευχθούν πλέον οι αποκλίνουσες ερµηνείες. Οι φιλόδοξες διατάξεις όσον αφορά 
τα δικαιώµατα των πιστωτών είτε διαγράφονται είτε αναδιατυπώνονται πλήρως, ώστε 
οι οικονοµικοί φορείς να γνωρίζουν ακριβώς τα δικαιώµατά τους δυνάµει της οδηγίας. 
Ένα επιπλέον στοιχείο απλούστευσης είναι η γενική υποχρέωση των κρατών µελών 
για διαφάνεια που εισάγει η οδηγία. Τέλος, η αόριστη έννοια των «εξόδων είσπραξης» 
αντικαθίσταται από ένα νέο σύστηµα µε το οποίο ορίζεται συγκεκριµένο ποσό για τα 
εσωτερικά έξοδα είσπραξης. 

515 Η πρόταση περιλαµβάνεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής για την 
επικαιροποίηση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και στο 
νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής µε στοιχεία αναφοράς 
2009/ENTR/006. 

520 • Κατάργηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η έγκριση της πρότασης θα οδηγήσει στην κατάργηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 • Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

531 Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 

540 • Αναδιατύπωση 

Η πρόταση περιλαµβάνει αναδιατύπωση. 

550 • Πίνακας αντιστοιχίας 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείµενο των 
εθνικών διατάξεων οι οποίες µεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία, καθώς και 
έναν πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της προκείµενης οδηγίας. 

560 • Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) 

Η προτεινόµενη πράξη αφορά ζήτηµα ΕΟΧ και, ως εκ τούτου, πρέπει να επεκταθεί 
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 

570 • Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Οι διατάξεις της οδηγίας 2000/35/ΕΚ σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της (άρθρο 1 της 
παρούσας πρότασης), τον τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής (άρθρο 3), την 
παρακράτηση της κυριότητας (άρθρο 8) και τις διαδικασίες είσπραξης για µη 
αµφισβητούµενες απαιτήσεις (άρθρο 9) παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. Οι 
διάφοροι ορισµοί και έννοιες εξορθολογίζονται και οµαδοποιούνται στο άρθρο 2. 
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Οι λόγοι των άλλων προτεινόµενων ουσιαστικών τροποποιήσεων είναι οι ακόλουθοι: 

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 καταργεί τη δυνατότητα των κρατών µελών να εξαιρούν τις 
αξιώσεις για τόκους µικρότερους των 5 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πλέον 
δυνατή η αξίωση τόκων, ιδίως από τις ΜΜΕ, για τις καθυστερήσεις πληρωµών που 
αφορούν µικρότερες συναλλαγές και τα ποσά των τόκων είναι µικρά. 

Το άρθρο 4 ορίζει ότι, στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, οι πιστωτές θα 
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν ένα ποσό για τα εσωτερικά έξοδα είσπραξης που 
συνδέονται µε το καθυστερούµενο ποσό. Ο στόχος είναι διπλός: πρώτον, ο πιστωτής 
θα µπορεί να καλύψει το εσωτερικό διοικητικό κόστος που συνδέεται µε την 
καθυστέρηση της πληρωµής και, δεύτερον, θα επιδράσει αποτρεπτικά στους οφειλέτες, 
αθροιζόµενο µε το νόµιµο τόκο. 

Το άρθρο 5 της πρότασης αντιµετωπίζει τις καθυστερήσεις πληρωµών από τις 
δηµόσιες αρχές οι οποίες θα υποχρεωθούν κατά γενικό κανόνα να εξοφλούν τα 
τιµολόγια εµπορικών συναλλαγών για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε 
χρονικό διάστηµα 30 ηµερών. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής θα έχει, 
κατ’ αρχήν, δικαίωµα σε αποζηµίωση 5% του συγκεκριµένου ποσού, επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της πληρωµής και επιπλέον της αποζηµίωσης για τα έξοδα 
είσπραξης. Η δηµοσιονοµική επίπτωση για τις εθνικές αρχές θα είναι ανάλογη µε την 
ικανότητά τους να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας. 
Επιπλέον, η αναµενόµενη βελτίωση στη συµπεριφορά των δηµόσιων αρχών όσον 
αφορά τις πληρωµές θα συµβάλει στη µείωση του αριθµού των πτωχεύσεων 
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια θα περιοριστεί το κοινωνικό κόστος που απορρέει 
από αυτές. 

Το άρθρο 6 της πρότασης ενισχύει τις διατάξεις σχετικά µε τις κατάφωρα 
καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες. Περιλαµβάνει µια διάταξη σύµφωνα µε την οποία 
κάθε ρήτρα για τη µη καταβολή τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής θα 
θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις κατάφωρα καταχρηστική. 

Το άρθρο 7 υποχρεώνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη δηµοσίευση του ισχύοντος νόµιµου επιτοκίου. Σκοπός του 
άρθρου είναι η παροχή πρακτικών πληροφοριών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, και δυνατότητας προσφυγής κατά των οφειλετών 
που καθυστερούν τις πληρωµές. 

Το άρθρο 10 ορίζει το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης που επιτρέπει στα 
άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και στα ενδιαφερόµενα µέρη να ενηµερώνονται για 
την πραγµατική εφαρµογή της οδηγίας. 
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2009/0054 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

(Αναδιατύπωση) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 2000/35/ΕΚ 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής2, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 

 νέο 

(1) Πρόκειται να γίνουν αρκετές ουσιαστικές αλλαγές στην οδηγία 2000/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές5. Για 
λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

(2) Η πλειονότητα των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς από οικονοµικούς φορείς σε άλλους οικονοµικούς φορείς και σε 

                                                 
2 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
3 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
4 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
5 ΕΕ L 200 της 08.08.2000, σ. 35. 
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δηµόσιες αρχές µε προθεσµιακή πληρωµή, βάσει της οποίας ο προµηθευτής παρέχει 
στον πελάτη του χρόνο να πληρώσει το τιµολόγιο, όπως έχει συµφωνηθεί µεταξύ των 
µερών ή όπως καθορίζεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή ή όπως ορίζεται από τη 
νοµοθεσία. 

