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Εισαγωγή 

 

Για να προστατευθούν οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες από τις 

καθυστερήσεις πληρωμών, η ΕΕ 

υιοθέτησε στις 16 Φεβρουαρίου του 

2011 μια νέα Οδηγία (Οδηγία 

2011/7/ΕΕ), γνωστή ως Οδηγία για 

τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η 

Οδηγία στοχεύει στη βελτίωση των 

πρακτικών σχετικά με τις πληρωμές 

στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων και μεταξύ 

επιχειρήσεων και δημοσίου ή 

δημοσίων οργανισμών. Τα νέα μέτρα 

είναι προαιρετικά για τις 

επιχειρήσεις (στις συναλλαγές 

μεταξύ τους οι επιχειρήσεις μπορούν 

να συμπεριλάβουν σχετικούς 

συμβατικούς όρους) και 

υποχρεωτικά για τις δημόσιες αρχές. 

Οι κύριες διατάξεις της Οδηγίας 

περιλαμβάνουν τον καθορισμό μιας 

μέγιστης προθεσμίας για την 

 
Introduction 

 

In order to protect European 

businesses, and in particular small 

– medium enterprises (SMEs), 

against late payment, the EU 

adopted a new directive known as 

the Late Payment Directive on 16 

February 2011. The Directive is 

aimed at improving payment 

practices in commercial 

transactions between businesses, 

and between businesses and public 

authorities. The new measures are 

optional for enterprises (in B2B 

transactions businesses have the 

right to take action but are not 

obliged to do so) and obligatory for 

public authorities. Its main 

provisions include the setting of a 

maximum period for the receipt of 

payment for goods and services, 

the simplification of procedures for 

pursuing late payment, and the 

establishment of penalties for late 
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καταβολή πληρωμών για αγαθά και 

υπηρεσίες, την απλούστευση των 

διαδικασιών για τη διεκδίκηση των 

καθυστερημένων πληρωμών και τη 

θέσπιση κυρώσεων για τις 

καθυστερήσεις πληρωμών. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Οδηγίας, στους 

οφειλέτες θα επιβάλλεται η 

καταβολή τόκων υπερημερίας και 

αποζημιώσεων για πρόσθετα έξοδα 

προς τους πιστωτές, εάν δεν 

πληρώνουν για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες εγκαίρως (κατά κανόνα 

30 ημέρες για το δημόσιο και τους 

δημόσιους οργανισμούς). Η Οδηγία 

μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη με το νόμο 4152/2013. 

 

Τι θα πρέπει να γνωρίζει μια 

επιχείρηση που πραγματοποιεί 

εμπορικές συναλλαγές με το 

Δημόσιο ή με έναν δημόσιο 

οργανισμό 

 

1. Κατά την υπογραφή της 

σύμβασης: 

 

• Σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες, το Δημόσιο ή ο δημόσιος 

οργανισμός θα πρέπει να πληρώσει 

για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν μέσα σε 30 

ημερολογιακές ημέρες (από την 

ημερομηνία παραλαβής του 

τιμολογίου ή από την ημερομηνία 

παραλαβής των αγαθών ή παροχής 

των υπηρεσιών). Μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις (θα πρέπει 

να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση 

payment. Under its provisions, 

debtors will be forced to pay 

interest and to reimburse all the 

additional recovery costs of their 

creditor if they do not pay for their 

goods and services on time (in 

principle 30 days for businesses 

and public authorities). The 

Directive is transposed into the 

national legal system with Law 

4152/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

What an enterprise involved in a 

commercial transaction with the 

State or public organizations 

need to know: 

 

 

1. When signing the 

contract: 

 

• According to the new rules, the 

State or the public organization 

must pay for the goods or services 

that they procure within 30 

calendar days (following the 

receipt of invoice or after the date 

of receipt of the good/service). 

