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1. Έννοια, σκοπός και οικονομική σημασία της Σύμβασης Factoring 

 

 

Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται μία συνοπτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει τη σύμβαση factoring, στο επίκεντρο της οποίας είναι η αξιοποίηση των 

απαιτήσεων που μεταβιβάζει ένα πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα 

(εφεξής «προμηθευτής») σε μία εταιρία που εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους 

συναλλαγές (εφεξής «πράκτορας»). Ο πράκτορας αποκτά τις απαιτήσεις και τους 

συναφείς με τους κινδύνους των απαιτήσεων αυτών έναντι ανταλλάγματος. Με τη 

μετάθεση αυτή των κινδύνων διευκολύνονται έτσι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ  

του προμηθευτή και των δικών του οφειλετών.  

Ειδικότερα σχετικά με την έννοια του factoring επισημαίνεται ότι η σύμβαση 

πρακτορείας επιχειρηματικών αποφάσεων κατά άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 1905/1990 

είναι η σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, που είναι είτε 

τράπεζα είτε ειδική ανώνυμη εταιρεία (συνήθως θυγατρική τράπεζας)1, και μιας 

επιχείρησης -εμπορικής εταιρείας ή και φυσικού προσώπου- που ασχολείται κατ' 

επάγγελμα με την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Περιεχόμενο της 

σύμβασης είναι ότι η εταιρεία factoring (εφεξής: πράκτορας ή factor) αναλαμβάνει να 

παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της (εφεξής: προμηθευτής), για το διάστημα που 

συμφωνείται και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη 

λογιστική και νομική παρακολούθηση καθώς και την είσπραξη των χρηματικών 

απαιτήσεων κατά των πελατών της (εφεξής: οφειλέτες).  

Η σύμβαση factoring είναι δημιούργημα της πράξης και επιδιώκει σκοπούς  

χρηματοδοτικούς, ασφαλιστικούς και διαχειριστικούς. Στη σύγχρονη μορφή της 

εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και 

μεταφέρθηκε από εκεί στη Δυτική Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του '50. Γρήγορα 

προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα σήμερα ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

των εταιρειών factoring στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερβαίνει 

σημαντικά αυτόν των ΗΠΑ. 

 

2. Σκοποί και λειτουργίες της σύμβασης factoring 

Επιτελούνται ορισμένες λειτουργίες με κοινό χαρακτηριστικό τη μετάθεση κινδύνων 

από τον προμηθευτή στον πράκτορα. Το κύριο χαρακτηριστικό των λειτουργιών 

αυτών, οι οποίες ακριβώς συνίστανται στην μετάθεση κινδύνων είναι οι εξής: 

 

2.1 Χρηματοδοτικός Σκοπός 

 

Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με τη μεταβίβαση απαιτήσεων (γεγενημένων ή 

μελλοντικών) και ο πράκτορας καταβάλλει ως αντάλλαγμα για αυτή τη συναλλαγή 

την ονομαστική αξία των απαιτήσεων, αφαιρώντας από αυτή την ονομαστική αξία το 

μέρος που αφορά σε προεξοφλητικό τόκο. Με τον τρόπο αυτό ο προμηθευτής αποκτά 

ρευστότητα, πληρώνει έγκαιρα τους προμηθευτές του και επιτυγχάνει σημαντικές 

εκπτώσεις στις αγορές επί πιστώσει έναντι αυτών. 

 

Το factoring σε σχέση με την προεξόφληση αξιογράφων υπερτερεί και για έναν άλλο 

λόγο: H οικονομική αξία των απαιτήσεων που εισπράττει ο προμηθευτής ως 

αντάλλαγμα από τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων που είναι ενσωματωμένα σε 

αξιόγραφα εγγράφεται ως οφειλή, εμφανίζεται στο παθητικό της εταιρίας, ενώ το 

προϊόν της ρευστοποίησης των απαιτήσεων μέσω του Factoring εγγράφεται στα 

ταμειακά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της εταιρίας. 
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2.2.Διαχειριστικός Σκοπός 

 

Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο προμηθευτής από τις πρόσθετες δαπάνες που 

αφορούν στη λογιστική διαχείριση των απαιτήσεων, την όχληση των οφειλετών, την 

είσπραξη και τη δικαστική επιδίωξη αυτών. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο σκοπός 

αυτός είναι η μεταβίβαση ορισμένων από τις εξουσίες που απορρέουν από τις 

απαιτήσεις που έχει ο προμηθευτής έναντι των οφειλετών του. Ειδικότερα στην 

περίπτωση αυτή, ο πράκτορας αναλαμβάνει με τη σύμβαση τη λογιστική, 

παρακολούθηση των χρηματικών απαιτήσεων, την όχληση των οφειλετών, την 

είσπραξη των απαιτήσεων, ενδεχομένως και τη δικαστική επιδίωξη της εισπράξεως, 

έτσι ώστε ο προμηθευτής να απαλλάσσεται από την απασχόληση και τις δαπάνες που 

συνδέονται με τις εν λόγω ενέργειες. Μια επιχείρηση που θέλει να αξιοποιήσει τα 

πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων αλλά και να μην 

επιβαρυνθεί με τις οργανωτικές δαπάνες που συνεπάγεται αυτή, μπορεί να προσφύγει 

στη βοήθεια και στην οργανωτική δομή του πράκτορα. Για τις υπηρεσίες αυτές 

παρακρατεί ο πράκτορας ως αμοιβή, εκτός από τον παραπάνω προεξοφλητικό τόκο 

και ένα ποσοστό της απαίτησης που κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 1,5%. 

 

2.3 Εξασφαλιστικός Σκοπός 

 

Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται οι απαιτήσεις από τον προμηθευτή στον 

πράκτορα. Με την  μεταβίβαση των απαιτήσεων, ο πράκτορας αποκτά και τον 

κίνδυνο της αφερεγγυότητας μη πληρωμής των απαιτήσεων αυτών. Στο άρθρο 467 

ΑΚ προβλέπεται ότι η ευθύνη του εκχωρητή έναντι του εκδοχέα σε περίπτωση 

μεταβίβασης της απαίτησης περιορίζεται στην ύπαρξη ή μη της απαίτησης. Δεν 

ισχύει η παρ. 2 του οικείου άρθρου, όπου προβλέπεται ότι ο εκχωρητής 

απαλλάσσεται από την ευθύνη αυτή στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση 

της απαίτησης έγινε από χαριστική αιτία. Καταρχήν παραμένει ο κίνδυνος ο 

οφειλέτης να αρνηθεί την εξόφληση της απαίτησης, η οποία έχει μεταβιβασθεί στον 

πράκτορα καθόσον ο οφειλέτης διατηρεί και έναντι του πράκτορα τις ενστάσεις που 

είχε και κατά του προμηθευτή – εκχωρητή, όπως είναι οι ενστάσεις λόγω ύπαρξης 

πραγματικών ελαττωμάτων, πλάνης ή απάτης κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, 

ενστάσεις λόγω εικονικότητας της σύμβασης, ενστάσεις λόγω απόσβεσης της 

οικονομικής υποχρέωσης του οφειλέτη έναντι του εκχωρητή όπως είναι η περίπτωση 

συμψηφισμού κλπ (416 ΑΚ επ.). 

Στη σύμβαση factoring συμφωνείται συνήθως ότι ο πράκτορας θα πιστώσει τον 

λογαριασμό του πελάτη του με το ποσό της απαίτησης, ακόμη και αν δεν μπορέσει να 

την εισπράξει από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, στην οποία γίνεται λόγος για 

«γνήσιο» factoring, ο πράκτορας αναλαμβάνει τον κίνδυνο του μη εισπραξίμου της 

απαίτησης. Εάν ο πράκτορας δεν μπορέσει να εισπράξει την απαίτηση λόγω 

αφερεγγυότητας του οφειλέτη, δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά του 

προμηθευτή (βλ. και ΑΚ 467 § 1). Ίον κίνδυνο αυτόν αναλαμβάνει όμως  

ο πράκτορας υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση είναι ελεύθερη από ενστάσεις όπως 

λόγω ελαττώματος του πράγματος ή του έργου, πλάνης, 

εικονικότητας, συμψηφισμού κτλ. 
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3. Οικονομική σημασία του Factoring 

 

Συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι με τη σύμβαση Factoring 

απελευθερώνονται κεφάλαια που αφορούν τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 

χρηματοδότηση της επιχείρησης και καλύπτονται έτσι οι ανάγκες σε κεφάλαιο 

κίνησης της εταιρίας για να διοχετευθούν σε άλλους τομείς δραστηριότητας. 

Παρόμοια λειτουργία αντίστοιχη με αυτή του Factoring επιτελεί και το Leasing, με το 

οποίο απελευθερώνονται κεφάλαια που είναι δεσμευμένα σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό. Ειδικότερα, To factoring αναπτύσσεται στις αγορές των προηγμένων 

χωρών τα τελευταία χρόνια με ταχείς ρυθμούς. Το ύψος των συναλλαγών που 

διενεργούνται με τις συμβάσεις factoring 

παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία τόσο στη χώρα μας όσο και 

διεθνώς. Η ανάπτυξη του factoring οφείλεται κυρίως στο ότι εξυπηρετεί 

σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των 

παραγωγικών επιχειρήσεων. Ενώ το leasing ελευθερώνει την επιχείρηση  

από το βάρος της δέσμευσης κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμα μέσα παραγωγής 

(π.χ. μηχανικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και της επιτρέπει να 

επενδύσει τα κεφάλαια αυτά σε άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 

factoring αποσκοπεί στη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση της 

εταιρείας δηλαδή στη ρευστοποίηση των εκκρεμών απαιτήσεων της επιχείρησης κατά 

των πελατών της, προκειμένου να ανταποκριθεί αυτή στις υποχρεώσεις της έναντι 

των δικών της προμηθευτών. 

 

4. Λειτουργία της σύμβασης Factoring 

 

Για να λάβει ο πράκτορας την απόφαση να προχωρήσει σε απόκτηση απαιτήσεων του 

προμηθευτή αξιολογούνται τα εξής στοιχεία: 

 Οικονομική κατάσταση προμηθευτή 

 Κύκλος Πελατών 

 Είδος Συναλλαγών 

 Είδος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

 Δανειστές 

 Φερεγγυότητα πελατών προμηθευτή 

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία συνοπτική όσο και περιεκτική αναφορά στον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται στην πράξη η σύναψη και η λειτουργία της σύμβασης 

factoring. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής, συνήθως επιχείρηση που 

πωλεί ή μεταπωλεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες ή εκτελεί έργα, έρχεται σε 

επαφή με τον πράκτορα, συνήθως ανώνυμη εταιρεία θυγατρική τράπεζας ή 

τράπεζα, και διερευνούν μαζί τις δυνατότητες σύναψης της σύμβασης 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Ο πράκτορας εξετάζει χωριστά κάθε 

περίπτωση προμηθευτή, με τον οποίο πρόκειται να συμβληθεί, πριν από τη συνο-

μολόγηση της σχετικής σύμβασης. Με την οργάνωση και την εμπειρία της 

αγοράς που διαθέτει, εξετάζει και εκτιμά την οικονομική_κατάσταση του 

μελλοντικού πελάτη (δηλαδή του προμηθευτή), τον κύκλο_των πελατών του, το 

είδος των συναλλαγών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί, τους 

δανειστές και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που τον βοηθούν να αποφασίσει, 

αν η σύναψη σύμβασης factoring με τον συγκεκριμένο πελάτη είναι συμφέρουσα 

και αν ναι ποια μορφή πρέπει να έχει. 
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Τα ίδια ή παρόμοια νομικά και οικονομικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν και με συνδυασμό συναλλακτικών μορφωμάτων, από αυτά που 

ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα ή σε νόμους του εμπορικού δικαίου, όπως 

προεξόφληση αξιόγραφων, εκχώρηση απαιτήσεων προς είσπραξη σε συνδυασμό 

με προεξόφληση κλπ. Η επιλογή όμως αυτών των μορφωμάτων δεν τυγχάνει των 

φορολογικών και άλλων ελαφρύνσεων που προβλέπει ο ν. 1905/1990. πράγμα 

που την καθιστά οικονομικά ασύμφορη για  τον προμηθευτή. 

Αντικείμενο της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι 

απαιτήσεις του προμηθευτή έναντι πελατών του, «ιδίως από συμβά-σεις πώλησης 

αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεση έργων» (άρθρο 1 § 1 εδ. α'). 

Ο νόμος (άρθρο 1 § 2) αναφέρει ότι η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων είναι δυνατό να αφορά και σε απαιτήσεις, οι οποίες κατά τον χρόνο 

σύναψης της σύμβασης δεν έχουν ακόμη γεννηθεί, δηλαδή σε μελλοντικές, 

αίροντας κάθε επιφύλαξη (που είχε γεννηθεί εξαιτίας της αμφισβήτησης του 

οριστού ή ορισμένου των μελλοντικών απαιτήσεων, καθώς και της πιθανότητας 

υπερβολικής δέσμευσης της ελευθερίας του εκχωρητή) ως προς το επιτρεπτό της 

εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων. Η νομοθετική αυτή επιλογή εξυπηρετεί 

καλύτερα και το συμφέρον του πράκτορα, καθώς επιτρέπει τη μεταβίβαση όλων 

των απαιτήσεων του προμηθευτή, αποτρέποντας τον τελευταίο από το να 

μεταβιβάσει μόνο τις λιγότερο ασφαλείς απαιτήσεις. Διευκρινιστικά αναφέρεται 

επίσης στο άρθρο 1 § 3 ότι αντικείμενο της σύμβασης πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων μπορεί να είναι και απαιτήσεις του προμηθευτή 

έναντι πελατών του στο εξωτερικό από επιχειρηματική δραστηριότητα στο 

εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, καθώς επίσης και απαιτήσεις 

οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα. 

Στο άρθρο 1 § 5 ορίζεται ότι «αντικείμενο των διατάξεων του παρόντος νόμου 

είναι και οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ πρακτόρων επιχειρηματικών 

απαιτήσεων για την εκτέλεση των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων 

του παρόντος άρθρου και την άσκηση των εξ αυτών δικαιωμάτων». Αποτελούν 

δηλαδή, κατά την έννοια αυτής της διάταξης, συμβάσεις πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων-και επομένως 

απολαμβάνουν των προνομίων που απαριθμούνται στο άρθρο 6- και οι 

συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ πρακτόρων και που είναι συναφείς 

με τις κύριες συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τέλος, 

η § 4 του άρθρου 1 του ν. 1905/1990 ορίζει ότι αντικείμενο της συμβάσεως 

μπορεί να είναι και απαιτήσεις ιδρυτών ή μετόχων του πράκτορα, εφόσον 

οι συμβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής 

του πράκτορα με τους πελάτες του. 

 

5. Μορφές εμφανίσεως 

 

Η σύμβαση factoring ως συμβατικό μόρφωμα που δημιουργήθηκε από την πράξη, 

εμφανίζεται στις συναλλαγές με διάφορες μορφές, οι σπουδαιότερες από τις οποίες 

είναι το γνήσιο και μη γνήσιο factoring, εμφανές και αφανές factoring, το factoring με 

ή χωρίς προεξόφληση, το εσωτερικό και διεθνές factoring.  
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5.1 Ανάλογα με το εάν ο Πράκτορας με την μεταβίβαση των απαιτήσεων σε 

αυτόν αποκτά και τον κίνδυνο φερεγγυότητας του οφειλέτη του προμηθευτή.  