(3) Πολλές πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των οικονοµικών φορέων ή 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων και των δηµόσιων αρχών γίνονται αργότερα από την 
ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση ή που καθορίζεται στους γενικούς 
εµπορικούς όρους. Παρά το γεγονός ότι τα αγαθά έχουν παραδοθεί ή οι υπηρεσίες 
έχουν παρασχεθεί, πολλά από τα αντίστοιχα τιµολόγια πληρώνονται πολύ αργότερα 
από την προθεσµία τους. Αυτού του είδους οι καθυστερήσεις πληρωµών επηρεάζουν 
αρνητικά τα ρευστά διαθέσιµα και περιπλέκουν τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των 
επιχειρήσεων. Επηρεάζουν, επίσης, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητά 
τους όταν ο πιστωτής υποχρεώνεται να ζητήσει εξωτερική χρηµατοδότηση λόγω των 
καθυστερήσεων πληρωµών. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται κατά πολύ σε περιόδους 
οικονοµικής κάµψης όταν η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση είναι δυσκολότερη. 

(4) Ο δικαστικός διακανονισµός των απαιτήσεων που συνδέονται µε τις καθυστερήσεις 
πληρωµών καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 
22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις6, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις7, τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής 
πληρωµής8 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας 
µικροδιαφορών9. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν συµπληρωµατικές διατάξεις 
µε σκοπό την αποτροπή των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (1) 
(προσαρµοσµένο) 

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε το ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
υπέρ των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας10, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των καθυστερήσεων πληρωµών. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (2) 
(προσαρµοσµένο) 

(2) Στις 12 Μαΐου 1995 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά µε τις προθεσµίες πληρωµής 
στις εµπορικές συναλλαγές11. 

                                                 
6 ΕΕ L 12 της 16.01.2001, σ. 1. 
7 ΕΕ L 143 της 30.04.2004, σ. 15. 
8 ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1. 
9 ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1. 
10 ΕΕ C323 της 21.11.1994, σ. 19. 
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 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (3) 
(προσαρµοσµένο) 

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του σχετικά µε τη σύσταση της Επιτροπής για 
τις προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές12, κάλεσε την Επιτροπή να 
εξετάσει τη µετατροπή της σύστασής της σε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου η 
οποία θα πρέπει να υποβληθεί το συντοµότερο δυνατόν. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (4) 
(προσαρµοσµένο) 

(4) Στις 29 Μαΐου 1997 η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε γνώµη σχετικά µε 
την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
κατευθύνσεις και προβληµατισµοί για το µέλλον»13. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (5) 
(προσαρµοσµένο) 

(5) Στις 4 Ιουνίου 1997 η Επιτροπή δηµοσίευσε ένα πρόγραµµα δράσης για την ενιαία αγορά, 
στο οποίο υπογράµµισε ότι το πρόβληµα των καθυστερήσεων πληρωµών αποτελεί ένα 
ολοένα και σοβαρότερο εµπόδιο για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (6) 
(προσαρµοσµένο) 

(6) Στις 17 Ιουλίου 1997 η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση σχετικά µε τις καθυστερήσεις 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές14, όπου συνόψιζε τα αποτελέσµατα µιας 
αξιολόγησης των συνεπειών της σύστασης της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (7) 

(7) Οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι µικρές και µεσαίες, επωµίζονται µεγάλα διοικητικά και 
οικονοµικά βάρη εξαιτίας των υπερβολικά µεγάλων προθεσµιών πληρωµής και των 
καθυστερήσεων πληρωµών. Επιπλέον, τα προβλήµατα αυτά αποτελούν βασική αιτία 
της αφερεγγυότητας που απειλεί την επιβίωση των επιχειρήσεων και οδηγούν στην 
απώλεια µεγάλου αριθµού θέσεων απασχόλησης. 

                                                                                                                                                         
11 ΕΕ L127 της 10.06.1995, σ. 19. 
12 ΕΕ C211 της 22.07.1996, σ. 43. 
13 ΕΕ C287 της 22.09.1997, σ. 92. 
14 ΕΕ C216 της 17.07.1997, σ. 10. 
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 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (8) 
(προσαρµοσµένο) 

(8) Σε ορισµένα κράτη µέλη οι συµβατικές προθεσµίες πληρωµής διαφέρουν αισθητά από τον 
κοινοτικό µέσο όρο. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (9) 
(προσαρµοσµένο) 

(9) Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους κανόνες και τις 
πρακτικές πληρωµής παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (10) 
(προσαρµοσµένο) 

(5) Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζονται σηµαντικά οι εµπορικές 
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Αυτό αντιβαίνει προς το άρθρο 14 της 
συνθήκης, δεδοµένου ότι Οοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συναλλάσσονται σε όλη την εσωτερική αγορά υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν ότι 
οι διασυνοριακές συναλλαγές δεν συνεπάγονται µεγαλύτερους κινδύνους από τις 
εγχώριες πωλήσεις. Η εφαρµογή ουσιωδώς διαφορετικών κανόνων για τις εσωτερικές 
και τις διασυνοριακές συναλλαγές θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (11) 
(προσαρµοσµένο) 

(11) Οι πλέον πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι, µετά την έκδοση της σύστασης της 
12ης Μαΐου 1995, δεν έχει γίνει, στην καλύτερη περίπτωση, καµία βελτίωση όσον 
αφορά τις καθυστερήσεις πληρωµών σε πολλά κράτη µέλη. 

 

 νέο 

(6) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις - Μια 
"Small Business Act" για την Ευρώπη»15, υπογράµµισε την ανάγκη να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηµατοδότηση και να 
δηµιουργηθεί ένα νοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο να ευνοεί τις 
έγκαιρες πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές. 

(7) Μία από τις προτεραιότητες του «Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της 
οικονοµίας»16 είναι η µείωση του διοικητικού φόρτου και η προαγωγή της 

                                                 
15 COM(2008)394. 
16 COM(2008)800.  
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επιχειρηµατικότητας µέσω, µεταξύ άλλων, της εξασφάλισης ότι οι δηµόσιες αρχές 
εξοφλούν τα τιµολόγια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων και των 
τιµολογίων των ΜΜΕ, εντός ενός µηνός ώστε να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί 
ρευστότητας.  