Only in very exceptional cases 

(expressly agreeing in the contract, 

objectively justified in the light of 

the particular nature of the 

contract) or for certain public 
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και να δικαιολογείται αντικειμενικά 

από την ιδιαίτερη φύση της) ή για 

συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων 

οργανισμών είναι δυνατόν να 

επεκταθεί αυτή η χρονική περίοδος 

στις 60 ημερολογιακές ημέρες το 

πολύ (για παράδειγμα: για τα νομικά 

πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, που παρέχουν υγειονομική 

μέριμνα). Τυχόν συμβατική ρήτρα 

που προβλέπει περίοδο πληρωμής, η 

οποία ξεπερνά τις 30 (ή τις 60) 

ημέρες θα θεωρείται κατάφωρα 

καταχρηστική, θα είναι μη 

εφαρμόσιμη και θα μπορεί να 

οδηγήσει σε διεκδίκηση 

αποζημίωσης. 

 

• Τυχόν συμβατικός όρος, ο οποίος 

αποκλείει το επιτόκιο υπερημερίας 

θα θεωρείται κατάφωρα 

καταχρηστικός για τον πιστωτή, θα 

είναι μη εφαρμόσιμος και θα μπορεί 

να οδηγήσει σε διεκδίκηση 

αποζημίωσης. Οι συμβατικοί όροι 

που αποκλείουν την αποζημίωση για 

έξοδα είσπραξης θα θεωρούνται, 

επίσης, καταχρηστικοί. 

 

• Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης και 

αποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται 

ρητά στα έγγραφα του διαγωνισμού 

και στη σύμβαση. Ως γενικός 

κανόνας ισχύει ότι  αυτές οι 

διαδικασίες δεν είναι δυνατό να 

ξεπερνούν τις 30 ημερολογιακές 

ημέρες, εκτός εάν έχει ρητά 

συμφωνηθεί διαφορετικά και υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτή η 

organizations can the public 

authority extend this period to a 

maximum of 60 calendar days (for 

instance: public entities providing 

healthcare). Any contractual clause 

that establishes a payment period 

that exceeds 30 (or 60) days will be 

considered to be grossly unfair and 

will either be unenforceable or will 

give rise to a claim for damages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Any contractual term that 

excludes interest for late payment 

will be considered to be grossly 

unfair to the creditor and will 

either be unenforceable or will give 

rise to a claim for damages. 

Contractual terms that exclude 

compensation for recovery cost 

will also be presumed to be unfair. 

 

 

• Verification and acceptance 

procedures should be expressly 

mentioned in the tender 

documents and in the contract. As a 

general rule, such procedures 

cannot exceed 30 calendar days 

unless otherwise expressly agreed 

and provided it is not unfair to the 

creditor. 
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συμφωνία δεν είναι καταχρηστική 

για τον πιστωτή. 

 

• Το επιτόκιο υπερημερίας θα είναι 

τουλάχιστον οκτώ ποσοστιαίες 

μονάδες πάνω από το επιτόκιο 

αναφοράς της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (επομένως: το 

ισχύον για το τρέχον εξάμηνο είναι 

0,25% + 8% => οι δημόσιες αρχές δεν 

επιτρέπεται να ορίσουν επιτόκιο 

υπερημερίας χαμηλότερο του 

8,25%). Οποιοδήποτε επιτόκιο κάτω 

από αυτό το όριο θεωρείται κατ’ 

αρχήν κατάφωρα καταχρηστικό και 

μη εφαρμόσιμο. 

 

 

2. Αν μια επιχείρηση 

αντιμετωπίζει καθυστερήσεις 

πληρωμών από έναν δημόσιο 

οργανισμό: 

 

• Μετά την εκπνοή της προθεσμίας 

πληρωμής, η οποία είναι κατά 

κανόνα 30 ημερολογιακές ημέρες, 

δικαιούται χωρίς υποχρέωση 

υπενθύμισης, να επιβάλει το 

προβλεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας 

και να αξιώσει έξοδα είσπραξης που 

σχετίζονται με την καθυστέρηση 

πληρωμής. 