 Γνήσιο Factoring (Factoring without recourse): Ο κίνδυνος 

αφερεγγυότητας του πελάτη του προμηθευτή αναλαμβάνεται από τον 

πράκτορα, καθώς από τη μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή σύμβαση 

Factoring δεν θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του προμηθευτή. Δηλαδή με 

την αγορά της απαίτησης του προμηθευτή από τον πράκτορα, ο τελευταίος 

αναλαμβάνει και τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας του οφειλέτη του 

προμηθευτή. Ειδικότερα, πρόκειται για την κλασσική μορφή factoring, όπως 

αναπτύχθηκε στη χώρα προέλευσης του, στις ΗΠΑ, όπου χαρακτηρίζεται 

και ως old line factoring. Ο πράκτορας αγοράζει το σύνολο των υπαρκτών 

και ιιελλοντικών απαιτήσεων του προμηθευτή κατά των πελατών του και 

αναλαμβάνει συγχρόνως τον κίνδυνο μη πληρωμής τους λόγω 

αφερεγγυότητας των οφειλετών. Συνήθως ο factor πιστώνει τον 

συμψηφιστικό λογαριασμό του προμηθευτή με το 80% κάθε (υπαρκτής) 

απαιτήσεως αμέσως μόλις του εγχειρισθεί η κατάσταση των εκχωρούμενων 

απαιτήσεων. Το υπόλοιπο 20% παρακρατείται συνήθως προσωρινά ως 

ασφάλεια για τυχόν μη πληρωμή λόγω ελαττωμάτων, επιστροφών, 

συμψηφισμών κλπ, και πιστώνεται στον λογαριασμό όταν ο οφειλέτης 

πληρώσει ή μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας (συνήθως 90-120 

ημερών) από την ημερομηνία που έπρεπε να γίνει η πληρωμή. Με την 

εγχείριση ή αποστολή της κατάστασης των απαιτήσεων ο προμηθευτής 

πωλεί και συγχρόνως εκχωρεί τις απαιτήσεις προς τον πράκτορα, ο οποίος 

καταβάλλει το τίμημα με τον τρόπο που εκτέθηκε αμέσως παραπάνω. Στο 

γνήσιο factoring συνδυάζονται και οι τρεις λειτουργίες του θεσμού, δηλαδή 

η χρηματοδοτική, η διαχειριστική και η εξασφαλιστική. Ενδέχεται πάντως ο 

προμηθευτής να μην έχει ανάγκη χρηματοδότησης, οπότε η προκαταβολή 

του 80% των απαιτήσεων δεν θα γίνει, αλλά ολόκληρο το ποσό (μείον την 

αμοιβή και την προμήθεια του πράκτορα) θα πιστωθεί στον λογαριασμό του 

αμέσως με την είσπραξη ή την πάροδο της συμφωνημένης προθεσμίας. 

 

 Μη Γνήσιο Factoring (Factoring with recourse): Με την αγορά της 

απαίτησης ο πράκτορας δεν αποκτά και τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας του 

οφειλέτη, όπως επίσης και τον κίνδυνο από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη της 

απαίτησης. Οι εν λόγω κίνδυνοι παραμένουν στον προμηθευτή. Σε σχέση με 

το άρθρο 467 ΑΚ, στο μη γνήσιο Factoring έχουμε επίταση της ευθύνης του 

προμηθευτή, ο οποίος ευθύνεται όχι μόνο για την ύπαρξη της απαίτησης, 

αλλά επίσης και για την αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι στη 

σύμβαση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή θα προβλέπεται και  δικαίωμα 

αναγωγής του πράκτορα κατά του προμηθευτή στο ενδεχόμενο κατά το 

οποίο πραγματοποιείται ένας από τους ανωτέρω κινδύνους. Ειδικότερα, για 

μη γνήσιο factoring γίνεται λόγος, όταν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του 
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οφειλέτη δεν αναλαμβάνει ο πράκτορας αλλά τον διατηρεί ο προμηθευτής. 

Στον τύπο αυτόν της σύμβασης factoring λείπει η εξασφαλιστική ή 

εγγυοδοτική λειτουργία. Ο πράκτορας παρέχει χρηματοδότηση 

(προεξόφληση), λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων, 

αλλά όχι και κάλυψη του ενδεχόμενου κινδύνου από αδυναμία πληρωμής 

του οφειλέτη. Ο προμηθευτής ευθύνεται εδώ όχι μόνο για την ύπαρξη της 

εκχωρούμενης απαίτησης αλλά και για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη (πρβλ. 

ΑΚ 467). Ο πράκτορας, αν δεν μπορέσει να εισπράξει την απαίτηση λόγω 

αφερεγγυότητας του οφειλέτη, θα χρεώσει τον συμψηφιστικό λογαριασμό 

του προμηθευτή με το αντίστοιχο ποσό. Η απαίτηση, η οποία στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι είχε εκχωρηθεί στον πράκτορα 

χάριν καταβολής αναμεταβιβάζεται ή επανέρχεται (ενδεχομένως βάσει 

διαλυτικής αιρέσεως  ΑΚ 702) στον εκχωρητή – προμηθευτή.  

Τεχνικά η διαφοροποίηση μεταξύ γνήσιου και μη γνήσιου factoring επιτυγχάνεται με 

την εφαρμογή του άρθρου 3 § 1 του ν. 1905/1990 σε συνδυασμό με την ΑΚ 467 § 1. 

Η πρώτη διάταξη αποτελεί μεταφορά της δεύτερης στον χώρο της σύμβασης 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

με τη διαφορά ότι προβλέπεται ευθύνη του προμηθευτή όχι μόνο για την 

ύπαρξη αλλά και για το ύψος της απαίτησης, με σκοπό τη μεγαλύτερη 

προστασία του πράκτορα. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν όμως ενδοτικό 

δίκαιο32. Έτσι, είναι επιτρεπτό με βάση την ΑΚ 468 να συμφωνηθεί διεύρυνση της 

ευθύνης του εκχωρητή, με συνέπεια να ευθύνεται αυτός και για 

τη φερεγγυότητα του οφειλέτη (μη γνήσια σύμβαση factoring), αρκεί να 

υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία33. Αν αντιθέτως δεν προκύπτει τέτοια συμφωνία, ισχύει 

το άρθρο 3 § 1 και πρόκειται για γνήσια σύμβαση factoring. To 

αν στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για γνήσια ή μη γνήσια σύμβαση factoring 

είναι ζήτημα πραγματικό και εξαρτάται από τη βούληση των 

μερών. 

Η διάκριση μεταξύ των δύο μορφών factoring έχει κυρίως σημασία για 

το ποσό που θα εισπράξει ο προμηθευτής ως τίμημα για τις απαιτήσεις που 

εκχωρεί. Στη γνήσια σύμβαση factoring, λόγω της ανάληψης από τον πράκτορα του 

κινδύνου μη φερεγγυότητας του οφειλέτη, αφαιρείται από το 

ποσόν που προεξοφλεί ο πράκτορας ένα ποσοστό ανάλογο με τον βαθμό 

κινδύνου μη είσπραξης της απαίτησης. Αντίθετα, στη μη γνήσια σύμβαση 

factoring, όπου ο κίνδυνος αφερεγγυότητας του οφειλέτη παραμένει στον 

προμηθευτή, το ποσό του τιμήματος για την αγορά των απαιτήσεων είναι 

μεγαλύτερο, πλην όμως δεν καταβάλλεται ολόκληρο στην αρχή αλλά παρακρατείται  

ένα μέρος του ως ασφάλεια για την περίπτωση επέλευσης του 

κινδύνου. 
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5.2 Ανάλογα με το εάν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι έχει λάβει με τη σύμβαση 

Factoring μεταβίβαση των απαιτήσεων. Η διάκριση αυτή έχει σημασία 

αναφορικά με το πρόσωπο προς το οποίο ο οφειλέτης του προμηθευτή θα 

καταβάλλει με αποσβεστικά αποτελέσματα, δηλαδή είτε στον πράκτορα είτε 

στον προμηθευτή.  

 

 Αφανές Factoring: Στη σύμβαση Factoring συμφωνείται όρος ότι οι 

απαιτήσεις θα εισπράττονται από τον προμηθευτή ως αποτέλεσμα σχετικής 

για το λόγο αυτό εξουσιοδότησης από τον Πράκτορα στον οποίο οι 

απαιτήσεις αυτές έχουν μεταβιβασθεί (239 ΑΚ). Ειδικότερα στα πρώτα 

χρόνια εμφάνισης του θεσμού στην Ευρώπη οι επιχειρηματίες (προμηθευτές) 

τον αντιμετώπιζαν με δυσπιστία. Φοβούνταν ότι η γνωστοποίηση της 

κατάρτισης σύμβασης factoring (και άρα ότι ο προμηθευτής προσέφυγε σε 

χρηματοδότηση) θα επηρέαζε δυσμενώς την επιχειρηματική τους φήμη, διότι 

θα εκλαμβανόταν από τους πελάτες τους ως ένδειξη οικονομικής αδυναμίας. 

Για τον λόγο αυτόν συμφωνούσαν με τον πράκτορα ότι η σύμβαση factoring 

θα παρέμενε ως μια σχέση μεταξύ τους και ότι ο πράκτορας δεν θα 

εμφανιζόταν προς τα έξω ως εκδοχέας των απαιτήσεων, παρά μόνο αν 

καθίστατο αναγκαία η δικαστική άσκηση της εκχωρηθείσας απαίτησης. Στη 

μορφή αυτή του factoring, που με την παρέλευση του χρόνου γίνεται όλο και 

σπανιότερη, μπορεί ακόμη να έχει συμφωνηθεί ότι οι απαιτήσεις 

εισπράττονται κατά τη λήξη τους είτε από τον πράκτορα (εμφανιζόμενο ως 

αντιπρόσωπο) στο όνομα του προμηθευτή, είτε από τον προμηθευτή βάσει 

σχετικής εξουσιοδότησης («εξουσιοδότηση προς είσπραξη»: πρβλ. ΑΚ 239 

§ 1) του πράκτορα, στον οποίον εν συνεχεία εμβάζεται το εισπραχθέν ποσό. 

 Εμφανές Factoring: Λαμβάνει χώρα αναγγελία της μεταβίβασης της 

απαίτησης είτε από τον πράκτορα είτε από τον προμηθευτή και επομένως ο 

οφειλέτης μετά την αναγγελία αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με 

αποσβεστικά αποτελέσματα μόνο υπέρ του πρόσωπου για το οποίο έγινε η 

αναγγελία.  Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη του ΑΚ, το άρθρο 2 παρ. 4 

του νόμου1950/50 προβλέπει ότι η παροχή του οφειλέτη στον πράκτορα πριν 

από την αναγγελία ελευθερώνει τον οφειλέτη και επιφέρει την απόσβεση της 

οικονομικής αξίωσης. Η διάταξη αυτή παρέχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια 

στις συναλλαγές σε περιπτώσεις αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο, στο 

οποίο θα πρέπει ο οφειλέτης του προμηθευτή στο πλαίσιο μίας βασικής 

σχέσης να καταβάλλει. Ειδικότερα, με τη διάδοση και αναγνώριση του 

factoring οι πράκτορες γίνονταν  όλο και περισσότερο απρόθυμοι να 

συνάψουν αφανείς συμβάσεις, διότι διέτρεχαν τον κίνδυνο να μην 

εμβασθούν τελικά σ' αυτούς τα ποσά των απαιτήσεων, τα οποία εισέπρατταν 

σύμφωνα με τα παραπάνω οι προμηθευτές. Γι' αυτό με την πάροδο του 

χρόνου η σύμβαση factoring καταρτίζεται όλο και περισσότερο ως εμφανής, 

με την έννοια ότι  γνωστοποιείται στον οφειλέτη, ο οποίος εφεξής 
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ελευθερώνεται μόνο  αν καταβάλει στον πράκτορα37. Η γνωστοποίηση 

(αναγγελία) γίνεται  συνήθως είτε με ειδική μνεία στα τιμολόγια που εκδίδει 

ο προμηθευτής είτε με την αποστολή χωριστής γραπτής ανακοινώσεως από 

τον προμηθευτή ή τον πράκτορα προς τους πελάτες οφειλέτες. 

Σημειώνεται ότι το εμφανές factoring μπορεί να είναι είτε γνήσιο είτε μη γνήσιο. 
Εάν η απαίτηση δεν πληρωθεί κατά τη λήξη της, στο μεν γνήσιο factoring ο 

πράκτορας θα επιδιώξει εξωδίκως ή δικαστικώς την είσπραξη για λογαριασμό 
του, στο δε μη γνήσιο factoring -ανάλογα με τη συμφωνία- είτε θα επιστρέψει 
την απαίτηση στον προμηθευτή είτε θα επιδιώξει την είσπραξη της 
για λογαριασμό τούτου. 

Η ρύθμιση του νόμου: Ο νόμος θεωρεί ως κανόνα το εμφανές factoring, χωρίς να 

αγνοεί όμως τη δυνατότητα κατάρτισης αφανούς σύμβα 

σης factoring. 

Ενώ στο άρθρο 2 § 1 ορίζεται ότι «η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 

αναγγέλλεται εγγράφως από τον πράκτορα ή τον προμηθευτή 

στον οφειλέτη», το άρθρο 2 § 4 εδ. β' προβλέπει ότι η «παροχή του οφειλέτη προς τον 

πράκτορα πριν από την αναγγελία ελευθερώνει τον οφειλέτη 

έναντι του προμηθευτή». Το νόημα της τελευταίας διάταξης είναι ότι εγκύρως 

εισπράττει ο πράκτορας την απαίτηση από τον οφειλέτη, ακόμη 

και αν η αναγγελία γίνει για πρώτη φορά κατά την είσπραξη της, οπότε η 

μέχρι τώρα αφανής σύμβαση factoring γίνεται πλέον εμφανής. Σκοπός των 

διατάξεων αυτών του άρθρου 2 του ν. 1905/1990 είναι η κατοχύρωση της 

ασφάλειας των συναλλαγών και η προστασία του οφειλέτη στην περίπτωση που 

καταβάλει στον πράκτορα πριν από την αναγγελία. Βέβαια η κατα 

βολή στον πράκτορα πριν από την αναγγελία προϋποθέτει λογικά ότι η 

σύμβαση factoring έχει με κάποιον τρόπο γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη, 

χωρίς όμως να είναι απαραίτητο η γνωστοποίηση αυτή να περιέχει όλα τα 

στοιχεία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 2 § 1 εδ. β' του ν. 

1905/1990. 

5.3 Ανάλογα με το χρονικό σημείο στο οποίο εξοφλείται η απαίτηση, δηλαδή εάν η 

ρευστοποίηση της απαίτησης γίνεται όταν η απαίτηση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη 

ή όχι. 

Factoring με ή χωρίς προεξόφληση: Η διάκριση αυτή έχει ως κριτήριο τον 

χρόνο εξόφλησης των απαιτήσεων από τον πράκτορα προς τον 

προμηθευτή. Αν ο πράκτορας εξοφλεί τις απαιτήσεις (πιστώνει με το ποσό 

τους τον λογαριασμό του προμηθευτή) κατά το χρόνο που γίνονται αυτές 

ληξιπρόθεσμες, δεν υπάρχει .προεξόφληση. Αντίθετα, αν η πίστωση του 

λογαριασμού του προμηθευτή γίνεται αμέσως μετά την εκχώρηση, δηλαδή τη 

χορήγηση στον πράκτορα αντιγράφων των τιμολογίων ή καταστάσεων με τις 

εκχωρούμενες αξιώσεις, τότε πρόκειται για σύμβαση factoring με προεξόφληση. 
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 Factoring με προεξόφληση: Η μορφή αυτή factoring προτιμάται, 

όταν η επιχείρηση του προμηθευτή έχει ανάγκη από ρευστό και άρα 

χρειάζεται χρηματοδότηση. Ο πράκτορας πιστώνει τον λογαριασμό 

του προμηθευτή συνήθως με το 80% της αξίας των απαιτήσεων που 

του μεταβιβάστηκαν, ενώ το υπόλοιπο παρακρατείται προσωρινά για 

την κάλυψη του πράκτορα από τυχόν ενστάσεις του οφειλέτη (λόγω 

ελαττωμάτων, πλημμελούς εκπλήρωσης, συμψηφισμού κλπ.) ή 

αδυναμία είσπραξης (στην περίπτωση του μη γνήσιου factoring) και 

αποδίδεται στον προμηθευτή όταν ο οφειλέτης πληρώσει την 

απαίτηση.  