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (12) 

(8) Ο στόχος της καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στην εσωτερική αγορά 
δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς αν τα κράτη µέλη δρουν µεµονωµένα και συνεπώς 
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Συνεπώς, η 
παρούσα οδηγία είναι σύµφωνη, στο σύνολό της, µε τις απαιτήσεις των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Σσυνθήκης. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (13) 
(προσαρµοσµένο) 

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στις πληρωµές που γίνονται ως αµοιβή 
για εµπορικές συναλλαγές και δεν ⌦ θα πρέπει να ⌫ διέπει τις συναλλαγές µε τους 
καταναλωτές, τους τόκους που καταβάλλονται σε σχέση µε άλλες πληρωµές, π.χ. 
πληρωµές δυνάµει της νοµοθεσίας για τις επιταγές και τις συναλλαγµατικές, ή τις 
πληρωµές στα πλαίσια αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (22) 

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει όλες τις εµπορικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως 
του εάν αυτές διενεργούνται µεταξύ ιδιωτικών ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή µεταξύ 
επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
τελευταίες προβαίνουν σε σηµαντικό όγκο πληρωµών προς τις επιχειρήσεις. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των 
κύυριίων αναδόχων και των προµηθευτών και υπεργολάβων τους. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (14) 

(11) Το γεγονός ότι τα ελευθέρια επαγγέλµατα καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν 
σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να τα αντιµετωπίζουν ως επιχειρήσεις ή εµπόρους 
για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 
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 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (16) 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(12) Η καθυστέρηση πληρωµής αποτελεί παράβαση συµβατικής υποχρέωσης η οποία έχει 
γίνει οικονοµικά ελκυστική για τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη µέλη λόγω των 
χαµηλών  ή των ανύπαρκτων  τόκων υπερηµερίας ⌦ που επιβάλλονται στις 
καθυστερήσεις πληρωµών ⌫ ή/και της βραδύτητας των διαδικασιών είσπραξης. 
Πρέπει να γίνουν αποφασιστικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης ⌦ µεταξύ 
άλλων, ⌫  να χαρακτηριστεί ο αποκλεισµός του δικαιώµατος χρέωσης τόκου ως 
καταχρηστική συµβατική ρήτρα και να προβλεφθεί  της αποζηµίωσης των 
δανειστών ⌦ πιστωτών ⌫ για τις δαπάνες που υφίστανται, για να αναστραφεί αυτή 
η τάση και για να εξασφαλισθεί ότι οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωµών θα 
είναι τέτοιες ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις. 

 

 νέο 

(13) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νοµοθεσίας, για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να ισχύσουν ορισµένοι ορισµοί της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών17.  

(14) Οι οφειλόµενοι νόµιµοι τόκοι για τις καθυστερήσεις πληρωµών πρέπει να 
υπολογίζονται σε ηµερήσια βάση ως απλοί τόκοι, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισµού των 
κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες18.  

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (17) 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(15)  Είναι αναγκαίο να υπάρξει ικανή αποζηµίωση των πιστωτών για τα έξοδα 
είσπραξης που οφείλονται στις καθυστερήσεις πληρωµών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωµών θα είναι τέτοιες που να αποτρέπονται 
τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Τα έξοδα είσπραξης θα πρέπει, επίσης, να 
περιλαµβάνουν την είσπραξη του διοικητικού κόστους και την αποζηµίωση για το 
εσωτερικό κόστος που οφείλεται στην καθυστέρηση της πληρωµής για την οποία η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίσει τη δυνατότητα χρέωσης ενός κατ’ αποκοπή 
ελάχιστου ποσού το οποίο θα µπορεί να αθροίζεται µε τον τόκο για την καθυστέρηση 
της πληρωµής . Η εύλογη αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης ⌦ θα ⌫ πρέπει να 
εξετάζεται µε την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες ο 
εθνικός δικαστής µπορεί να χορηγεί στον δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ κάθε πρόσθετη 

                                                 
17 ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ. 114. 
18 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1. 



EL 17   EL 

αποζηµίωση για τη ζηµία που υπέστη από ⌦ συνδέεται µε ⌫ την καθυστερηµένη 
πληρωµή του οφειλέτη, λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι οι δαπάνες που έχουν 
προκύψει µπορεί να έχουν ήδη αντιστασµισθεί από τους τόκους για την 
καθυστερηµένη πληρωµή. 

 

 νέο 

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι δηµόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν συµβατικές 
προθεσµίες πληρωµής για τις εµπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερες των 30 ηµερών. Εποµένως, οι προθεσµίες πληρωµής για τις συµβάσεις 
δηµοσίων προµηθειών που αναθέτουν οι δηµόσιες αρχές πρέπει κατά γενικό κανόνα 
να περιοριστούν στις 30 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο. 

(17) Η καθυστέρηση πληρωµής είναι ιδιαίτερα λυπηρή όταν συµβαίνει ανεξάρτητα από 
την πιστωτική επιφάνεια του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι δηµόσιες 
αρχές συχνά εξοφλούν τα τιµολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της ισχύουσας 
προθεσµίας πληρωµής. Οι δηµόσιες αρχές µπορεί να αντιµετωπίζουν µικρότερους 
χρηµατοδοτικούς περιορισµούς, επειδή είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιµες και συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθµό µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαµόρφωση σταθερών εµπορικών σχέσεων για την επίτευξη των στόχων τους. 
Συνεπώς, οι δηµόσιες αρχές µπορεί να έχουν λιγότερα κίνητρα για να πληρώνουν 
εµπρόθεσµα. Επιπλέον, πολλές δηµόσιες αρχές µπορούν να λάβουν χρηµατοδοτήσεις 
µε ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εποµένως, η καθυστέρηση 
των πληρωµών εκ µέρους των δηµόσιων αρχών όχι µόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσµατικότητα. Εποµένως, είναι σκόπιµο να εισαχθεί µια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζηµίωση στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής εκ 
µέρους των δηµόσιων αρχών. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (18) 

(18) Στην παρούσα οδηγία λαµβάνεται υπόψη το ζήτηµα των µεγάλων συµβατικών περιόδων, 
και ιδίως η ύπαρξη ορισµένων κατηγοριών συµβάσεων, στις οποίες δικαιολογείται 
µεγαλύτερη προθεσµία πληρωµών σε συνδυασµό µε ένα περιορισµό της ελευθερίας 
των συµβάσεων ή µε υψηλότερο επιτόκιο. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (19) 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(18) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να απαγορεύει την κατάχρηση της ελευθερίας των 
συµβάσεων εις βάρος του δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ . Όταν µια συµφωνία υπηρετεί 
κυρίως το σκοπό της εξασφάλισης πρόσθετης ρευστότητας στον οφειλέτη εις βάρος 
του δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ , π.χ. αποκλείοντας τη δυνατότητα να χρεώσει ο 
πιστωτής τόκους για την καθυστέρηση της πληρωµής ή προβλέποντας για την 
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καθυστέρηση της πληρωµής ένα επιτόκιο το οποίο είναι κατά πολύ χαµηλότερο από 
το νόµιµο τόκο που ορίζεται στην παρούσα οδηγία  , ή όταν ο κύριος ανάδοχος 
επιβάλλει στους προµηθευτές και τους υπεργολάβους του όρους πληρωµής οι οποίοι 
δεν δικαιολογούνται από τους όρους που ισχύουν για τον ίδιογι' αυτόν, αυτά µπορούν 
να θεωρηθούν ως παράγοντες που συνιστούν µια τέτοια κατάχρηση. Η παρούσα 
οδηγία δεν ⌦ θα πρέπει να ⌫ θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τον τρόπο 
σύναψης των συµβάσεων ή τις διατάξεις που ρυθµίζουν την ισχύ συµβατικών ρητρών 
που είναι καταχρηστικές για τον οφειλέτη. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (21) 
(προσαρµοσµένο) 