 

• Οι επιχειρήσεις θα δικαιούνται 

αυτομάτως τόκους υπερημερίας και 

θα μπορούν να λάβουν ένα ελάχιστο 

καθορισμένο ποσό της τάξης των 40 

ευρώ, ως αποζημίωση για τα έξοδα 

είσπραξης (κατ’ αποκοπή ποσό για 

 

 

 

• The late payment interest rate 

will be a minimum of 8 percentage 

points above the European Central 

Bank΄s reference (therefore the 

applicable for the current semester 

reference rate is 0,25% + 8% => 

public authorities are not allowed 

to fix an interest rate for late 

payment below 8,25%). Any rate 

below this threshold is in principle 

considered to be grossly unfair. 

 

 

 

 

2. When facing late payment 

from a public authority: 

 

 

 

• After the expiration of the 

payment period, which is 30 

calendars days as a general rule, 

enterprises are entitled, without 

the necessity of a reminder, to 

impose the late payment interest 

rate plus all recovery costs related 

to late payment.  

 

 

•  In addition, they are able to 

obtain a minimum fixed amount of 

€40 (per late payment) as 

compensation for recovery cost. 

There is also the possibility to 

claim compensation for all 
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κάθε καθυστέρηση πληρωμής). 

Μπορούν επίσης να αξιώσουν 

αποζημίωση για τα υπόλοιπα λογικά 

έξοδα είσπραξης. Τυχόν συμβατικός 

όρος που αποκλείει την αποζημίωση 

για τα έξοδα είσπραξης θεωρείται 

κατάφωρα καταχρηστικός και μη 

εφαρμόσιμος. 

 

 

3. Επιπλέον, με βάση τις 

διατάξεις της Οδηγίας και του 

νόμου: 

 

• Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αμφισβητήσουν πιο εύκολα τυχόν 

καταχρηστικούς όρους και πρακτικές 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 

 

• Ο εκτελεστός τίτλος θα πρέπει 

να χορηγείται κατά κανόνα εντός 

προθεσμίας ενενήντα ημερών από 

την υποβολή της αίτησης του 

πιστωτή στο αρμόδιο δικαστήριο 

(χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 

χρόνος για τη διενέργεια των 

επιδόσεων και οι καθυστερήσεις που 

οφείλονται στον πιστωτή). 

 

• Μεγαλύτερη διαφάνεια και 

ευαισθητοποίηση: Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να δημοσιοποιούν τα 

επιτόκια υπερημερίας, ώστε οι 

επιχειρήσεις να έχουν εύκολη 

πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 

επιτόκια αυτά. 

 

• Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

καταρτίσουν εθελοντικούς κώδικες 

remaining reasonable recovery 

costs. Any contractual term that 

excludes compensation for 

recovery cost is considered grossly 

unfair and inapplicable. 

 

 

 

 

 

3.  Therefore, by virtue of the 

Directive and Law 4152/2013 

 

 

• Businesses can challenge grossly 

unfair contract terms and practices 

more easily before courts. 

 

 

•  Enforceable title must be 

obtained normally within 90 

calendar days of the lodging of the 

creditor’s action or application at 

the court (this period does not 

include periods for service of 

documents or delays caused by the 

creditor). 

 

 

• More transparency and 

awareness: Member States will 

have to publish the interest rates 

for late payment so that businesses 

have easy access to information on 

these rates. 

 

 

• Member States are encouraged to 

establish voluntary codes of 
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δέσμευσης για έγκαιρη πληρωμή. 

 

• Τα κράτη μέλη μπορούν να 

διατηρήσουν ή να θέσουν σε ισχύ 

νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, οι οποίες είναι 

ευνοϊκότερες για τον πιστωτή σε 

σχέση με τις διατάξεις της Οδηγίας. 

 

commitment for prompt payment. 

 

• Member States may maintain or 

bring into force laws and 

regulations which are more 

favorable to the creditor than the 

provisions of the directive. 
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