 

Η μορφή αυτή του factoring δεν διαφέρει στην ουσία από την 

προεξόφληση απαιτήσεων. Η διαφορά μεταξύ των δύο συναλλαγών είναι 

κυρίως ποσοτική, διότι στην προεξόφληση ο επιχειρηματίας επιλέγει 

ορισμένες από τις απαιτήσεις κατά πελατών του και τις προσκομίζει στην 

τράπεζα για προεξόφληση, ενώ στο factoring η προεξόφληση γίνεται για το 

σύνολο των απαιτήσεων του προμηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις 

παρακρατείται από την τράπεζα ή τον πράκτορα ο προεξοφλητικός τόκος. 

 

 Factoring χωρίς προεξόφληση: Με τη μορφή αυτή της σύμβασης 

factoring ο πράκτορας αναλαμβάνει είτε μόνο τη λογιστική 

παρακολούθηση και την είσπραξη των απαιτήσεων είτε συγχρόνως -

ανάλογα αν το factoring συμφωνήθηκε ως γνήσιο- και την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου. Το είδος αυτό του factoring προτιμάς 

προμηθευτής, όταν δεν έχει ανάγκη χρηματοδότησης και δεν θα 

επιβαρυνθεί με προεξοφλητικό τόκο ή όταν έχει καλύψει τις 

χρηματοδοτικές του ανάγκες με άλλον τρόπο Τ^χ. χρηματοδότηση από 

τράπεζα). Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας πιστώνει τον 

λογαριασμό του προμηθευτή με το ποσό της απαίτησης είτε κατά την 

είσπραξη της από τον οφειλέτη είτε -στο γνήσιο factoring- κατά τη 

λήξη της ανεξάρτητα από την πληρωμή της εκ μέρους του οφειλέτη. 

 

Αφαιρείται βεβαίως το ποσοστό που αντιστοιχεί στα έξοδα και στην προμήθεια 

του πράκτορα. Η μορφή αυτή του factoring συνδυάζεται πολλές φορές με 

τραπεζική  χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής εκχωρεί στην 

πιστοδότρια τράπεζα τα δικαιώματα του από τη σύμβαση factoring και εντέλλεται 

τον πράκτορα να εμβάζει τις εισπράξεις από τις εκχωρούμενες σε 

αυτόν απαιτήσεις, στον χρηματοδοτικό λογαριασμό, που διατηρεί στην τράπεζά. 

Με τον τρόπο αυτόν η χρηματοδότηση που παρέχει η τράπεζα εξασφαλίζεται με 

την εκχώρηση δικαιωμάτων κατά της εταιρείας factoring, η οποία πολλές φορές είναι 

και θυγατρική της. 
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5.4 Ανάλογα με το αν είναι διεθνές ή όχι. Στην περίπτωση αυτή εμπλέκονται 

δύο πράκτορες, δηλαδή ο πράκτορας από τη χώρα εξαγωγής (export factor) 

και ο πράκτορας από τη χώρα εισαγωγής (import factor) με καταμερισμό 

των εμπορικών κινδύνων στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής.  

 

 Εσωτερικό (ή εγχώριο) factoring: Πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση, 

κατά την οποία τόσο ο προμηθευτής όσο και ο οφειλέτης του έχουν την 

κατοικία ή την έδρα τους στη χώρα, στην οποία αναπτύσσει τη 

δραστηριότητα του ο πράκτορας. Εάν ο προμηθευτής και ο πράκτορας 

δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα (π.χ. στην Ελλάδα), αλλά ο 

προμηθευτής πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες (και) στο εξωτερικό, 

γίνεται λόγος για εξαγωγικό factoring. Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής 

factoring είναι ότι ο πράκτορας αναλαμβάνει να παρακολουθήσει και 

εισπράξει απαιτήσεις του προμηθευτή έναντι πελατών του, οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι στο εξωτερικό. 

 

 Διεθνές Factoring: Δηλαδή ο πράκτορας από τη χώρα εξαγωγής 

χρηματοδοτεί τον προμηθευτή και ο πράκτορας από τη χώρα 

εισαγωγής αναλαμβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

(αφερεγγυότητα του εισαγωγέα να εξοφλήσει τα τιμολόγια του 

εξαγωγέα) και την είσπραξη της απαίτησης από τον εισαγωγέα. Η 

κατανομή των επιμέρους αυτών κινδύνων έχει σημασία και για τον 

τρόπο που θα ρυθμισθεί η κατανομή της προμήθειας μεταξύ του 

πράκτορα από τη χώρα εισαγωγής και του πράκτορα από τη χώρα 

εξαγωγής στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης. Ειδικότερα στις 

περιπτώσεις αυτές ως διεθνές ή εξαγωγικό factoring χαρακτηρίζεται 

το factoring, όταν οι απαιτήσεις προέρχονται από εξαγωγές αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη, στην οποία είναι 

εγκατεστημένοι και ασκούν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους ο 

προμηθευτής και ο πράκτορας. Στην περίπτωση αυτή, στην οποία 

καθίσταται αναγκαία η συνεργασία του πράκτορα της χώρας 

εξαγωγής (export-factor), ας υποθέσουμε της Ελλάδας,  με έναν 

πράκτορα-ανταποκριτή της χώρας εισαγωγής (import – factor) ας 

υποθέσουμε των ΗΠΑ, η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνήθως η 

εξής: Ο προμηθευτής απευθύνεται πριν από την εξαγωγή σ' έναν 

πράκτορα της χώρας του (export factor) και του διαβιβάζει τα απαραίτητα 

στοιχεία, με βάση τα οποία εκείνος θα ζητήσει από τον ανταποκριτή του 

(import factor) πληροφορίες για τη φερεγγυότητα του αλλοδαπού πελάτη. 

Εφόσον οι πληροφορίες για τη φερεγγυότητα του πελάτη είναι θετικές, οι 

δύο πράκτορες κατανέμουν συνήθως μεταξύ τους τις προσφερόμενες 

στον προμηθευτή υπηρεσίες: Ο πράκτορας της χώρας εξαγωγής 

αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προμηθευτή προκαταβάλλοντας το 
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μεγαλύτερο μέρος της αξίας των τιμολογίων (χρηματοδοτική λειτουργία). 

Από την άλλη μεριά, ο πράκτορας της χώρας εισαγωγής αναλαμβάνει την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλιστική λειτουργία) καθώς και 

την είσπραξη των απαιτήσεων (διαχειριστική λειτουργία). Ανάλογα 

κατανέμεται μεταξύ των δύο πρακτόρων και η προμήθεια: περίπου το 1/3 

αυτής παίρνει ο πράκτορας της χώρας εξαγωγής (Ελλάδας) και τα 2/3 ο 

πράκτορας της χώρας εισαγωγής (ΗΠΑ). Όταν ο αλλοδαπός οφειλέτης 

πληρώσει ή παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία πληρωμής, ο πράκτο-

ρας εισαγωγής καταβάλλει στον πράκτορα εξαγωγής την αξία του τιμολο-

γίου μείον το ποσό της προμήθειας του. Και στη συνέχεια ο πράκτορας 

εξαγωγής πιστώνει τον λογαριασμό του προμηθευτή με το σχετικό ποσό 

μείον τη γενόμενη προκαταβολή και την προμήθεια του. 

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πολλές και διαφορετικές παραλλαγές 

ανάλογα με το καταμερισμό των κινδύνων που απορρέουν στο πλαίσιο μίας 

εμπορικής συναλλαγής μεταξύ των «export factor» και «import factor», όπως η 

ανάληψη του κινδύνου αφερεγγυότητας του εξαγωγέα από τον πράκτορα της χώρας 

εισαγωγής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πράκτορας από τη χώρα εξαγωγής δεν 

αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο, ήτοι της αφερεγγυότητας του εξαγωγέα. Άλλη 

παραλλαγή είναι και η χρηματοδότηση του εξαγωγέα από τον πράκτορα της χώρας 

εισαγωγής.  

 

5.5 Άλλες μορφές factoring  
 

Η παραπάνω απαρίθμηση των μορφών εμφάνισης του factoring δεν είναι εξαντλητική. Η 

εφευρετικότητα των συναλλασσομένων, η ευκαμψία του θεσμού, η αρχή της ελευθερίας 

των συμβάσεων που διέπει αυτού του είδους τις συναλλαγές και οι ιδιαιτερότητες 

ορισμένων κλάδων της οικονομίας εξηγούν την εμφάνιση ποικίλων παραλλαγών και τη 

δημιουργία όλο και νέων μορφών του factoring. Μερικές από αυτές είναι και οι εξής: 

  Άμεσο εισαγωγικό factoring: Πρόκειται για την περίπτωση διεθνούς 

factoring, στην οποία ο προμηθευτής απευθύνεται αμέσως σε έναν 

πράκτορα εγκατεστημένο στη χώρα προς την οποία γίνεται η εξαγωγή 

προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών (import factor), ας υποθέσουμε τις ΗΠΑ. 

Αυτός αναλαμβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και την 

επιμέλεια είσπραξης των απαιτήσεων, όχι όμως και την προεξόφληση 

τους. Στο είδος αυτό του factoring παρακάμπτεται μεν ο ημεδαπός 

πράκτορας (export factor), αλλά ο προμηθευτής αναδέχεται τους 

κινδύνους που πηγάζουν από τη διαφορετική τεχνική και νομική 

αντιμετώπιση του θεσμού στη χώρα εισαγωγής. Για τον λόγο αυτόν το 

είδος τούτο του factoring προσφέρεται μόνο ως λύση ανάγκης, όταν 

δεν βρίσκεται ημεδαπός πράκτορας (export factor) πρόθυμος να 

αναλάβει τους όποιους κινδύνους. 
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 Άμεσο εξαγωγικό factoring: Στη μορφή αυτή του διεθνούς factoring ο 

προμηθευτής (εξαγωγέας) απευθύνεται σε πράκτορα της χώρας του 

(export factor), ας υποθέσουμε στην Ελλάδα, ο οποίος αναλαμβάνει τη 

χρηματοδότηση του προμηθευτή και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των 

οφειλετών στη χώρα εξαγωγής, ας υποθέσουμε στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο 

προμηθευτής καταρτίζει και σύμβαση ασφάλισης της εξαγωγικής 

πίστωσης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή με κρατικό οργανισμό. 

Στην περίπτωση δε που ο πράκτορας αναλαμβάνει και τον πιστωτικό 

κίνδυνο, ο προμηθευτής του εκχωρεί -εκτός από τις απαιτήσεις- και τα 

δικαιώματα του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εάν ο πράκτορας 

συνεργάζεται με ανταποκριτή πράκτορα στη χώρα εισαγωγής (import 

factor), ο τελευταίος θα περιοριστεί σε υπηρεσίες νομικής 

παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων για λογαριασμό του 

αλλοδαπού πράκτορα. 

 

6.  Προϋποθέσεις και κατάρτιση της συμβάσεως 

 Προϋποθέσεις: Οι προϋποθέσεις της σύμβασης factoring είναι ότι πρέπει να 

συμβάλλονται ως πράκτορας τράπεζα ή ειδική εταιρεία και ως προμηθευτής 

επιχείρηση ή επιτηδευματίας. 

 Τράπεζες και ειδικές εταιρείες ως πράκτορες: Εργασίες factoring 

επιτρέπεται να εκτελούνται στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα από τράπεζες 

που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας καθώς 

και από ανώνυμες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

οι οποίες πρέπει να έχουν αποκλειστικά ως σκοπό την άσκηση της 

δραστηριότητας factoring και να πληρούν τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 1905/1990, καθώς και στο άρθρο 18 § 

1 εδ. α' σε συνδυασμό με το άρθρο 11 § 1 περ. β'-ιβ' του v. 3601/2007
1
. 

Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες είναι αναγκαστικού δικαίου, στοχεύουν 

στη διασφάλιση ενός ελαχίστου (minimum) αξιοπιστίας εκ μέρους του 

πράκτορα προκειμένου να ασκούνται από αυτόν οι χρηματοδοτικής και 

ασφαλιστικής φύσεως δραστηριότητες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει 

τη δυνατότητα αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων χωρίς να 

διακυβεύονται τα συμφέροντα του αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή. 

Στον νόμο ορίζεται ότι ο σκοπός της εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη δραστηριότητα της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 4 § 1 περ. β'). 

Απαγορεύεται δηλαδή η άσκηση και άλλων συναφών ή και παρεμφερών 

                                                 
1
 Με τον οποίο σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία των οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπ’ αριθ. 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 
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δραστηριοτήτων. Ορθότερο θα ήταν η ρύθμιση να είχε μεγαλύτερη ευκαμψία, 

ώστε να επιτρέπεται η άσκηση και άλλων δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση 

ότι αυτές δεν θα αντίκεινται στον κύριο σκοπό της εταιρείας. 

 Επιχείρηση ή επιτηδευματίας ως προμηθευτής: Ο αντισυμβαλλόμενος του 

πράκτορα πρέπει να είναι «κατά κύριο επάγγελμα» προμηθευτής αγαθών ή 

υπηρεσιών (άρθρο 1 § 1). Η ειδικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αναπτύσσει αυτός είναι αδιάφορη. Επομένως, προμηθευτής κατά την έννοια 

του ν. 1905/1990 μπορεί να είναι ακόμη και ελεύθερος επαγγελματίας.  

 Κατάρτιση: Κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (άρθρο 1 § 1) η σύμ-    53 βάση 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων καταρτίζεται εγγρά^ω^ Ελλείψει 

ειδικότερου προσδιορισμού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρκεί το ιδιωτικό 

έγγραφο. Το έγγραφο αποτελεί συστατικό τύπο και η έλλειψη του 

συνεπάγεται ακυρότητα της_σύμβασης.Στην πράξη πάντως οι εταιρείες 

καταρτίζουν κείμενα συμβάσεων με    προδιατυπωμένους όρους, οι οποίοι δεν 

γίνονται συνήθως αντικείμενο διαπραγματεύσεως. Πρόκειται δηλαδή για 

συμβάσεις προσχωρήσεως ή συμβάσεις με Γενικούς Όρους Συναλλαγών 

(ΓΟΣ) διατυπωμένους από τον πράκτορα. 

 

7. Σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων 

 

 Σχέση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή: Η λειτουργία της σύμβασης 

factoring γίνεται μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στον οποίο 

πιστώνονται τα ποσά που εισπράττονται ή πρόκειται να εισπραχθούν από τις 

απαιτήσεις που έχει μεταβιβάσει ο προμηθευτής στον πράκτορα σε εκτέλεση 

της σύμβασης και πιστώνονται οι κάθε λογής προμήθειες, προεξοφλητικός 

τόκος ή απαιτήσεις για τις οποίες στάθηκε αδύνατη η είσπραξη αυτών. 

Ειδικότερα, η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του πράκτορα και του 

προμηθευτή είναι μια «σύμβαση-πλαίσιο» (ή «σύμβαση-μανδύας»). Με αυτή 

καθορίζονται οι όροι συνεργασίας των μερών, όπως το είδος του factoring (γνήσιο 

ή μη γνήσιο, εμφανές ή αφανές, με ή χωρίς προεξόφληση κλπ.), το ανώτατο ποσό 

(plafond) μέχρι το οποίο δέχεται ο πράκτορας να χρηματοδοτήσει τον προμηθευτή, 

η αμοιβή και οι προμήθειες του πράκτορα, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η 

εκχώρηση των απαιτήσεων (π.χ. με την αποστολή καταστάσεων ή αντιγράφων των 

τιμολογίων) κλπ. 