(19) Είναι επιθυµητό να εξασφαλισθεί στους δανειστές ⌦ πιστωτές ⌫ η δυνατότητα να 
ασκούν το δικαίωµα παρακράτησης της κυριότητας σε όλη την Κοινότητα κατά τρόπο 
που δεν εισάγει διακριτική µεταχείριση, εφόσον η ρήτρα παρακράτησης της 
κυριότητας είναι έγκυρη µε βάση τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις που ορίζονται 
από το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (15) 

(20) Η παρούσα οδηγία απλώς ορίζει τον όρο «"εκτελεστός τίτλος»" αλλά δεν ρυθµίζει τις 
διάφορες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ενός τέτοιου τίτλου ούτε τους όρους 
σύµφωνα µε τους οποίους µπορεί να διακοπεί ή να ανασταλεί η αναγκαστική 
εκτέλεση ενός τέτοιου τίτλου. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (20) 
(προσαρµοσµένο) 

(21) Οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωµών µπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά 
µόνον αν συνοδεύονται από ταχείες και αποτελεσµατικές για τον δανειστή 
⌦ πιστωτή ⌫ διαδικασίες είσπραξης. Σύµφωνα µε την αρχή της αποφυγής των 
διακρίσεων, που περιέχεται στο άρθρο 12 της Σσυνθήκης, στις διαδικασίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι δανειστές ⌦ πιστωτές ⌫ που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα. 

 

 2000/35/ΕΚ αιτιολ. σκέψη (23) 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(22)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είσπραξης για µη 
αµφισβητούµενες απαιτήσεις που συνδέονται µε καθυστερήσεις πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές   Το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας προβλέπει ότι η 
διαδικασία είσπραξης µη αµφισβητουµένων οφειλών πρέπει να ολοκληρώνονεται 
εντός βραχείας προθεσµίας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία αλλά δεν απαιτεί από 
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τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ειδική διαδικασία ή να τροποποιήσουν τις ισχύουσες 
νοµικές τους διαδικασίες κατά συγκεκριµένο τρόπο., 

 

 νέο 

(23) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιαστική αλλαγή συγκριτικά προς 
την οδηγία 2000/35/ΕΚ. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων 
που δεν τροποποιούνται απορρέει από την εν λόγω οδηγία. 

(24) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις 
προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής της οδηγίας 2000/35/ΕΚ. 

 

 2000/35/ΕΚ 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλες τις πληρωµές που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στο 
πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών. 

 

 2000/35/ΕΚ άρθρο 6(3) 
(προσαρµοσµένο) 

32. Κατά τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µπορούν 
να εξαιρούν ⌦ τα ακόλουθα ⌫ : 

α) τις οφειλές που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας η οποία έχει 
κινηθεί κατά του οφειλέτη·  

β) τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 8 Αυγούστου 2002. και 

γ) απαιτήσεις καταβολής τόκων ύψους κάτω των πέντε ευρώ.  
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 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως ⌦ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί ⌫: 

1.(1) «"εµπορική συναλλαγή»": κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ 
επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών, η οποία οδηγεί στην παράδοση αγαθών ή στην 
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής· 

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(2) «"δηµόσια αρχή»": κάθε αναθέτουσα αρχή ή φορέας , όπως ορίζεται από τις οδηγίες 
για τις δηµόσιες συµβάσεις [92/50/ΕΟΚ19, 93/36/ΕΟΚ20, 93/37/ΕΟΚ21, 
συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ22] ⌦ την οδηγία 2004/18/ΕΚ ⌫· 

(3) «"επιχείρηση»": οιαδήποτε οργάνωση  , εκτός των δηµόσιων αρχών,  που 
ενεργεί στα πλαίσια της ανεξάρτητης οικονοµικής ή επαγγελµατικής της 
δραστηριότητας, ακόµη και αν αυτή ασκείται από ένα και µόνο πρόσωπο· 

2.(4) «"καθυστέρηση πληρωµής»": η µη τήρηση της συµβατικής ή εκ του νόµου 
προθεσµίας πληρωµής  η αδυναµία εξόφλησης εντός της προθεσµίας πληρωµής 
που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2  · 

 

 νέο 

(5) «τόκος για καθυστέρηση πληρωµής»: ο νόµιµος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγµάτευση και ο οποίος έχει συµφωνηθεί µεταξύ επιχειρήσεων· 

(6) «νόµιµος τόκος»: ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη πληρωµή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς και επτά τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων µονάδων· 

(7) «επιτόκιο αναφοράς»: ένα από τα ακόλουθα: 

                                                 
19 ΕΕ L 209 της 24.07.1992, σ. 1. 
20 ΕΕ L 199 της 09.08.1993, σ. 1. 
21 ΕΕ L 199 της 09.08.1993, σ. 54.  
22 ΕΕ L 199 της 09.08.1993, σ. 84. 
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 2000/35/EΚ 
 νέο 

4.α) το "επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις  πλέον 
πρόσφατες  βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης  ή το οριακό 
επιτόκιο το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία της προσφοράς µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο για τέτοιου είδους πράξεις  " το επιτόκιο που ισχύει 
για τέτοιες πράξεις στις προσφορές µε σταθερό επιτόκιο. Στην περίπτωση κατά 
την οποία µια βασική πράξη αναχρηµατοδότησης πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα 
µε τη διαδικασία της προσφοράς µε κυµαινόµενο επιτόκιο, το εν λόγω επιτόκιο 
αφορά το οριακό επιτόκιο το οποίο προέκυψε από την εν λόγω προσφορά. 
Αυτό ισχύει τόσο για τις δηµοπρασίες µε ενιαίο επιτόκιο όσο και για τις 
δηµοπρασίες µε κυµαινόµενο επιτόκιο· 

 

 2000/35/ΕΚ άρθρο 3 παρ. 1 
στοιχείο δ) δεύτερη πρόταση 
(προσαρµοσµένο) 

β) Για κράτος µέλος που δεν συµµετέχει στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης, το επιτόκιο αναφοράς που αναφέρεται παραπάνω είναι 
το αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζει η κεντρική του τράπεζα. 

 

 2000/35/ΕΚ  

3.(8) «"παρακράτηση της κυριότητας»": σηµαίνει κάθε συµβατική συµφωνία, µε βάση την 
οποία ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των πωλουµένων αγαθών µέχρις ότου 
εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα·  

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

5.(9) «"εκτελεστός τίτλος»": κάθε απόφαση ή διαταγή πληρωµής που εκδίδεται από 
δικαστήριο ή άλλη αρµόδια αρχή,  συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι 
προσωρινά εκτελεστές,  είτε προς άµεση καταβολή είτε κατά δόσεις, η οποία 
παρέχει τη δυνατότητα στον δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ να απαιτήσει την είσπραξη 
του χρέους µε αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη στον ορισµό 
συµπεριλαµβάνονται οι αποφάσεις ή εντολές πληρωµής που είναι προσωρινά 
εκτελεστές και παραµένουν εκτελεστές ακόµα και σε περίπτωση που ο οφειλέτης 
ασκήσει ένδικο µέσο κατ' αυτών. 
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 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 3 

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής 

γ)1. ⌦Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ⌫  στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 
επιχειρήσεων  ο δανειστής ⌦ πιστωτής ⌫ δικαιούται τόκο υπερηµερίας ⌦ για την 
καθυστέρηση της πληρωµής ⌫ στο βαθµό που ⌦ εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι ⌫ :  

iα)  ο πιστωτής  έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις· και 

iiβ)  ο πιστωτής  δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν 
ευθύνεται ο οφειλέτης για την καθυστέρηση. 

12. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1,  τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι 
⌦ τα ακόλουθα ⌫:  

α) τόκος σύµφωνα µε το στοιχείο δ)  για καθυστέρηση πληρωµής  καθίσταται 
απαιτητός από την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος της 
περιόδου ⌦ προθεσµίας ⌫ πληρωµής που ορίζει η σύµβαση· 

β) εάν η ηµεροµηνία ή η περίοδος ⌦ προθεσµία ⌫ πληρωµής δεν ορίζεται στη 
σύµβαση, ο τόκος  για την καθυστέρηση της πληρωµής  καθίσταται αυτόµατα 
απαιτητός χωρίς να απαιτείται όχληση ⌦ στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα 
ακόλουθα χρονικά όρια ⌫ : 

i) 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή 
άλλης ισοδύναµης αίτησης για πληρωµή· ή 

ii) εάν η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή της ισοδύναµης αίτησης για 
πληρωµή είναι αβέβαιη, 30 ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών, ή 

iii)ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή 
πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών· ή 

iv)iii) εάν προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου µε 
την οποία επαληθεύεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα 
οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης λάβει το τιµολόγιο ή την 
ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια 
ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 ηµέρες 
µετά από αυτή την τελευταία ηµεροµηνία ⌦ αυτή ⌫ · 

 3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζεται: 
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α) για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους· 

β) για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους.  

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 

δ) το ύψος των τόκων υπερηµερίας ("νόµιµο επιτόκιο"), τους οποίους υποχρεούται να 
καταβάλει ο οφειλέτης, ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη 
αναχρηµατοδότησής της η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη 
ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου ("επιτόκιο αναφοράς"), συν τουλάχιστον 
7 εκατοστιαίες µονάδες ("περιθώριο"), εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλως. Για 
κράτος µέλος που δεν συµµετέχει στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης, το επιτόκιο αναφοράς που αναφέρεται παραπάνω είναι το 
αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζει η κεντρική του τράπεζα. Σε αµφότερες τις 
περιπτώσεις, το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα 
του οικείου εξαµήνου ισχύει για τους επόµενους έξι µήνες· 

γ) µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη 
αποζηµίωση για όλα τα σχετικά έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην 
καθυστερηµένη πληρωµή του τελευταίου. Τα εν λόγω έξοδα είσπραξης 
ανταποκρίνονται στις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας όσον αφορά τη 
σχετική οφειλή. Τα κράτη µέλη, σεβόµενα τις προαναφερθείσες αρχές, µπορούν να 
καθορίζουν ανώτατα ποσά όσον αφορά τα έξοδα είσπραξης για διαφορετικά επίπεδα 
οφειλής. 

2. Για ορισµένες κατηγορίες συµβάσεων που θα καθοριστούν από την εθνική νοµοθεσία, τα 
κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν την προθεσµία µετά την οποία τόκος καθίσταται 
απαιτητός σε 60 το πολύ ηµέρες, µε την προϋπόθεση ότι περιορίζουν τη δυνατότητα των 
συµβαλλοµένων µερών να υπερβαίνουν την προθεσµία αυτή ή ότι καθορίζονν υποχρεωτικό 
επιτόκιο που υπερβαίνει καταφανώς το νόµιµο επιτόκιο. 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια συµφωνία ως προς την ηµεροµηνία πληρωµής ή ως 
προς τις συνέπειες της καθυστέρησης η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) έως δ) και της παραγράφου 2, είτε δεν είναι εκτελεστή είτε γεννά 
αξίωση αποζηµίωσης εάν, συνεκτιµωµένων όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των συναλλακτικών ηθών και της φύσης του προϊόντος, είναι 
κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή. Για την εκτίµηση του τυχόν κατάφωρα 
καταχρηστικού χαρακτήρα µιας συµφωνίας για του δανειστή, λαµβάνεται υπόψη µεταξύ 
άλλων κατά πόσον ο οφειλέτης διαθέτει οιονδήποτε αντικειµενικό λόγο απόκλισης από τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως δ) και της παραγράφου 2. Σε περίπτωση που µια 
τέτοια συµφωνία χαρακτηρισθεί ως κατάφωρα καταχρηστική, εφαρµόζονται τα εκ του νόµου 
προβλεπόµενα, εκτός εάν τα εθνικά δικαστήρια καθορίσουν διαφορετικούς όρους που είναι 
δίκαιοι. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, προς όφελος των δανειστών και των ανταγωνιστών, την 
ύπαρξη επαρκών και αποτελεσµατικών µέσων ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση της 
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χρησιµοποίησης όρων που είναι κατάφωρα καταχρηστικοί κατά την έννοια της παραγράφου 
3.  