 

Η λειτουργία της σύμβασης αυτής επιτελείται με τις εκχωρήσεις των απαιτήσεων 

του προμηθευτή προς τον πράκτορα και τις πιστώσεις από τον τελευταίο του 

λογαριασμού του πρώτου με τα αντίστοιχα ποσά, αμέσως μετά την εκχώρηση ή 

μετά την είσπραξη των απαιτήσεων, ανάλογα με το είδος του factoring που έχει 

συμφωνηθεί. 
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Δεδομένου του διαρκούς χαρακτήρα της ενοχής που δημιουργείται με τη σύμβαση 

factoring, της συνεχούς εκχωρήσεως απαιτήσεων του προμηθευτή στον πράκτορα 

και της αντίστοιχης πίστωσης του προμηθευτή με τα ποσά που εισπράττονται ή 

πρόκειται να εισπραχθούν (ανάλογα με το συμφωνηθέν είδος του factoring), μείον 

αμοιβές, προμήθειες, προεξοφλητικούς τόκους κλπ., η εξυπηρέτηση της σύμβασης 

factoring γίνεται συνήθως με την τήρηση από τον πράκτορα ενός ανοικτού 

λογαριασμού στο όνομα του προμηθευτή. Στον λογαριασμό αυτόν ο πράκτορας 

πιστώνει τα ποσά προεξόφλησης η είσπραξης των απαιτήσεων και χρεώνει την 

αμοιβή του, τις προμήθειες, τον προεξοφλητικό τόκο, τις απαιτήσεις που δεν 

μπόρεσαν εισπραχθούν (π.χ. λόγω προβολής ενστάσεων εκ μέρους του οφειλέτη) 

κλπ. 

Τα ποσά, με τα οποία χρεώνει ο πράκτορας τον λογαριασμό του προμηθευτή, 

διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή της σύμβασης factoring. Ειδικότερα, στα ποσά 

αυτά περιλαμβάνονται: (α) Η αμοιβή του πράκτορα για τη διαχείριση, λογιστική 

παρακολούθηση, όχληση και είσπραξη των απαιτήσεων, (β) Ο προεξοφλητικός 

τόκος, στη συνήθη περίπτωση που συμφωνείται και προεξόφληση των 

εκχωρούμενων απαιτήσεων, (γ) Στο γνήσιο factoring ο πράκτορας εισπράττει 

επιπλέον ένα ποσοστό της απαίτησης έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας του 

οφειλέτη. 

 

 Μεικτή σύμβαση: Η παραπάνω σύμβαση-πλαίσιο αποτελεί τυπικό 

παράδειγμα μεικτής σύμβασης, αποτελούμενης από στοιχεία διάφορων 

συμβατικών τύπων (μεικτοτυπική σύμβαση). Ο μεικτός αυτός χαρακτήρας 

δικαιολογείται από την πολυμορφία των στόχων που επιδιώκονται με τη 

σύμβαση factoring. Έτσι, η σύμβαση περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία πώλησης 

απαιτήσεως (στην περίπτωση του γνήσιου factoring), παροχής πιστώσεως και 

εκχώρησης απαιτήσεων προς εξασφάλιση της πίστωσης (στην περίπτωση του 

μη γνήσιου factoring), σύμβασης έργου λόγω της διαχειριστικής και 

λογιστικής παρακολούθησης των απαιτήσεων, ασφαλιστήριας ρήτρας (ρήτρας 

del credere) στην περίπτωση του γνήσιου factoring κ. ά. 

 

 Εκχώρηση των απαιτήσεων: Σημειώθηκε παραπάνω ότι η λειτουργία της 

σύμβασης factoring επιτελείται με τις συνεχείς εκχωρήσεις των απαιτήσεων 

του προμηθευτή προς τον πράκτορα
2
.  Στο δίκαιο μας η εκχώρηση της 

απαιτήσεως ολοκληρώνεται και αναπτύσσει ενέργεια έναντι τρίτων με τη συμφωνία 

εκχώρησης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα και την αναγγελία στον οφειλέτη (ΑΚ 455 

επ., 460). Η αναγγελία πρέπει να είναι έγγραφη (άρθρο 2 §§ 1-3). Αναγγελία 

θεωρείται και η έγγραφη γνωστοποίηση στον οφειλέτη της ύπαρξης της σύμβασης 

factoring, καθώς και η αναγραφή στα προς εξόφληση παραστατικά της ταυτότητας 

του πράκτορα. Γίνεται πάντως δεκτό ότι η αναγγελία του άρθρου 2 §§ 1-3 μπορεί να 

γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την αντίληψη των συναλλαγών τρόπο, 

                                                 
2
 ΕφΑθ 356/2002 ΕπισκΕΔ 8, 1069, Κοντογιάννης ΔΕΕ 5,376 
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εφόσον αποδεικνύεται παραχρήμα
3
  . Σε κάθε περίπτωση με την αναγγελία 

πρέπει να προσδιορίζονται επαρκώς οι απαιτήσεις, στις οποίες αφορά το 

factoring, καθώς και η ταυτότητα του πράκτορα  

 

Ζητήματα γεννώνται σε σχέση με τις συνέπειες της εκχώρησης πριν από την 

αναγγελία . Κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη η εκχώρηση μόνον από 

την αναγγελία είναι τελεία και πλήρης, και άρα ο εκδοχέας μόνο από την 

αναγγελία αποκτά το εκχωρούμενο δικαίωμα, το οποίο μέχρι τότε 

εξακολουθεί να παραμένει στον εκχωρητή. Πριν από την αναγγελία ο 

εκχωρητής υποχρεούται απλώς απέναντι στον εκδοχέα να παραλείψει κάθε 

ενέργεια, η οποία ενδέχεται να εμποδίσει, δυσχεράνει ή ματαιώσει τη 

μεταβίβαση του εκγωρούιιενου δικαιώματος στον εκδοχέα,  η αθέτηση της 

υποχρεώσεως αυτής γεννά μόνο αξίωση αποζημιώσεις υπέρ του εκδοχέα κατά 

του εκχωρητή. 

 

Αντίθετα, κατά την πλειοψηφούσα στη θεωρία άποψη, η σύμβαση της 

εκχωρήσεως στις μεν σχέσεις μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα είναι πλήρης από 

την κατάρτιση της, επιφέρουσα το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (σχετική 

ενέργεια), στις δε σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη ή τρίτων η 

μεταβίβαση της απαιτήσεως επέρχεται από και με την αναγγελία (απόλυτη 

ενέργεια).  

 

Πάντως, η πρακτική σημασία της διχογνωμίας δεν είναι μεγάλη, αφού γίνεται 

γενικά δεκτό ότι σε περίπτωση διαδοχικής εκχώρησης της ίδιας απαίτησης ο 

οφειλέτης εξοφλεί εγκύρως στον εκδοχέα που ανήγγειλε πρώτος την 

εκχώρηση (αρχή της χρονικής προτεραιότητας). 

 Στο γνήσιο factoring: Στο γνήσιο factoring η εκχώρηση, ως εκποιητική 

δικαιοπραξία, έχει ως αιτία την πώληση. Πρόκειται για μια συνήθη 

πώληση απαιτήσεως (πρβλ. ΑΚ 513), στην οποία ο πωλητής ευθύνεται 

σύμφωνα με την ΑΚ 467 § 1 μόνο για την ύπαρξη (Verität) της 

απαίτησης, όχι και για τη φερεγγυότητα (Bonität) του οφειλέτη. Το ποσό, με 

το οποίο ο πράκτορας πιστώνει τον λογαριασμό του προμηθευτή, αποτελεί εδώ 

όχι παροχή πίστωσης (δάνειοι αλλά το τίμημα για την αγορά των συγκεκριμένων 

απαιτήσεων. 

 Στο μη γνήσιο factoring: Στο μη γνήσιο factoring ο πράκτορας πιστώνει μεν 

κατ' αρχήν τον λογαριασμό του προμηθευτή με το ποσό της εκχωρηθείσας 

απαίτησης, αν όμως δεν μπορέσει να την εισπράξει -λόγω αφερεγγυότητας του 

οφειλέτη- δικαιούται να χρεώσει τον λογαριασμό με το ποσό της απαίτησης 

συν τους τόκους του διαδραμόντος  χρόνου. Εδώ πρόκειται δηλαδή για 

παροχή πίστωσης από τον πράκτορα προς τον προμηθευτής Ή εκχώρηση των 

απαιτήσεων γίνεται προς εξασφάλιση αυτής  «της πίστωσης ή (κατ' ουσίαν το 

ίδιο) χάριν καταβολής (πρβλ. ΑΚ 421). Ο πράκτορας, αν δεν μπορέσει να 

                                                 
3
 ΕφΑθ 5634/2004, ΔΕΕ 11,58 
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εισπράξει την απαίτηση, οπότε και θα χρεώσει με το ποσόν της τον 

λογαριασμό του προμηθευτή, υποχρεούται να «αναμεταβιβάσει στον εκχωρητή 

την απαίτηση, εκτός αν αυτός την έχει επανακτήσει (ενδεχομένως βάσει 

διαλυτικής αιρέσεως: ΑΚ 202) αυτοδικαίως..  

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών: Μετά τη σύναψη της σύμβασης-

πλαισίου δημιουργείται μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή πλέγμα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δεδομένου ότι συνήθως θα πρόκειται για 

διαρκή σχέση, γεννιούνται και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που συνοδεύουν τέτοιες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

 Οι υποχρεώσεις του πράκτορα: Ανάλογα με το είδος του factoring που 

συνομολογήθηκε, οι κυριότερες υποχρεώσεις του πράκτορα είναι: αα) Να 

αναλάβει την είσπραξη των απαιτήσεων και να τις προεξοφλήσει, 

ββ) Να εκτελέσει τις υπηρεσίες που ανέλαβε για λογαριασμό του 

προμηθευτή (διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση των 

απαιτήσεων, όχληση του οφειλέτη, είσπραξη των απαιτήσεων κλπ.)  

γγ)Στην   περίπτωση 

μη γνήσιας σύμβασης factoring, όπου τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας 

του οφειλέτη φέρει ο προμηθευτής, να επιδιώξει την είσπραξη της 

απαίτησης πριν αναχθεί κατά του προμηθευτή, δηλαδή πριν χρεώσει 

με το ποσό της ανείσπρακτης απαίτησης τον λογαριασμό του 

προμηθευτή. Οι υποχρεώσεις αυτές του πράκτορα αποτελούν 

αντίστοιχα δικαιώματα για τον προμηθευτή. 

 Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή: Αντίστροφα, οι βασικές υποχρεώσεις 

του προμηθευτή προς τον πράκτορα μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

αα)  Να εκχωρήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη σύμβαση- 

πλαίσιο-ή (ανάλογα με το περιεχόμενο της συμφωνίας στη σύμβαση fac-

toring) να εξουσιοδοτεί απλώς τον πράκτορα να τις εισπράξει: (βλ. άρθρο 1 

§ 1 εδ. β' του ν. 1905/1990). ββ) Να καταβάλει (στην πράξη να δεχθεί να 

παρακρατείται από την αξία των απαιτήσεων) το ποσόν που συμφωνήθηκε  

ως αμοιβή του πράκτορα, γγ) Όταν περιεχόμενο της σύμβασης factoring 

είναι η καθολική προεξόφληση μελλοντικών απαιτήσεων, να δεχθεί την 

άρνηση του πράκτορα για παροχή των υπηρεσιών είσπραξης, παρακολού-

θησης κλπ. (ανάλογα με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σύμβασης-

πλαισίου) μιας απαίτησης, αν αυτή είναι προφανώς ασύμφορη για τον 

πράκτορα. δδ)να μη συνάπτει σύμβαση factoring και με άλλον πράκτορα 

για την ίδια απαίτηση (άρθρο 3;§ 3). Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής 

όχι μόνο θεωρείται παράνομη αλλά είναι και αξιόποινη, όταν γίνεται με 

δόλο (άρθρο 3 § 3 εδ. β'). Σκοπός της τελευταίας αυτής ρύθμισης είναι να 

μη διασαλεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών με την ύπαρξη αβεβαιότητας 

του νομιμοποιούμενου πράκτορα προς είσπραξη της απαίτησης. Είναι όμως 

γεγονός ότι σε περίπτωση εκχώρησης και σε άλλον πράκτορα, δικαιούχος 
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θα είναι ο πράκτορας που θα προβεί πρώτος στην αναγγελία (άρθρο 2 §§ 1-

3). 

 Ειδικότερα στην περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής: Σε μια τέτοια 

περίπτωση πρέπει να διακρίνουμε: αα) Στη γνήσια σύμβαση factoring ο 

προμηθευτής δεν φέρει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη, 

ευθύνεται όμως για την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης (άρθρο 3 § 1), 

καθώς και (ΑΚ 420 σε συνδυασμό με 514 επ.) για την ύπαρξη ενστάσεων 

που στρέφονται εναντίον του και αφορούν την εκχωρούμενη απαίτηση 

(π.χ. πραγματικά ελαττώματα ή πλημμελής εκπλήρωση της παροχής του 

προμηθευτή προς τον πελάτη του), ββ) Στη μη γνήσια σύμβαση factoring ο 

προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη και 

επομένως υποχρεούται, αν η προσπάθεια του πράκτορα να εισπράξει την 

απαίτηση αποβεί -παρότι τήρησε τις νόμιμες προϋποθέσεις (αναγγελία 

κλπ.)- άκαρπη, να αποδώσει σ' αυτόν το ποσόν που του προκατέβαλε 

έναντι της απαίτησης (ΑΚ 806 σε συνδυασμό με 421). 

 Ο έλεγχος της σύμβασης factoring ως σύμβασης προσχωρήσεως: Όπως 

επισημάνθηκε παραπάνω, η σύμβαση factoring καταρτίζεται βάσει 

προδιατυπωμένου εγγράφου του πράκτορα, οι όροι του οποίου δεν είναι 

συνήθως διαπραγματεύσιμοι. Το γεγονός αυτό ενέχει κινδύνους για τον 

προμηθευτή, γι' αυτό και προβάλλει έντονη η ανάγκη προστασίας του από 

ενδεχόμενες καταδυναστευτικές διαθέσεις του πράκτορα. Προστασία 

του προμηθευτή δεν είναι δυνατή κατά τις διατάξεις της Κοινής Υ.Α. 

Φ1-983/7.3.1991
 
περί καταναλωτικής πίστης, καθώς για την εφαρμογή 

της απόφασης αυτής ως «καταναλωτής» εννοείται πρόσωπο που 

συναλλάσσεται «εκτός της επαγγελματικής δραστηριότητας του». 

Η έννοια όμως του «καταναλωτή» κατά τον ν. 2251/1994 είναι ευρύτερη 

 και καταλαμβάνει και επαγγελματίες και εμπόρους, με την προϋπόθεση ότι 

 είναι «τελικοί αποδέκτες» των προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνεπώς, και 

 δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

 «προσφέρονται στην αγορά», θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο 

 προμηθευτής υπάγεται κατ' αρχήν στην έννοια του καταναλωτή του ν. 

 2251/1994 και τυγχάνει της προστασίας του. Συνεπώς, οι όροι της 

 σύμβασης factoring ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2251/1994, 

 χωρίς αποκλείεται ο έλεγγος ιιε βάση τις γενικές ρήτρες του Αστικού 

 Κώδικα (178-179, 288, 371). 

 Η σχέση μεταξύ πράκτορα και τρίτον οφειλέτη: Απέναντι στον 

οφειλέτη της εκχωρούμενης απαίτησης ο πράκτορας-εκδοχέας έχει, 

μετά την αναγγελία από αυτόν ή από τον προμηθευτή (άρθρα 2 του ν. 