5. Στα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 περιλαµβάνονται διατάξεις βάσει των 
οποίων οργανώσεις που είναι επισήµως αναγνωρισµένες, ή έχουν έννοµο συµφέρον, να 
εκπροσωπούν τα συµφέροντα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µπορούν να προσφύγουν, 
σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία, στα δικαστήρια ή στα αρµόδια διοικητικά όργανα 
ισχυριζόµενες ότι συµβατικοί όροι διατυπωµένοι για γενική χρήση είναι κατάφωρα 
καταχρηστικοί κατά την έννοια της παραγράφου 3, ώστε να µπορούν να εφαρµόσουν 
κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για να αποτραπεί η συνέχιση της χρησιµοποίησης 
τέτοιων όρων. 

 

 νέο 

Άρθρο 4 

Αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης  

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όταν τόκος για καθυστέρηση πληρωµής καθίσταται 
απαιτητός σύµφωνα µε το άρθρο 3 και µε το άρθρο 5 και εφόσον δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό στη σύµβαση, ο πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα από τα 
ακόλουθα ποσά:  

α) για χρέος µικρότερο των 1 000 ευρώ, το σταθερό ποσό των 40 ευρώ· 

β) για χρέος ίσο ή µεγαλύτερο των 1 000 ευρώ, αλλά µικρότερο των 10 000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 70 ευρώ· 

γ) για χρέος ίσο ή µεγαλύτερο των 10 000 ευρώ, ποσό ισοδύναµο µε το 1% του ποσού 
για το οποίο ο τόκος για την καθυστέρηση της πληρωµής καθίσταται απαιτητός. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται 
απαιτητά χωρίς να απαιτείται όχληση και ως αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης του 
πιστωτή. 

 

 2000/35/ΕΚ άρθρο 3 παρ. 1 
στοιχείο ε) (προσαρµοσµένο) 

 νέο 

γ) 3. Μµε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο δανειστής ⌦ πιστωτής ⌫ δικαιούται  , επιπλέον των ποσών που 
ορίζονται στην παράγραφο 1,  να ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη αποζηµίωση για όλα τα 
σχετικά  υπολειπόµενα  έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην καθυστερηµένη πληρωµή 
του τελευταίου. Τα εν λόγω έξοδα είσπραξης ανταποκρίνονται στις αρχές της διαφάνειας και 
της αναλογικότητας όσον αφορά τη σχετική οφειλή. Τα κράτη µέλη, σεβόµενα τις 
προαναφερθείσες αρχές, µπορούν να καθορίζουν ανώτατα ποσά όσον αφορά τα έξοδα 
είσπραξης για διαφορετικά επίπεδα οφειλής. 
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 νέο 

Άρθρο 5 

Πληρωµή από τις δηµόσιες αρχές 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κατά τις εµπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών στις δηµόσιες αρχές έναντι αµοιβής, ο πιστωτής 
δικαιούται, χωρίς να απαιτείται όχληση, σε τόκο για την καθυστέρηση της πληρωµής ίσο 
προς το νόµιµο τόκο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες όροι:  

α) ο πιστωτής  έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις·  

β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν ευθύνεται ο 
οφειλέτης για την καθυστέρηση. 

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τα 
ακόλουθα: 

α) ο τόκος για την καθυστέρηση της πληρωµής καθίσταται απαιτητός από την ηµέρα 
που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος της προθεσµίας πληρωµής που 
ορίζει η συµβαση· 

β) εάν η ηµεροµηνία ή η προθεσµία πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, ο τόκος για 
την καθυστέρηση της πληρωµής καθίσταται αυτόµατα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά όρια: 

i) 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή 
άλλης ισοδύναµης αίτησης για πληρωµή·  

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή 
πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών· 

iii) εάν προβλέπεται από το νόµο ή από τη σύµβαση διαδικασία αποδοχής ή 
ελέγχου µε την οποία επαληθεύεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε 
τα οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης λάβει το τιµολόγιο ή την 
ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια 
ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 ηµέρες 
µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η µέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σηµείο iii) δεν υπερβαίνει τις 30 ηµέρες, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύµβαση. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσµία πληρωµής που ορίζεται στη σύµβαση δεν 
είναι µεγαλύτερη από τα χρονικά όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), 
εκτός εάν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
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δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως είναι µια αντικειµενική ανάγκη για προγραµµατισµό 
της πληρωµής µε µεγαλύτερη προθεσµία. 

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο τόκος για την καθυστέρηση της πληρωµής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση ίση µε το 5% του 
οφειλόµενου ποσού. Η αποζηµίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωµής. 

6. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζεται στις εµπορικές 
συναλλαγές που οδηγούν στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής 
προς τις δηµόσιες αρχές: 

α) για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους· 

β) για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους.   

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 6 

⌦ Κατάφωρα καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες ⌫  

 

 2000/35/ΕΚ άρθρο 3 παρ. 3, 4 
και 5 (προσαρµοσµένο) 

 νέο 

31. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια συµφωνία  µια ρήτρα σε σύµβαση  ως προς 
⌦ που αφορά ⌫ την ηµεροµηνία πληρωµής ή , το επιτόκιο για την καθυστέρηση της 
πληρωµής ή τα έξοδα είσπραξης  ως προς τις συνέπειες της καθυστέρησης η οποία δεν 
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως δ) και της παραγράφου 2, 
είτε δεν είναι εκτελεστή  µη εκτελεστή  είτε γεννά αξίωση αποζηµίωσης εάν , 
συνεκτιµωµένων όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
συναλλακτικών ηθών και της φύσης του προϊόντος, είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον 
δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ . Για την εκτίµηση του τυχόν κατάφωρα καταχρηστικού χαρακτήρα 
µιας  ρήτρας  συµφωνίας για τοντου δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ , ⌦ συνεκτιµώνται όλες 
οι περιστάσεις της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλακτικών ηθών και της 
φύσης του προϊόντος ⌫  ή της υπηρεσίας.  Λλαµβάνεται  , επίσης,  υπόψη µεταξύ 
άλλων κατά πόσον ο οφειλέτης διαθέτει οιονδήποτε αντικειµενικό λόγο απόκλισης από τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως δ) και της παραγράφου 2  το νόµιµο επιτόκιο ή 
από τό άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β) . Σε περίπτωση που µια τέτοια συµφωνία χαρακτηρισθεί ως 
κατάφωρα καταχρηστική, εφαρµόζονται τα εκ του νόµου προβλεπόµενα, εκτός εάν τα εθνικά 
δικαστήρια καθορίσουν διαφορετικούς όρους που είναι δίκαιοι. 
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Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, µια ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση τόκου για 
την καθυστέρηση της πληρωµής θεωρείται πάντοτε κατάφωρα καταχρηστική.  

42. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, προς όφελος των δανειστών ⌦ πιστωτών ⌫ και των 
ανταγωνιστών, την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσµατικών µέσων ώστε να αποτρέπεται η 
συνέχιση της χρησιµοποίησης όρων  ρητρών  που είναι κατάφωρα καταχρηστικέςοί 
⌦ για τον πιστωτή ⌫ κατά την έννοια της παραγράφου 31.  

53. Στα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 42 περιλαµβάνονται διατάξεις βάσει των 
οποίων οι οργανώσεις  εκπροσώπησης  που είναι επισήµως αναγνωρισµένες, ή έχουν 
έννοµο συµφέρον, να εκπροσωπούν τα συµφέροντα µεκροµεσαίων επιχειρήσεων, µπορούν να 
προσφύγουν, σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία, στα δικαστήρια ή στα αρµόδια 
διοικητικά όργανα ισχυριζόµενες ότι συµβατικοί όροι διατυπωµένοι για γενική χρήση 

 ρήτρες  είναι κατάφωρα καταχρηστικέςοί κατά την έννοια της παραγράφου 3, ώστε να 
µπορούν να εφαρµόσουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για να αποτραπεί η συνέχιση 

 τους  της χρησιµοποίησης τέτοιων όρων.  

 

 νέο 

Άρθρο 7 

∆ιαφάνεια  

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ιδίως µε τη δηµοσίευση του ισχύοντος 
νόµιµου επιτοκίου. 

 

 2000/35/ΕΚ 

Άρθρο 84 

Παρακράτηση της κυριότητας 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις που προβλέπονται 
από το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο, ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των αγαθών µέχρις 
ότου εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα, εφόσον έχει συµφωνηθεί ρητώς µεταξύ του αγοραστή και 
του πωλητή, πριν από την παράδοση των αγαθών, ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας.  

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν διατάξεις όσον αφορά τις 
προκαταβολές πληρωµών οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από τον οφειλέτη. 



EL 28   EL 

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 95  

∆ιαδικασίες είσπραξης για µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ένας εκτελεστός τίτλος µπορεί να εκδίδεται, ασχέτως του 
ύψους της οφειλής, κανονικά εντός 90 ηµερολογιακών ηµερών από την κατάθεση της αγωγής 
ή αίτησης του δανειστή στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει 
αµφισβήτηση της οφειλής ή πτυχών της διαδικασίας. Το καθήκον αυτό επιτελείται από τα 
κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις.  

2. Οι αντίστοιχες εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρµόζουν 
τους ίδιους όρους σε όλους τους δανειστές ⌦ πιστωτές ⌫ που είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

3. Στο χρονικό διάστηµα των 90 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαµβάνονται ⌦ Κατά τον υπολογισµό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δεν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ⌫ : 

α) οι προθεσµίες κοινοποίησηςιήσεως ή επίδοσηςιδόσεως εγγράφων· 

β) οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο δανειστής ⌦ πιστωτής ⌫ , όπως π.χ. ο 
χρόνος που δαπανάται για τη διόρθωση αιτήσεων. 

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της σύµβασης των Βρυξελλών για τη δικαιοδοσία 
και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις23.  

 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισµού (ΕΚ) 1986/2006.  

 

 νέο 

Άρθρο 10 

Υποβολή εκθέσεων 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας σε διάστηµα δύο χρόνων από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
11 παράγραφος 1 και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια.  

                                                 
23 Παγιωµένη µορφή στην ΕΕ C 27 της 26.1.1998, σ. 3. 
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2. Σε διάστηµα τριών χρόνων από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται 
ενδεχοµένως από τις κατάλληλες προτάσεις.  

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 116 

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 8 Αυγούστου 2002. 
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς 
διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη µέλη. 

 

 . (προσαρµοσµένο) 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε τα άρθρα 1 έως 7 και 9 έως [την τελευταία ηµέρα του 12ου 
µήνα που ακολουθεί τη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] το αργότερο. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι εν λόγω 
διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην οδηγία που 
καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο 
τρόπος αυτής της αναφοράς και της διατύπωσης αυτής της δήλωσης καθορίζεται από τα 
κράτη µέλη. 

 

 2000/35/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

42. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία. 

23. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν διατάξεις ευνοϊκότερες 
για τον δανειστή ⌦ πιστωτή ⌫ από τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε 
την παρούσα οδηγία. 
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4. Κατά τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τις 
συµβάσεις  που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 
1.  

3. Κατά τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν: 

α) τις οφειλές που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας η οποία έχει 
κινηθεί κατά του οφειλέτη· 

β) τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 8 Αυγούστου 2002 και 

γ) απαιτήσεις καταβολής τόκων ύψους κάτω των πέντε ευρώ. 

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία. 

5. Η Επιτροπή, δύο έτη µετά τις 8 Αυγούστου 2002, αναλαµβάνει την επισκόπηση, µεταξύ 
άλλων, του νοµίµου επιτοκίου, των συµβατικών προθεσµιών πληρωµής και των 
καθυστερήσεων πληρωµών, προκειµένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο στις εµπορικές 
συναλλαγές και τη λειτουργία της νοµοθεσίας στην πράξη. Τα αποτελέσµατα της 
επισκόπησης αυτής, καθώς και άλλων επισκοπήσεων γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενα, όπου κρίνεται απαραίτητο, από προτάσεις για 
βελτίωση της παρούσας οδηγίας. 

 

 νέο 

Άρθρο 12 

Κατάργηση 

Με εξαίρεση τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από [την ηµεροµηνία που ορίζεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1] για τις οποίες δεν ισχύει η παρούσα οδηγία σύµφωνα µε το άρθρο 
11 παράγραφος 4, η οδηγία 2000/35/ΕΚ καταργείται από την εν λόγω ηµεροµηνία, µε την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες για τη 
µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή της.  

Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και 
διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος. 
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 2000/35/ΕΚ 
 νέο 

Άρθρο 137 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ηµέρα από την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 2000/35/ΕΚ 

Άρθρο 814 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας αντιστοιχίας 

Οδηγία 2000/35/ΕΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 2 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 3 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 4 

- Άρθρο 2 παράγραφος 5 

- Άρθρο 2 παράγραφος 6 

- Άρθρο 2 παράγραφος 7 εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 8 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) 

Άρθρο 2 παράγραφος 5 Άρθρο 2 παράγραφος 9 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εισαγωγική φράση 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο 
ii) 

- 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο 
iii) 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο 
ii) 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο 
iv) 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο 
iii) 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρώτη 
και τρίτη πρόταση 

- 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεύτερη 
πρόταση 

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) 
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- Άρθρο 4 παράγραφος 1 

- Άρθρο 4 παράγραφος 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Άρθρο 4 παράγραφος 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 - 

- Άρθρο 5 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη 
πρόταση 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο  

Άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτη πρόταση - 

- Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  

Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 5 Άρθρο 6 παράγραφος 3 

- Άρθρο 7 

Άρθρο 4 Άρθρο 8 

Άρθρο 5 παράγραφος 1, παράγραφος 2 και 
παράγραφος 3 

Άρθρο 9 παράγραφος 1, παράγραφος 2 και 
παράγραφος 3 

Άρθρο 5 παράγραφος 4  - 

- Άρθρο 5 παράγραφος 4 

- Άρθρο 10 

Άρθρο 6 παράγραφος 1  - 

- Άρθρο 11 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 3 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 1 παράγραφος 2 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 11 παράγραφος 2 

Άρθρο 6 παράγραφος 5 - 

- Άρθρο 11 παράγραφος 4 

- Άρθρο 12 

Άρθρο 7 Άρθρο 13 
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Άρθρο 8 Άρθρο 14 

- Παράρτηµα 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
(αναδιατύπωση). 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τίτλος 02 – Επιχειρήσεις – Κεφάλαιο 02 03 Εσωτερική αγορά αγαθών και τοµεακές 
πολιτικές.  

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B..A) περιλαµβανοµένων 
των ονοµασιών τους: 

02.0301 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 

Λόγω του ότι η πράξη είναι νοµοθετική πρόταση, η διάρκειά της είναι αόριστη.  

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συµµετοχή 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

02.0301 ΜΥ∆ ∆Π24 
 

 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  1α 

                                                 
24 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι  

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων 
πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 
Τµήµα 
αριθ. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες25 
 

        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α 0 0 0 0 0 0 0 

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β 0 0 0 0 0 0 0 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς26 
 

    

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ 0 0 0 0 0,3 0 0,3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 0 0 0 0 0,3 0 0,3 

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 0 0 0 0 0,3 0 0,3 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς27 
 

  

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 1,464 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

0,344 0,344 0,344 0,344 0,644 0,344 2,364 

                                                 
25 ∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
26 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx. 
27 ∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

0,344 0,344 0,344 0,344 0,644 0,344 2,364 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 
8.2.1.  

Ετήσιες ανάγκες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 και 
επόµενα 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

2 2 2 2 2 2 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Βλ. αιτιολογική έκθεση. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα 
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Βλ. αιτιολογική έκθεση. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 

Βλ. αιτιολογική έκθεση. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Συγκεντρωτική διαχείριση: άµεσα από την Επιτροπή. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η οργάνωση ενός αξιόπιστου συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης 
περιπλέκεται λόγω του ότι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα πρόταση δεν 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις, δηλ. οι επιχειρήσεις δεν θα 
υποχρεωθούν να εφαρµόσουν τους κανόνες αυτούς και να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατά τους. Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένας αρνητικός 
οικονοµικός κύκλος είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά την έγκαιρη πληρωµή 
αφού επηρεάζει την ταµειακή ροή και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
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εταιρειών. Σε περιόδους οικονοµικής µεγέθυνσης, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από 
την καλύτερη ταµειακή εισροή η οποία, τουλάχιστον εν µέρει, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να γίνουν οι πληρωµές εγκαίρως.  

Το σύστηµα παρακολούθησης αποτελείται από 2 άξονες: 

• ∆ιαφάνεια: η πρόταση υποχρεώνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν πλήρη 
διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την παρούσα οδηγία. 

• Υποβολή εκθέσεων: η πρόταση υποχρεώνει τα κράτη µέλη να υποβάλλουν 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας κάθε τρία χρόνια. Η 
Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις πληροφορίες αυτές και θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή θα συνταχθεί, 
µεταξύ άλλων, µε βάση τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που αναφέρονται στα 
παραρτήµατα 1, 2 και 3 (εν µέρει) της εκτίµησης επιπτώσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικοί δείκτες για την επίτευξη των στόχων. Η 
οργάνωση νέων, ανάλογων ερευνών θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να 
συγκρίνει τη συµπεριφορά των πιστωτών πριν και µετά την εφαρµογή της 
οδηγίας. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Χωρίς αντικείµενο. 

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Χωρίς αντικείµενο.  

8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
και/ή συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μόνιµοι ή A*/AD 1 1 1 1 1 1 

                                                 
28 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
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έκτακτοι 
υπάλληλοι28 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

1 1 1 1 1 1 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται29 από 
το άρθρο XX 01 02 
 

0 0 0 0 0 0 

Λοιπό προσωπικό30 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 
 

0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 2 2 2 2 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Τα καθήκοντα αφορούν τη διοικητική διαχείριση της οδηγίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των καταγγελιών και των παραβάσεων, την 
εφαρµογή των διατάξεων για τη διαφάνεια και την προετοιµασία και σύνταξη της 
έκθεσης που αναφέρεται στο σηµείο 6. 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
και 
επόµε
να 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί31 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 - Εσωτερική (intra muros)  0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
29 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
30 Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
31 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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 - Εξωτερική (extra muros) 0 0 0 0 0,3 0 0 

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας 0 0 0 0 0,3 0 0 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 2010 2011 2012 2013 2014 2015 και 

επόµενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι, 
κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0 0 0 0 0 0 

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
και 
επόµε
να 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές  0 0 0 0 0 0 0 

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

0 0 0 0 0 0 0 

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών 0 0 0 0 0 0 0 

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 
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3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

0,1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,6 

 