1905/1990 και 460 ΑΚ), την ίδια νομική θέση που είχε και ο 

προμηθευτής-εκχωρητής, δηλαδή γίνεται δαvειστής, και μóvo σ' αυτόν 
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καταβάλλει έγκυρα πλέον ο οφειλέτης. Από την άλλη μεριά, ο 

τελευταίος έχει κατά του πράκτορα όλες τις ενστάσεις που είχε κατά 

του προμηθευτή πριν από την αναγγελία (ΑΚ 463).  

Το άρθρο 2 § 5 του ν. 1905/1990 ορίζει ότι οι συμβάσεις πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων «κατισχύουν των τυχόν συμφωνιών 

μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη περί ανεκχωρήτου των μεταξύ τους 

απαιτήσεων. Το νόημα της διάταξης είναι ότι οι εκχωρήσεις των 

απαιτήσεων που γίνονται στο πλαίσιο της σύμβασης factoring είναι 

ισχυρές -κατ' αντίθεση προς την αρχή της ΑΚ 466- ακόμη και αν 

μεταξύ του προμηθευτή και των πελατών του (τρίτων οφειλετών) είχε 

συμφωνηθεί το ανεκχώρητο (pactum de non cedendo). H αδυναμία 

προβολής του ανεκχωρήτου καλύπτει όχι μόνο τις συμφωνίες που 

ρητώς προβλέπουν το ανεκχώρητο αλλά και εκείνες, όπως η σύμβαση 

περί αλληλόχρεου λογαριασμού, οι οποίες συνεπάγονται από τη φύση 

τους το ανεκχώρητο. Η ρύθμιση αυτή, η οποία είναι ανάλογη με τις 

σχετικές ρυθμίσεις άλλων χωρών, κατέστη αναγκαία γιατί διαφορετικά 

οι συμφωνίες περί ανεκχωρήτου βάσει της ΑΚ 466 θα υπονόμευαν τον 

θεσμό του factoring και θα ματαίωναν τους επιδιωκόμενους με αυτόν 

σκοπούς.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση τη διάταξη αυτή (άρθρο 2§ 5) η 

συμφωνία περί ανεκχωρήτου υποχωρεί ακόμη και στην περίπτωση που 

ο πράκτορας γνώριζε το περιεχόμενο της. 

 Η σχέση μεταξύ προμηθευτή και τρίτου οφειλέτη: Η σχέση αυτή δεν 

επηρεάζεται από τη σύμβαση factoring. Συνήθως είναι πώληση, σύμ-

βαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση έργου κλπ. Επομένως, τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρίνονται με 

βάση τις οικείες διατάξεις (ΑΚ 513 επ., 681 επ. κλπ.). Οι ενστάσεις 

του οφειλέτη-πελάτη κατά του αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή 

αντιτάσσονται κατά του πράκτορα-εκδοχέα (ΑΚ 463). 

 8. Σύγκρουση της σύμβασης factoring με άλλες εξασφαλιστικές 

συμβάσεις 

1. Το πρόβλημα: Η καθολική εκχώρηση των απαιτήσεων (γεννημένων ή 

μελλοντικών) του προμηθευτή προς τον πράκτορα ενδέχεται να συγκρούεται με 

την εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων από τον προμηθευτή προς κάποιον τρίτον 

στο πλαίσιο άλλης πιστωτικής σύμβασης. Για παράδειγμα, όταν η οικονομική 

δραστηριότητα του προμηθευτή συνίσταται στη μεταπώληση εμπορευμάτων (π.χ. 

αυτοκινήτων, επίπλων, μηχανημάτων) που αγοράζει (π.χ. από τον βιομήχανο ή 

εισαγωγέα ή μεγαλέμπορο) με «παρατεινόμενη επιφύλαξη της κυριότητας», ο 
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πωλητής που παρακράτησε την κυριότητα των εμπορευμάτων παρέχει στον 

προμηθευτή την εξουσία διάθεσης τους (ΑΚ 239 § 1), εφόσον και ο μεταπράτης 

(προμηθευτής) τίς προεκχωρήσει τις μελλοντικές; απαντήσεις του κατά των 

πελατών από τη μεταπώληση των εμπορευμάτων αυτών. Επομένως, όταν ο 

προμηθευτής καταρτίζει με τον πράκτορα τη σύμβαση factoring και στη συνέχεια 

εκχωρεί στο πλαίσιο αυτής τις απαιτήσεις του από τη μεταπώληση των εμπορευμάτων, 

μπορεί να έχει ήδη εκχωρήσει τις απαιτήσεις αυτές στο πρόσωπο από το οποίο 

προμηθεύτηκε τα εμπορεύματα (παραγωγό, εισαγωγέα, χονδρέμπορο κλπ.· στο εξής, 

χάριν συντομίας, «παραγωγό»). Παρόμοιο πρόβλημα γεννιέται, όταν ο προμηθευτής 

πριν ή μετά την κατάρτιση της σύμβασης πρακτορείας, προκειμένου να επιτύχει και 

άλλη χρηματοδότηση, προσφεύγει σε δανεισμό εξασφαλίζοντας τον δανειστή-πιστοδότη 

(συνήθως τράπεζα) με καταπιστευτική εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των 

απαιτήσεων που θα γεννηθούν υπέρ αυτού από την άσκηση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας ή με σύσταση ενεχύρου επί των απαιτήσεων αυτών. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι δύο διαθέσεις των ίδιων απαιτήσεων γεννούν σειρά δύσκολων ζητημάτων, τα 

οποία η επιστήμη και η νομολογία προσπαθούν διεθνώς να αντιμετωπίσουν.  

Στο δίκαιο μας το πρόβλημα δεν επιλύεται με τον ν. 2844/2000, ακόμα 

και αν δεχθούμε ότι οι διατάξεις του περί δημοσιότητας μπορούν να εφαρμοστούν 

τουλάχιστον στο μη γνήσιο factoring, καθώς με τον νόμο αυτόν 

καθιερώνεται σύστημα προαιρετικής μόνο δημοσιότητας για την ενεχύραση ή εκχώρηση 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. Ο νόμος προβλέπει ότι 

έως μεν τη δημοσίευση η ενέργεια της εκχώρησης ή ενεχύρασης ρυθμίζεται από τις ΑΚ 

460 έως 463 και ΑK 1248 έως 1250, ενώ από την πρώτη 

δημοσίευση η προτεραιότητα μεταξύ πολλών εκδοχέων και ενεχυρούχων 

δανειστών καθορίζεται με βάση τον χρόνο δημοσίευσης (άρθρο 13 §§ 1-2 

του vόμου 2844/2000). Ισχύει δηλαδή ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας. 

Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν θεσπίζει το άρθρο 13 § 3,.που ορίζει ότι 

το δικαίωμα του εκδοχέα ή ενεχυρούχου δανειστή στο αντάλλαγμα, για εμπορεύματα 

που είχε προμηθεύσει με πίστωση στον  εκχωρητή ή ενεχυραστή, προηγείται και 

προγενέστερων δικαιωμάτων. 

 

Factoring και παρατεινόμενη επιφύλαξη της κυριότητας κινητών: 

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής (μεταπράτης) έχει εκχωρήσει τις ίδιες 

απαιτήσεις διαδοχικά στον παρακρατήσαντα την κυριότητα των εμπορευμάτων 

(παραγωγό) και στον πράκτορα, οι δύο εκχωρήσεις είναι κατ' αρχήν - σύμφωνα με όσα 

εκτίθενται παραπάνω- έγκυρες, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία 

καταρτίσθηκαν, αφού κρίσιμος είναι ο χρόνος της αναγγελίας προς τον οφειλέτη. 

Μέχρι τότε, και εφόσον ο εκχωρητής (προμηθευτής, μεταπράτης) ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πιστωτές (τον κύριο των εμπορευμάτων και τον 

πράκτορα), οι δύο εκχωρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσουν την ενέργεια τους 

παράλληλα, αφού η καθεμία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Η μια εξασφαλίζει τον 

πωλητή των εμπορευμάτων από τον κίνδυνο μη είσπραξης του τιμήματος, ενώ η άλλη 

επιτρέπει στον πράκτορα να προεξοφλήσει και στη συνέχεια να εισπράξει τις 
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απαιτήσεις στο πλαίσιο της σύμβασης factoring. Ο πρώτος δεν έχει λόγο να αναγγεί-

λει την εκχώρηση στους οφειλέτες, ενώ ο δεύτερος προβαίνει αμέσως στην αναγγελία 

προκειμένου να εισπράξει τις εκχωρηθείσες σε αυτόν απαιτήσεις (βλ. και άρθρο 2 § 1 

του ν. 1905/1990).  

Η σύγκρουση εκδηλώνεται, όταν ο εκχωρητής (μεταπράτης, προμηθευτής) περιέλθει 

σε κακή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

οπότε ο παρακρατήσας την κυριότητα των εμπορευμάτων θα επιδιώξει να 

ικανοποιηθεί από τις απαιτήσεις που του είχαν εκχωρηθεί στο πλαίσιο της 

παρατεινομένης επιφύλαξης της κυριότητας. Συνήθως θα έχει όμως ήδη αναγγείλει 

την εκχώρηση ή και εισπράξει Γ, τις απαιτήσεις ο πράκτορας.  

Επομένως, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ σύμβασης factoring και  

παρατεινόμενης επιφύλαξης της κυριότητας, οι πελάτες του προμηθευτή (τρίτοι 

οφειλέτες) εξοφλούν έγκυρα και ελευθερώνονται από την οφειλή τους (αποκτώντας 

έτσι την κυριότητα των εμπορευμάτων που αγόρασαν) είτε πληρώσουν στον 

πράκτορα είτε στον παραγωγό, αρκεί να καταβάλουν σ' αυτόν που θα αναγγείλει 

πρώτος την εκχώρηση (ΑΚ 460 και άρθρο 2 § 4εδ. Β του ν. 1905/1990).  

 

Δεν αποκλείεται ωστόσο, η εκχώρηση στον πράκτορα των απαιτήσεων, που είχαν 

προηγουμένως εκχωρηθεί στον πωλητή των εμπορευμάτων, να αντίκειται, υπό τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις, στα χρηστά ήθη και άρα να είναι άκυρη σύμφωνα με την 

ΑΚ 178. Αυτό θα συμβαίνει π.χ., όταν ο πράκτορας κατήρτισε τη σύμβαση factoring 

ή συνεχίζει να προεξοφλεί τις απαιτήσεις, ενώ γνωρίζει ότι ο προμηθευτής βρίσκεται 

σε κακή οικονομική κατάσταση και ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του απέναντι στους πιστωτές του. Εφόσον θεωρηθεί στην περίπτωση  αυτή άκυρη η 

εκχώρηση προς τον πράκτορα, και αυτός έχει ήδη εισπράξει τις απαιτήσεις, θα μπορεί 

ο παρακρατήσας την κυριότητα των εμπορευμάτων να στραφεί εναντίον του βάσει 

των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ενδέχεται όμως να συντρέχουν και 

οι προϋποθέσεις των ΑΚ 419, 919 και 939. 

 Factoring και εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων: Το πρόβλημα της 

σύγκρουσης διαδοχικών εκχωρήσεων με αντικείμενο τις ίδιες (γεννημένες ή 

μέλλουσες) απαιτήσεις παρουσιάζεται επίσης, όταν η μια εκχώρηση γίνεται στο 

πλαίσιο σύμβασης factoring και η άλλη στο πλαίσιο μιας πιστωτικής σύμβασης με 

άλλη τράπεζα, για την εξασφάλιση της οποίας ο πιστολήπτης εκχωρεί 

καταπιστευτικά το σύνολο ή ένα μέρος των απαιτήσεων κατά των πελατών του. 

Αδιάφορο είναι αν χρονικά προηγείται η σύμβαση factoring και έπεται η 

καταπιστευτική εκχώρηση των απαιτήσεων ή αντιστρόφως. Και στην περίπτωση 

αυτή οι δύο διαδοχικές εκχωρήσεις εκκρεμούν κατ' αρχήν, μέχρις ότου η μια από 

αυτές ολοκληρωθεί με την αναγγελία στον οφειλέτη.  

Δεδομένου ότι η καταπιστευτική εκχώρηση των απαιτήσεων δεν γνωστοποιείται κατά 

κανόνα στον οφειλέτη, διότι ο πιστολήπτης επιχειρηματίας (προμηθευτής) 

δελ^επ^θυμεί να πληροφορηθούν οι οφειλέτες-πελάτες του ότι χρειάσθηκε να 

χρηματοδοτηθεί από πιστωτικό ίδρυμα με ασφάλεια τις απαιτήσεις εναντίον τους, 
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είναι προφανές ότι ο, πράκτορας προηγείται σχεδόν πάντα ως προς την αναγγελία της 

εκχωρήσεως (πρβλ. /άρθρο 2 §§ 1-2 του ν. 1905/1990), Ακόμη και αν η τράπεζα 

θελήσει να αναγγείλει την εκχώρηση των απαιτήσεων, όπως σε περίπτωση 

δυσμενούς εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης του εκχωρητή (πιστολήπτη, 

προμηθευτή), πάλι θα έχει προηγηθεί ο πράκτορας, αφού η γνωστοποίηση της προς 

αυτόν εκχώρησης συνήθως γίνεται με σχετική ένδειξη επί των τιμολογίων που 

εκδίδει ο προμηθευτής.  

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω ο πράκτορας, αναγγέλλοντας πρώτος την εκχώρηση 

στον οφειλέτη, εγκύρως αποκτά τις απαιτήσεις, ανεξάρτητα από το αν η εκχώρηση 

προς αυτόν προηγείται ή έπεται της εξασφαλιστικής εκχώρησης των ίδιων 

απαιτήσεων προς την τράπεζα.  

Εφόσον ο πιστολήπτης (εκχωρητής) ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του από την 

πιστωτική σύμβαση, η διαδοχική εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων δεν δημιουργεί 

ιδιαίτερα προβλήματα, αφού η προεξόφληση από τον πράκτορα εξομοιώνεται με την 

πληρωμή εκ μέρους των πελατών-οφειλετών. Συνήθως η τράπεζα θα έχει μάλιστα 

συμφέρον να συνάψει ο πιστολήπτης και σύμβαση factoring, δηλαδή θα προτιμά να 

προεξοφλούνται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις του από ένα φερέγγυο φορέα, όπως 

είναι η εταιρεία factoring, παρά να αναμένεται η πληρωμή τους από τους 

ενδεχομένως αμφίβολης φερεγγυότητας οφειλέτες-πελάτες. Η σύγκρουση 

καταφαίνεται όμως στην περίπτωση οικονομικής κρίσης του εκχωρητή, οπότε ο 

πράκτορας και ο πιστοδότης θα επιδιώκουν, την ικανοποίηση τους μέσω των 

απαιτήσεων που τους εκχωρήθηκαν. Τη λύση θα δώσει η αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας και τελικά θα ικανοποιηθεί εκείνος που ανήγγειλε πρώτος την 

εκχώρηση, δηλαδή συνήθως ο πράκτορας.  

Επειδή και οι δύο εκδοχείς είναι οικονομικά περίπου ισοδύναμοι (διαθέτουν οργάνωση, 

εμπειρία στις συναφείς συναλλαγές, επιτελείο ειδικών, νομικών κλπ.), δεν φαίνεται 

αναγκαία η προστασία του ενός ή του άλλου και «συνεπώς η απόκλιση από την αρχή της 

χρονικής προτεραιότητας ως προς την ολοκλήρωση της εκχωρήσεως (ΑΚ 460). Όταν η 

τράπεζα δεχόταν την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που παρέσχε με εξασφαλιστική 

εκχώρηση των μελλοντικών απαιτήσεων του πιστολήπτη, έπρεπε να υπολογίζει το 

ενδεχόμενο συνομολόγησης και σύμβασης factoring με αντικείμενο τις ίδιες απαιτήσεις. 

 Factoring και ενεχύραση απαιτήσεων: Σύγκρουση μπορεί να υπάρξει και στην 

περίπτωση που ο προμηθευτής έχει παραχωρήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ ενός 

πιστωτή του (συνήθως ενός πιστωτικού ιδρύματος) επί μελλοντικών απαιτήσεων του, 

οι οποίες παράλληλα αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης στο πλαίσιο μιας σύμβασης 

factoring.  

Το ελληνικό δίκαιο γνωρίζει δύο μορφές ενεχύρασης απαιτήσεως: το 

κοινό ενέχυρο απαιτήσεως (ΑΚ 1248 επ.) και το ειδικό (εμπορικό ή τραπε 

ζικό) ενέχυρο απαιτήσεως που ρυθμίζεται από τα άρθρα 35 επ, του ν.δ. της 

17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»   

α) Για την ενεχύραση απαιτήσεως σύμφωνα με τον ΑΚ χρειάζεται απαραιτήτως: (α) 
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ενεχυρική σύμβαση που θα καταρτισθεί με έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό 

βέβαιης χρονολογίας (ΑΚ 1247 εδ. β' και γ') και (β) επιπλέον γνωστοποίηση της 

ενεχύρασης από τον ενεχυραστή στον οφειλέτη της ενεχυραζόμενης απαιτήσεως (ΑΚ 

1248). Με τη γνωστοποίηση, η οποία αντιστοιχεί στην παράδοση του ενεχυράσματος 

επί ενεχυράσεως πράγματος, συντελείται η σύσταση του ενεχύρου, εξασφαλίζεται 

κατά το δυνατόν η δημοσιότητα της ενεχύρασης και ο ενεχυραστής αποξενώνεται από 

την εΕουσία να εισπράξει την απαίτηση (βλ. ΑΚ 1252, 1254). Οι ΑΚ 1251 επ. 

ρυθμίζουν διεξοδικώς τον τρόπο είσπραξης της ενεχυρασμέ-νης απαίτησης ανάλογα 

με το αν έληξε ή όχι το ασφαλισμένο χρέος, πριν αυτή καταστεί απαιτητή. 

β) Το ενέχυρο του ν.δ. της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 προϋποθέτει ότι η 

ενεχύραση της απαιτήσεως γίνεται υπέρ τράπεζας ή ανώνυμης εταιρείας που της 

χορηγήθηκε άδεια εφαρμογής του νομοθετήματος τούτου. Η σύσταση αυτού του 

ειδικού ενεχύρου απαίτησης διαφέρει από τη ρύθμιση των ΑΚ 1247-1248 στα 

εξής σημεία: (α) Η ενεχυρική σύμβαση μπορεί να καταρτισθεί και με απλό 

ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 36 § 2) (β) αντίγραφο της σύμβασης ενεχυράσεως 

πρέπει να επιδοθεί στον οφειλέτη (άρθρο 39 § 2)· (γ) η επίδοση, και άρα η 

γνωστοποίηση που επέρχεται με αυτή, μπορεί να γίνει και από την ενεχυρούχο 

πιστώτρια τράπεζα, αφού το άρθρο 39 § 2 δεν κάνει σχετική διάκριση. Η 

είσπραξη της ενεχυρασμένης απαίτησης μπορεί να γίνεται από μόνη τη 

δανείστρια τράπεζα, χωρίς τη σύμπραξη του ενεχυραστή, ανεξάρτητα από το αν 

έληξε ή όχι το ασφαλισμένο χρέος (άρθρο 44).  

 

Εφόσον ο προμηθευτής ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του απέναντι 

στην πιστοδότρια τράπεζα, η σύγκρουση μεταξύ ενεχυράσεως των απαιτήσεων 

και σύμβασης factoring δεν γίνεται εμφανής. Η προεξόφληση των 

απαιτήσεων από τον πράκτορα δεν διαφέρει για την τράπεζα (ενεχυρούχο 

δανειστή) από την πληρωμή εκ μέρους των τρίτων οφειλετών.  

 

Τα προβλήματα εμφανίζονται, όταν η επιχείρηση του προμηθευτή (πι-στολήπτη, 

ενεχυραστή) περιέλθει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει τη χρηματοδότηση που έλαβε από την τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή 

γίνεται προφανής η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της τράπεζας και του πράκτορα, 

αφού και οι δύο θα επιδιώξουν την ικανοποίηση τους μέσω των απαιτήσεων του 

προμηθευτή.  

 

Η σύγκρουση θα λυθεί σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, δηλαδή 

υπέρ εκείνου που απέκτησε πρώτος τις επίμαχες απαιτήσεις. Δεδομένου ότι η 

σύμβαση factoring αναγγέλλεται ή γνωστοποιείται στον οφειλέτη από τον πράκτορα ή 

τον προμηθευτή σχεδόν αμέσως μετά την κατάρτιση της (όπως με την «αναγραφή στα 

προς εξόφληση παραστατικά της ταυτότητας του πράκτορα»: άρθρο 2 § 2 του ν. 

1905/1990), συνήθως πρώτος θα είναι ο πράκτορας, εκτός αν είχε προηγηθεί η 

ενεχύραση των απαιτήσεων προς την τράπεζα, οπότε ο πράκτορας θα έχει αποκτήσει 

τις απαιτήσεις βεβαρημένες ήδη με το ενέχυρο υπέρ της τράπεζας
. 
 

 

Εν πάση περιπτώσει και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος απόκλισης από την αρχή 

της χρονικής προτεραιότητας, αφού και οι δύο ενδιαφερόμενοι (τράπεζα και εταιρεία 
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factoring) είναι κατά τεκμήριο ίσοι από άποψη οικονομικής ισχύος, οργάνωσης, πείρας 

και δυνατότητας να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους. Τυχόν ακραίες περιπτώσεις, 

στις οποίες η ενεχύραση ή η εκχώρηση των απαιτήσεων αντίκειται υπό τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις στα χρηστά ήθη, θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα 

παραπάνω εκτεθέντα. 

 

 Εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορες: Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 1905/1990, απαγορεύεται η σύναψη περισσότερων συμβάσεων 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με διαφορετικούς πράκτορες για τις ίδιες 

απαιτήσεις, εκτός αν οι δύο πράκτορες συνήνεσαν στη σύναψη των συμβάσεων 

αυτών. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει σχετική συναίνεση, η δεύτερη σύμβαση factoring 

είναι άκυρη (άρθρο 3 § 3 του ν. 1905/1990 σε συνδυασμό με ΑΚ 174), η δε 

ακυρότητα, κατά τελολογική ερμηνεία της διάταξης, θα αφορά όχι μόνο τη 

σύμβαση factoring αλλά και τις εκχωρήσεις απαιτήσεων που συνομολογούνται 

στο πλαίσιο της.  

Ενόψει της νομοθετικής αυτής ρύθμισης σύγκρουση μεταξύ διαδοχικών 

εκχωρήσεων των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορες 

μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που η διαδοχική εκχώρηση έγινε 

εν γνώσει και με τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων πρακτόρων. Σε μια 

τέτοια, μάλλον απίθανη περίπτωση η σύγκρουση θα λυθεί με βάση την 

αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Και οι δύο εταιρείες factoring είναι 

κατά τεκμήριο εύρωστες επιχειρήσεις, συνήθως τράπεζες ή θυγατρικές 

τραπεζών, διαθέτουν πείρα της αγοράς και οργάνωση, ώστε να μην παρίσταται κατ' 

αρχήν ανάγκη αυξημένης προστασίας της μιας έναντι της άλλης. 

9. Η λήξη της σύμβασης   

Η σύμβαση factoring, δηλαδή η σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή 

συνάπτεται κατά κανόνα ως ορισμένου χρόνου. Συνήθης διάρκεια είναι 24 μήνες, με 

δυνατότητα σιωπηρής παράτασης αν δεν υπάρξει καταγγελία εκ μέρους κάποιου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, οπότε η σύμβαση καθίσταται αόριστου χρόνου. 

 

Όπως κάθε διαρκής σύμβαση, η σύμβαση factoring λήγει με την πάροδο του 

συμφωνηθέντος χρόνου ή με καταγγελία. Γίνεται δεκτό ότι, λόγω της σχέσης 

εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των συμβαλλομένων, απαιτείται η τήρηση 

ορισμένης προθεσμίας για την ενέργεια της καταγγελίας. 

10. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών αποφάσεων 

1. Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ίσο 
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τουλάχιστον με το 1/4 του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται 

για την ίδρυση τραπεζικής εταιρείας. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 

των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι σήμερα τέσσερα 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2471/10-

4/23-4-2001 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδόθηκε 

βάσει του άρθρου 5 του ν. 1905/1990 και καθορίζει ότι για την ίδρυση και 

λειτουργία στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή της ανώνυμης 

εταιρείας απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο δεκαοκτώ εκατομμυρίων 

Ευρώ. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο ολόκληρο 

σε μετρητά. Είναι όμως δυνατόν, κατ' εξαίρεση, να καταβληθεί το ήμισυ του εν 

λόγω κεφαλαίου με εισφορές σε είδος (άρθρο 4 § 4 εδ. β'). Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει τα συγκεκριμένα πράγματα να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 

αναγκών προς στέγαση, εξοπλισμό κλπ. της εταιρείας.  

Το άρθρο 4 § 3 εδ. β' του ν. 1905/1990 προβλέπει για τις αλλοδαπές εταιρείες 

factoring που προέρχονται από τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες ότι εκτός από την τήρηση 

των γενικών όρων (άρθρο 50 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

62 του ν. 3604/2007)" πρέπει, για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην 

Ελλάδα, να εισαγάγουν κεφάλαιο ίσο με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 

ημεδαπών εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Και στην 

περίπτωση αυτή είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση καταβολή του ημίσεως από το 

ελάχιστο κεφάλαιο σε είδος, που θα πρέπει να εισαχθεί από το εξωτερικό.  

Αντίθετα για τις κοινοτικές εταιρείες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 43 

(πρώην 52) και 49 (πρώην 59) ΣυνθΕΚ, η εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα, 

εφόσον τηρήθηκε κατά τη σύσταση τους παρόμοια διαδικασία με εκείνη του 

άρθρου 4
101

. Ήδη το άρθρο 14 του ν. 2076/1992 (σε συνδυασμό με το άρθρο 13 

§§ 3-5), που αναφερόταν στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επιχειρήσεις 

factoring / forfaiting θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων, είχε τροποποιήσει το 

άρθρο 4 § 3 εδ. β' με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον εισαγωγή κεφαλαίων 

για την περίπτωση αυτή. 

2. Οι μετοχές της εταιρείας: Το άρθρο 4 § 5 εδ. α' προβλέπει ότι οι μετοχές της 

εταιρείας επιχειρηματικών απαιτήσεων πρέπει να είναι ονομαστικές, για να καθίσταται 

δυνατός ο έλεγχος της καταλληλότητας των μετόχων. 

Το εδάφιο β' της ίδιας παραγράφου ορίζει ότι είναι άκυρη η μεταβίβαση των μετοχών, με 

εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή
102

 και τη γονική παροχή, αν δεν προηγηθεί άδεια της 

Τράπεζας της Ελλάδος
103

, στην περίπτωση που αυτός προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση 

αποκτά ή συμπληρώνει ποσοστό 10% (των μετοχών). 

 

3. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας: Στις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων χορηγείται επίσης και ειδική άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της 

Ελλάδος
104

. Η άδεια λειτουργίας παρέχεται πριν από την εγκριτική απόφαση της διοίκησης 
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(άρθρο 4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3604/2007) και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 4 § 2 εδ. α' του ν. 1905/1990). Ο 

νομοθέτης δεν ορίζει το περιεχόμενο του ελέγχου, με βάση τον οποίο η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Εξουσιοδοτεί όμως εν λευκώ 

την Τράπεζα της Ελλάδος να εκδώσει κανονιστική πράξη, με την οποία θα ορίζει τους 

όρους χορήγησης (ατομικώς) της άδειας λειτουργίας (άρθρο 4 § 2 εδ. β'). 

 

Τίθεται το ερώτημα, αν η επιβολή λήψης της παραπάνω άδειας αποτελεί ανεπίτρεπτο 

περιορισμό του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας που κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγμα (άρθρο 5). Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στον χώρο του 

συνταγματικού δικαίου
105

, για να είναι θεμιτός ο περιορισμός που επιβάλλεται με το άρθρο 

4 § 2 πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας του δημόσιου συμφέροντος
106

 και 

των συναλλασσομένων. Στην περίπτωση μας η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κυρίως στον χρηματοδοτικό και 

ασφαλιστικό τομέα, επηρεάζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

χώρας και άρα ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον
107

. Επομένως, η εξάρτηση της 

σύστασης εταιρείας factoring από προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος δεν 

αντιβαίνει στο άρθρο 5 του Συντάγματος, αφού πρόκειται για θεμιτό περιορισμό της 

οικονομικής ελευθερίας σύμφωνα με το άρθρο 106 § 2 αυτού. 

Από τη στιγμή που είναι συνταγματική η επιβολή λήψης της παραπάνω 

άδειας, τίθεται το ερώτημα ποιος θα καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση 

της. Ευχής έργο θα ήταν, τα κριτήρια αυτά να προσδιορίζονται από τον νόμο. 

Όμως, ο Έλληνας νομοθέτης προέκρινε να αναθέσει την εξειδίκευση των 

κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας στον Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 4 § 2 εδ. β'). Η εν λόγω νομοθετική 

εξουσιοδότηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «εν λευκώ», διότι δεν περιέχει 

τις επιβαλλόμενες κατευθυντήριες αρχές (τι, για ποιον λόγο και σε ποιον 

βαθμό θα ρυθμιστεί), με βάση τις οποίες θα προσδιοριστεί με ακρίβεια το 

περιεχόμενο του ελέγχου μέσω της άδειας λειτουργίας. Επομένως, η διάταξη 

αυτή είναι αντισυνταγματική και καθιστά τυχόν πράξη του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος ανεφάρμοστη, αφού θα πάσχει από ακυρότητα. Κατά 

συνέπεια, ο έλεγχος που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 

είναι μόνον έλεγχος νομιμότητας, συνιστάμενος στη διαπίστωση τήρησης της 

εταιρικής νομοθεσίας και του ν. 1905/1990 με βάση μόνο τα κριτήρια του 

άρθρου 5 § 2. Είναι χαρακτηριστικό ότι η βούληση του ιστορικού νομοθέτη 

ήταν να διενεργείται όχι μόνο έλεγχος νομιμότητας αλλά και ουσιαστικός ή 

έλεγχος σκοπιμότητας. Ορθότερο θα ήταν επομένως να συμπληρωθεί η 

ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 4 § 2 εδ. β' με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε η 

εξουσιοδότηση να γίνει ειδική και ορισμένη, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. 

Πρέπει δηλαδή τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του ελέγχου να τίθενται από 

τον ίδιο τον νόμο σε γενικές γραμμές και στη συνέχεια να εξειδικεύονται με 

πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως βασικές κατευθύνσεις 

του ελέγχου θα μπορούσαν να ορισθούν
112

 ιδίως η ύπαρξη και το ύψος των 

οικονομικών μέσων, η ύπαρξη διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας, η ύπαρξη κατάλληλων προσόντων στα πρόσωπα 
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των διοικούντων, η καταλληλότητα των σημαντικότερων μετόχων (π.χ. αυτών 

που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών) κλπ.  

Ήδη όμως με βάση το άρθρο 4 § 2 εδ. β' του ν. 1905/1990 εκδόθηκε η υπ' 

αριθμ. 2168/8-1-1993 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με την 

οποία καθορίζονται οι εξής προϋποθέσεις για την παροχή της άδειας 

λειτουργίας : α) Κάλυψη του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 4 §§ 3-

4)· β) γνωστοποίηση των μετόχων, ώστε να εξετασθεί η καταλληλότητα τόσο 

εκείνων που κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό όσο και εκείνων που ασκούν 

με οποιονδήποτε τρόπο ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας· γ) 

γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και δύο τουλάχιστον προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της 

διοίκησης, με πλήρη στοιχεία, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

καταλληλότητας τους· δ) υποβολή σχεδίου καταστατικού της υπό ίδρυση 

εταιρείας· ε) υποβολή μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα αναφέρεται 

λεπτομερώς στις εργασίες της εταιρείας, στις πηγές άντλησης κεφαλαίων, 

στην περιγραφή του λογιστικού συστήματος και των προσόντων που θα έχουν 

τα πρόσωπα τα οποία θα το υλοποιήσουν στ) περιγραφή της όλης 

συγκρότησης του συστήματος άντλησης πληροφοριών για τους πελάτες της 

εταιρείας (προμηθευτές) και τους οφειλέτες. Από το όλο πνεύμα της εν λόγω 

πράξης προκύπτει σαφώς ότι σκοπείται συνταγματικά ανεπίτρεπτος έλεγχος 

σκοπιμότητας σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.  

Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

στην εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ως εκτελεστή 

ατομική διοικητική πράξη, προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

4. Μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε εταιρεία factoring: Με το άρθρο 4 § 2 εδ. α' 

περ. β' του ν. 1905/1990 προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής υφιστάμενης 

εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την 

τήρηση των προϋποθέσεων των ν. 2190/1920 και 1905/1990, όπως ακριβώς και 

στην εξαρχής σύσταση. Στο εταιρικό δίκαιο (άρθρο 66 του ν. 2190/1920) 

προβλέπεται η μετατροπή τόσο Ε.Π.Ε. όσο και ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 

εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. Επομένως, οποιαδήποτε υφιστάμενη εταιρεία με 

νομική προσωπικότητα μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τέλος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην έννοια της 

μετατροπής υπάγεται και η περίπτωση κατά την οποία μια ανώνυμη εταιρεία 

τροποποιεί το καταστατικό της, ώστε να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της 

ειδικής νομοθεσίας για την εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.  

5. Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών factoring: a) Εισαγωγικά: 

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη (άρθρο 4 § 2 εδ. α' περ. β' του ν. 1905/1990), 

όμοια άδεια απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα 

αλλοδαπής εταιρείας factoring.  
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Οι αλλοδαπές εταιρείες δεν απαιτείται να είναι ανώνυμες (ή αντίστοιχη μορφή 

εταιρείας) ούτε απαιτείται να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 

εργασιών factoring. Για την περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων που 

ανακύπτουν, σκόπιμο είναι να γίνει και πάλι διάκριση των αλλοδαπών εταιρειών 

σε εξωκοινοτικές και ενδοκοινοτικές.  

 β) Εξωκοινοτικές εταιρείες: Για τις εξωκοινοτικές εταιρείες factoring 

 υπάρχει η δυνατότητα άσκησης και ελέγχου σκοπιμότητας. Κατά την 

 κρατούσα άποψη η οικονομική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται στο 

 άρθρο 5 του Συντάγματος, δεν έχει την ίδια ευρύτητα για τους 

 αλλοδαπούς, δεδομένου ότι αυτοί -σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 Σ- είναι 

 ισότιμοι προς τους ημεδαπούς μόνο ως προς τη ζωή, την τιμή και την 

 προσωπική ελευθερία". Πάντως, η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη 

 χορήγηση ή μη της άδειας σε εξωκοινοτική εταιρεία πρέπει να λαμβάνει 

 υπόψη της την αρχή της αμοιβαιότητας και τις συμφωνίες που συνάπτει η 

 Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 38 § 3 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ 

 (άρθρο 20 § 4 του ν. 3601/2007). Από το άρθρο 4 § 2 εδ. β' του 

 ν.1905/1990 συνάγεται ότι για τις εξωκοινοτικές εταιρείες απαιτείται 

 εγκατάσταση στην Ελλάδα". Ωστόσο, τό άρθρο 20 § 1 του ν. 3601/2007 

 ορίζει ότι οι εξωκοινοτικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, 

 μεταξύ άλλων και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 20 § 

 1 σε συνδυασμό με 11 § 1 περ. β'), μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος 

 ή και χωρίς εγκατάσταση μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Δεδομένου ότι ο ν. 3601/2007 (νεότερος αλλά γενικότερος του ν. 

 1905/1990) αποσκοπεί στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας κατ' επιταγή 

 του ευρωπαϊκού δικαίου με τη νομοθεσία των λοιπών κρατών-μελών, θα 

 πρέπει να δεχθούμε ότι τροποποίησε στο σημείο αυτό τον ν. 1905/1990. 

   

 γ) Κοινοτικές εταιρείες: Τα άρθρα 43 (πρώην 52) και 49 (πρώην 59) 

ΣυνθΕΚ, που περιέχουν κανόνες άμεσης ισχύος, παρέχουν το δικαίωμα 

ελεύθερης εγκατάστασης επιχειρήσεων και δικαίωμα ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους (βλ. και 

άρθρο 16 ν. 3601/2007). Επιβάλλεται δηλαδή η όμοια αντιμετώπιση των 

υπηκόων κρατών-μελών με τους έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η 

άδεια κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης κοινοτικών εταιρειών factor 

ing πρέπει να χορηγείται μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας όπως και 

για τις ελληνικές εταιρείες. Το άρθρο 18 του ν. 3601/2007 προβλέπει για 

τις εταιρείες factoring, που είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων, ότι 

για την εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή την παροχή υπη 

ρεσιών χωρίς εγκατάσταση δεν απαιτείται πλέον άδεια από την Τράπεζα 

της Ελλάδος. Αντί γι' αυτήν ακολουθείται ειδική διαδικασία, με την οποία 

ανακοινώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από την αρμόδια αρχή του 

κράτους προέλευσης η εγκατάσταση του υποκαταστήματος με όλα τα α 
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παιτούμενα στοιχεία (άρθρο 12 §§ 2 και 4 του ν. 3601/2007). Για την πα 

ροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση απαιτείται ειδική ανακοίνωση από 

την αρμόδια αρχή του κράτους προέλευσης προς την Τράπεζα της Ελλά 

δος (άρθρο 15 §§ 2 και 3 του ν. 3601/2007).  

 

 Διατυπώθηκε η άποψη ότι για να μην αντίκειται η υποχρέωση λήψης 

άδειας στα άρθρα 43 (πρώην 52) και 49 (πρώην 59) ΣυνθΕΚ είναι ανάγκη 

να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, διότι δεν θα πρέπει, εκτός των άλλων, 

να αγνοείται το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές λειτουργούν ήδη στο κράτος 

προέλευσης ή και αλλού καθώς και ότι έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας από 

την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους. Ειδικότερα οι προϋποθέσεις αυτές είναι 

οι εξής: (α) Η υποχρέωση λήψης πρέπει να στοχεύει στην προστασία του 

λεγόμενου γενικού συμφέροντος, το οποίο αποτελεί διευρυμένη έννοια του 

δημόσιου συμφέροντος και αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ασφάλειας των 

συναλλαγών και στη διασφάλιση των αντισυμβαλλομένων των επιχειρήσεων 

factoring, (β) Οι περιορισμοί που τίθενται για τη χορήγηση της άδειας δεν 

πρέπει να αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας, (γ) Οι προϋποθέσεις για 

τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δεν πρέπει να ελέγχονται εκ νέου, όταν 

προβλέπονται και στο κράτος προέλευσης και η άδεια σύστασης της 

συγκεκριμένης εταιρείας χορηγήθηκε μετά από έλεγχο αυτών των 

προϋποθέσεων. 

6. Εγκατάσταση ελληνικών εταιρειών factoring σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ: Το 

άρθρο 19 του ν. 3601/2007 προβλέπει την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή την 

παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από 

ελληνικά χρηματοδοτικά ιδρύματα, άρα και εταιρείες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι οι εξής: α) Η 

τήρηση του ελάχιστου ύψους ίδιων κεφαλαίων άνω του ποσού των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ και η συμφωνία τους με τους λοιπούς κανόνες βάσει των 

οποίων εποπτεύονται (βλ. άρθρο 19 § 1 του ν. 3601/2007). β) Να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 18 § 1 του ν. 3601/2007. γ) Να γνωστοποιούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 12 § 2 του 

ν. 3601/2007, αν πρόκειται για εγκατάσταση υποκαταστήματος, και το είδος των 

υπηρεσιών, αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση (άρθρο 19 § 

1 εδ. β' του ν. 3601/2007).  

Αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί 

σχετικό πιστοποιητικό (άρθρο 19 § 2 του ν. 3601/2007), το οποίο υποβάλλεται 

από την ελληνική εταιρεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους εγκατάστασης ή 

παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να αρχίσει εκεί η άσκηση δραστηριοτήτων 

factoring - forfaiting.  

7. Ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος: α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Ο νόμος 

ορίζει ότι το εποπτικό όργανο των ανώνυμων εταιρειών που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 § 1 εδ. β' (ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση 
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πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 

5). Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις Τράπεζες (άρθρο 25 του ν. 3601/2007).  

Ο έλεγχος αυτός αφορά μόνο στην άσκηση της πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων και δεν υπεισέρχεται σε θέματα ελέγχου ανώνυμων εταιρειών, για 

τον οποίον αρμόδιος είναι ο νομάρχης (άρθρο 11 του ν. 2190/1920, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3604/2007) και τα μέλη του σώματος 

ορκωτών ελεγκτών - λογιστών (άρθρο 4 § 5 εδ. γ' του v. 1905/1990 σε συνδυασμό 

με άρθρα 36 επ. του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 45 επ. του 

ν. 3604/2007). Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να ζητάει από τις εταιρείες 

οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Επίσης, 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2499/2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τριμηνιαίως στην Τράπεζα της Ελλάδος λογιστικές καταστάσεις. 

          

  

 β) Το περιεχόμενο του ελέγχου: Η διάταξη του άρθρου 5 § 2, 

 επιδιώκοντας να εξειδικεύσει το περιεχόμενο του ελέγχου, ορίζει ότι με 

 πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται συντελεστές 

 φερεγγυότητας, ρευστότητας και συγκέντρωσης κινδύνων, οι οποίοι 

 προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος στα 

 πιστωτικά ιδρύματα. 

 

  Ήδη με την υπ' αριθμ. 2168/8-1-1993 Πράξη του Διοικητή της 

 Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη του 

 Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος της 27/3/1996, οι ανωτέρω 

 συντελεστές εξειδικεύονται ως εξής:  

(α) Ο συντελεστής φερεγγυότητας: Ο συντελεστής φερεγγυότητας προσδιορίζεται 

από το σύνολο του ποσού που η εταιρεία έχει καταβάλει στους προμηθευτές 

προεξοφλώντας απαιτήσεις τους, καθώς και του ποσού που θα καταβάλει σ' 

αυτούς όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες και εισπραχθούν οι εκχωρηθείσες 

απαιτήσεις. Τέλος, για να είναι φερέγγυα η εταιρεία, δεν πρέπει να συνάπτει 

συμβάσεις γνήσιου factoring με αντικείμενο άνω του δεκαπλασίου των ίδιων 

κεφαλαίων (μετοχικού κεφαλαίου πλέον αποθεματικών και κερδών εις νέο). 

 (β) Ο συντελεστής συγκέντρωσης κινδύνων: Σχετικά με τους συντελεστές 

συγκέντρωσης κινδύνων καθορίζεται ότι το σύνολο των ποσών που 

καταβάλλονται στους προμηθευτές, ως προεξόφληση απαιτήσεων, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 25% των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας. Ως μεγάλο 

χρηματοδοτικό άνοιγμα (που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους) θεωρείται: η 

προεξόφληση απαιτήσεων προς προμηθευτή, όταν η εταιρεία αποκτά γι' αυτόν 

τον λόγο εναντίον του απαιτήσεις που φθάνουν ή υπερβαίνουν το 10% των 

ίδιων κεφαλαίων. Το σύνολο των ανωτέρω ανοιγμάτων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει συνολικά το οκταπλάσιο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας. Τα 
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χρηματοδοτικά ανοίγματα άνω των εκατό εκατομμυρίων δραχμών (πλέον το 

αντίστοιχο σε ευρώ) πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

(γ) Ο συντελεστής ρευστότητας: Για να υφίσταται ο συντελεστής 

ρευστότητας, θα πρέπει η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανειακών 

κεφαλαίων της εταιρείας να είναι μεγαλύτερη από τη μέση 

σταθμισμένη διάρκεια των απαιτήσεων που προεξοφλήθηκαν. Από τον 

συνδυασμό των άρθρων 19 § 4 και 25 § 1 εδ. α' του ν. 3601/2007 

προκύπτει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει τις εταιρείες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων και για τις δραστηριότητες τους σε άλλη χώρα της ΕΕ 

με εγκατάσταση ή και χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήματος. Το περιεχόμενο του 

ελέγχου δεν διαφέρει σε τίποτα από τον αντίστοιχο των εγκατεστημένων στην 

ημεδαπή εταιρειών. 

δ) Έλεγχος των κοινοτικών εταιρειών factoring: Ο έλεγχος αυτός γίνεται 

από τις αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσης (άρθρο 25 § 2 εδ. β' σε 

συνδυασμό με άρθρο 18 § 1 του ν. 3601/2007) μετά από σχετική ενη-

μέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 22 § 2). Κατ' εξαίρεση η Τρά-

πεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη ρευστότητα τους σε συνεργασία με τις α-

νωτέρω αρχές (άρθρο 21 § 1 εδ. α' του ν. 3601/2007). Ακόμη, μπορεί να 

καθορίζει κανόνες γενικής εφαρμογής, με την προϋπόθεση ότι με τα μέτρα 

αυτά δεν θα θεσπίζονται περιορισμοί ή άνιση μεταχείριση σε βάρος των εν 

λόγω επιχειρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές (άρθρο 21 § 1 

εδ. β' του ν. 3601/2007). Για τη διενέργεια αυτού του ελέγχου η Τράπεζα 

της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να απαιτεί τις ίδιες πληροφορίες και τα 

ίδια στοιχεία που απαιτεί και από τις ελληνικές εταιρείες (άρθρο 21 § 2 

του ν. 3601/2007). 

ε) Η παράβαση του ν. 1905/1990 από τις εταιρείες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων: Το άρθρο 5 § 3 όριζε ότι η Τράπεζα της 

Ελλάδος «μπορεί να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα για τις ανώνυμες 

εταιρείες μέτρα, εφαρμοζομένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων 

του νόμου για τον έλεγχο και την εποπτεία των τραπεζών». Η ασαφής 

διατύπωση του νόμου είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ως προς 

την εφαρμογή του, διότι από πουθενά δεν προβλέπεται έλεγχος των 

ανώνυμων εταιρειών εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το όλο 

πνεύμα του νόμου προέκυπτε ότι σκοπός του ιστορικού νομοθέτη ήταν η 

παρόμοια μεταχείριση των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες. Επομένως, 

εφαρμοζόταν το άρθρο 22 του ν. 2076/1992 τόσο ως προς το 

περιεχόμενο των κυρώσεων όσο και ως προς τη διαδικασία επιβολής 

τους.  
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Ωστόσο, το άρθρο 5 § 3 του ν. 1905/1990 καταργήθηκε με το άρθρο 92 του 

ν. 3601/2007. Επομένως, μπορούν πλέον να επιβληθούν τα μέτρα και οι 

κυρώσεις που προβλέπονται για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στον ν. 

3601/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 § 2 του ν. 3601/2007 που αφορά χρηματοδοτικά 

ιδρύματα (άρα και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) 

εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ατομική βάση, η τελευταία 

μπορεί να επιβάλει την αναστολή της άδειας λειτουργίας τους ή την 

ανάκληση της, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας που 

διέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ κατά την § 1 του ίδιου 

άρθρου, με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών διατάξεων και του άρθρου 

55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η τελευταία μπορεί να 

επιβάλει τα μέτρα ή τις κυρώσεις των άρθρων 8, 60, 61 § 3, 62 και 64 του ν. 

3601/2007, εξαιρουμένων των ποινικών κυρώσεων. 

Η απόφαση, με την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις, είναι εκτελεστή 

ατομική διοικητική πράξη και προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 9 του ν. 3601/2007). 

8. Κατάρτιση συμβάσεων factoring από μη εξουσιοδοτημένους φορείς: Το άρθρο 4 

§ 1 του ν. 1905/1990 ορίζει ότι η δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων επιτρέπεται να ασκείται μόνον από τράπεζες και από τις ανώνυμες 

εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως έχουν θεσμοθετηθεί στον 

νόμο αυτόν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 § 2 εδ. β'. 

Γεννιέται το ερώτημα, ποια είναι η έννοια αυτής της διάταξης από άποψη αστικού 

δικαίου και συγκεκριμένα ποιο θα είναι το δικαιοπρακτικό κύρος συμβάσεων 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες θα καταρτισθούν ενδεχομένως 

από πρόσωπα εκτός αυτών που, σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπεται να ασκούν 

δραστηριότητα factoring. 

 

Κατ' αρχάς πρέπει να παρατηρηθεί, με βάση τον σκοπό του ιστορικού νομοθέτη, 

ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να καταλαμβάνει την περιστασιακή κατάρτιση 

σύμβασης με περιεχόμενο την εκχώρηση απαιτήσεων ενός προμηθευτή αγαθών ή 

υπηρεσιών σε μια επιχείρηση, ακόμη και αν η επιχείρηση προεξοφλεί στον διαθέτη 

αυτές τις απαιτήσεις ή και καλύπτει τον πιστωτικό του κίνδυνο. Επομένως, για 

τέτοιου είδους συμβάσεις δεν τίθεται θέμα κύρους τους, ανεξάρτητα από το 

περιεχόμενο τους και από το αν η επιχείρηση του εκδοχέα πληροί ή όχι τις 

προϋποθέσεις του ν. 1905/1990.  

Προκειμένου να εξετάσει κανείς την έννοια που μπορεί να έχει η επιφύλαξη 

της κατ' επάγγελμα άσκησης της δραστηριότητας της πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων στους φορείς που απαριθμούνται περιοριστικά 

στον νόμο, πρέπει να ερευνηθεί ο δικαιολογητικός λόγος (ratio) της ρύθμισης. 

Όπως έχει επισημανθεί, η αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 § 1 

συνδέεται κυρίως με τις χρηματοδοτικής και ασφαλιστικής φύσεως 
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δραστηριότητες που μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο των συμβάσεων 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες (δραστηριότητες) 

ενέχουν κινδύνους τέτοιους, ώστε να δικαιολογούν τον περιορισμό της 

ελεύθερης άσκησης τους σε φορείς που πληρούν ορισμένες ελάχιστες 

προϋποθέσεις σοβαρότητας και οργανωτικής δομής. Δεν υπάρχει όμως λόγος 

να επιφυλάσσεται η έστω και κατ' επάγγελμα άσκηση δραστηριοτήτων που 

μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, πέραν των χρηματοδοτικής και ασφαλιστικής 

φύσεως και ενδεχομένως εκείνων που περιλαμβάνουν εκχώρηση απαιτήσεων, 

στους φορείς που απαριθμούνται στον νόμο. Ορθό είναι, επομένως, να γίνει 

τελολογικώς δεκτό ότι η επιφύλαξη της κατ' επάγγελμα άσκησης της 

δραστηριότητας factoring στις περιοριστικά απαριθμούμενες στον νόμο 

επιχειρήσεις δεν καταλαμβάνει την κατ' επάγγελμα άσκηση δραστηριοτήτων, 

οι οποίες μπορεί μεν να υπάγονται στην έννοια των συμβάσεων πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων κατά το άρθρο 1 § 1, δεν είναι όμως 

χρηματοδοτικής και ασφαλιστικής φύσεως. 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες εκείνες που ο νομοθέτης ήθελε να 

ασκούνται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις του άρθρου 4 § 1 του νόμου, 

ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι η επιφύλαξη της άσκησης τους από τις 

επιχειρήσεις αυτές συνδέεται κυρίως με τα φορολογικά κίνητρα που εισά-

γονται (άρθρο 6) και τη μέριμνα για την οργανωμένη άσκηση τους (άρθρα 4-

5). Δεν πάσχει όμως το κύρος των συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων που ασκούνται από τρίτα πρόσωπα, πέραν αυτών του άρθρου 4 § 

1. Κατ' αρχήν η κάθε σύμβαση θα είναι έγκυρη, αφού το άρθρο 4 § 1 δεν 

αποτελεί απαγορευτική διάταξη με την έννοια της ΑΚ 174 αλλά περιέχει 

διοικητικής φύσεως απαγόρευση που συνεπάγεται ανάλογες κυρώσεις σε 

βάρος της επιχείρησης. Ακυρότητα της σύμβασης πρέπει να γίνει δεκτή, 

μόνον εφόσον προσκρούει -κατά το περιεχόμενο ή τη σύναψη της- σε 

απαγορευτική διάταξη ειδικού νόμου (ΑΚ 174), που αναφέρεται σε θέματα 

πιστωτικής ή συναλλαγματικής πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής δεν θα προστατεύεται από τον νόμο κυρίως ως προς τη 

φερεγγυότητα του πράκτορα αλλά και ο δεύτερος θα στερείται των 

φορολογικών πλεονεκτημάτων του άρθρου 6. 

 

11. To factoring από άποψη φορολογικού δικαίου 

1. Εισαγωγικά: Πριν από την εισαγωγή του ν. 1905/1990 η φορολογική 

αντιμετώπιση του factoring δεν ήταν ενιαία, αλλά κάθε επιμέρους σύμ 

βαση που εντασσόταν στο πλαίσιο της σύμβασης factoring υπόκειτο αυτο 

τελώς σε φορολογία κατά τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους. Δεν 

χρειάζεται βέβαια να τονισθεί ότι αυτό αποτελούσε σοβαρό αντικίνητρο 

για την ανάπτυξη του θεσμού, καθώς το κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

Τούτο οφειλόταν στην υποχρέωση καταβολής αναλογικού τέλους χαρτο 

σήμου 2% επί του αντικειμένου κάθε επιμέρους συμβάσεως, πλέον ΟΓΑ 

20% επί του χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά 2,4%. Αυτό, σε συνδυασμό με 
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την αμοιβή του πράκτορα (που μπορεί να έφθανε μέχρι το 2,5%), διαμόρ 

φωνε το κόστος του Factoring περίπου στο 5% της εκχωρούμενης κάθε 

φορά απαίτησης.  

Λύση στο ζήτημα αυτό έδωσε ο ν. 1905/1990, ο οποίος δημιουργεί κίνητρα 

τόσο για τη δημιουργία και δραστηριοποίηση εταιρειών factoring με την 

πρόβλεψη ευνοϊκής για τον θεσμό φορολογίας εισοδήματος των εν λόγω 

εταιρειών, όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της 

νέας αυτής μορφής χρηματοδότησης χωρίς να επιβαρυνθούν με υψηλό κόστος. 

 

2. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του πράκτορα: Σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 

του ν. 1905/1990 η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και οι 

παρεπόμενες συμβάσεις, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1642/1986 για την επιβολή 

Φ.Π.Α. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, το άρθρο 8 του ν. 1905/1990 

τροποποίησε το άρθρο 18 § 1 εδ. κστ' του ν. 1642/1986, ώστε να εισαχθεί ρητή 

εξαίρεση της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων από τις τραπεζικές 

εργασίες που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. Μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα 

Φ.Π.Α. (v. 2859/2000)
134

 η εξαίρεση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 § 1 εδ. κε'.  

Τα υποκείμενα σε φόρο προστιθέμενης αξίας ακαθάριστα έσοδα των πρακτόρων 

επιχειρηματικών απαιτήσεων φορολογούνται με τον συντελεστή του άρθρου 21 § 1 

του ν. 2859/2000, δηλαδή με 19% μετά την τροποποίηση της σχετικής διάταξης με 

τον ν. 3336/2005. Στο άρθρο 6 § 2 του ν. 1905/1990 καθορίζεται ο τρόπος 

προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του φόρου 

προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακαθάριστων 

εσόδων από την άσκηση της επιχείρησης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

χωρίς καμία έκπτωση, πλην του σχετικού φόρου.  

Η υπαγωγή του factoring σε Φ.Π.Α. συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του Ε.Φ.Τ.Ε. (άρθρο 12 του v. 1676/1986), καθώς και από την υποχρέωση 

καταβολής (αναλογικού) τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 57 εδ. β' του v. 1642/1986). Η 

απαλλαγή της σύμβασης factoring από κάθε φόρο, τέλος και γενικότερα από κάθε 

επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου νομικού προσώπου, προβλέπεται 

και στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.  

Όσον αφορά στους παραπάνω θεσμοθετημένους φορείς, δηλαδή τις εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και τις τράπεζες, το άρθρο 6 § 3 τους 

παρέχει τη δυνατότητα, για τον προσδιορισμό καθαρού εισοδήματος από κέρδη της 

επιχείρησης factoring ' , να εκπίπτουν ποσά έως 1,5% επί του μέσου ετήσιου ύψους 

των ποσών που έχουν προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων από εξαγωγική 

δραστηριότητα στο πλαίσιο γνήσιου factoring καθώς και ποσά έως 1% επί του μέσου 

ετήσιου ύψους των ποσών που έχουν προεξοφλήσει με δικαίωμα αναγωγής. Η 

έκπτωση αυτή παρέχεται ως αντιστάθμισμα των επιχειρηματικών κινδύνων που α-
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ναλαμβάνουν ως πράκτορες. Το εκπιπτόμενο ποσό φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο 

αποθεματικό, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων ή το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των 

τραπεζών. Το ειδικό αυτό αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται -κατά παρέκκλιση 

από τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 54 του ν. 3604/2007- πριν από τη διενέργεια των κρατήσεων για το τακτικό 

αποθεματικό καθώς και πριν από την καταβολή του πρώτου μερίσματος. Αν 

ξεπερασθεί το ύψος του αφορολόγητου αποθεματικού, δεν είναι δυνατή πλέον η 

έκπτωση επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Μόνη δυνατότητα που έχει στην 

περίπτωση αυτή ο πράκτορας είναι να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο.  

Η εταιρεία factoring υπόκειται σε φόρο εισοδήματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 

98 επ. του ν. 2238/1994, αναλόγως του αν είναι τραπεζική ανώνυμη εταιρεία ή όχι 

και αναλόγως του αν είναι ημεδαπή ή υποκατάστημα αλλοδαπής.  

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα επιχειρήσεων factoring 

φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2076/1992 (ήδη άρθρο 18 του ν. 

3601/2007) αυτοτελώς και όχι σε συνάρτηση με τη μητρική εταιρεία. Η εν λόγω 

εταιρεία δεν υπόκειται σε καμία φορολόγηση εκτός από τη φορολογία τυχόν 

μερισμάτων που αποκτά. 

 

3. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του προμηθευτή: Τα παρεχόμενα από το άρθρο 6 

κίνητρα αφορούν μόνο στον πράκτορα. Έτσι, ο προμηθευτής ωφελείται μόνο 

εμμέσως από την κατάργηση του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου, το οποίο 

επιβαρύνει αυτόν. Δεδομένου λοιπόν ότι το factoring απαλλάσσεται από το 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ότι οι περισσότερες κατηγορίες πάγιων τελών 

χαρτοσήμου, μεταξύ των οποίων και αυτή που αφορούσε στο factoring, έχουν 

καταργηθεί με τον ν. 2873/2000, ο προμηθευτής δεν επιβαρύνεται πλέον με τα 

σχετικά τέλη. Επιπλέον, τα ποσά που καταβάλλει ο προμηθευτής στον πράκτορα ως 

αμοιβή, προμήθεια κτλ. εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα του ως λειτουργικές 

δαπάνες. Κατά τα λοιπά ο προμηθευτής υπόκειται κανονικά σε φόρο εισοδήματος, 

αναλόγως της νομικής μορφής και της δραστηριότητας του. 

   

12. Η διεθνής σύμβαση για το Factoring  

 

Στη Διεθνή Διάσκεψη για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Unidroit) της Ottawa 

υιοθετήθηκε στις 28 Μαΐου 1988 κείμενο διεθνούς σύμβασης για το διεθνές 

Factoring. Η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής κυρώσει αυτή τη σύμβαση, η οποία 

τέθηκε σε ισχύ την 1.5.1995. 

Η σύμβαση αυτή στηρίχθηκε στο προκαταρκτικό σχέδιο του ενιαίου νόμου για το 

διεθνές factoring, το οποίο είχε εκπονήσει το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση 
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του Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διευκόλυνε τη 

διάδοση και λειτουργία του νέου αυτού θεσμού. Όπως προκύπτει από το εισαγωγικό 

μέρος της συμβάσεως (σε συνδυασμό με το άρθρο 4 αυτής), σκοπός της είναι η 

θέσπιση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και νομικά 

συστήματα, το οποίο θα επιλύει τα προβλήματα του εφαρμοστέου δικαίου και θα 

διευκολύνει τη λειτουργία και περαιτέρω διάδοση του factoring, ενώ θα διατηρείται 

και μια δίκαιη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ αυτών που μετέχουν (με οποιαδήποτε 

ιδιότητα) στις διεθνείς συναλλαγές factoring. 

Για τους σκοπούς της σύμβασης η έννοια του όρου διεθνές factoring 

προσδιορίζεται στο άρθρο 2, με δεδομένο ότι σε κάθε μορφή της 

σύμβασης αυτής εμπεριέχεται και εκχώρηση των απαιτήσεων του 

προμηθευτή. Ως διεθνές factoring θεωρείται η σύμβαση εκείνη κατά την 

οποία ο προμηθευτής, ο οφειλέτης και ο πράκτορας (factor) έχουν την 

επαγγελματική τους εγκατάσταση σε διάφορες χώρες, οι οποίες όμως 

δεσμεύονται από τη σύμβαση. 

Με το άρθρο 1 § 2 ορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης factoring, το 

οποίο όμως δεν συμπίπτει απολύτως με εκείνο της σύμβασης πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1 του ν. 1905/1990. 

Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής μπορεί να εκχωρήσει στον factor 

απαιτήσεις του από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Οι συμβάσεις, 

από τις οποίες πηγάζουν οι εκχωρούμενες απαιτήσεις, πρέπει να έχουν 

εμπορικό χαρακτήρα. Το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης factoring 

καθορίζεται από τα μέρη, τα οποία πρέπει να συμφωνήσουν ότι ο factor 

θα παρέχει στον προμηθευτή τουλάχιστον δύο από τις τέσσερις 

κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 § 2 εδ. β'. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι: α) Η χρηματοδότηση του προμηθευτή με δάνεια 

και προεξόφληση απαιτήσεων β) η διαχείριση των απαιτήσεων του 

προμηθευτή· γ) η είσπραξη των απαιτήσεων δ) η προστασία του 

προμηθευτή από την αφερεγγυότητα των οφειλετών (κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου). 

Εάν η σύμβαση προεκχώρησης περιλαμβάνεται στη σύμβαση 

factoring, δεν χρειάζεται ξεχωριστή σύμβαση για τη μεταβίβαση των 

απαιτήσεων (άρθρο 5). Η αναγγελία της εκχώρησης, καθώς και ο τρόπος 

και ο τύπος της (άρθρα 1 § 4 και 8 § 1), καθορίζονται κατά τρόπο 

ανάλογο με το ελληνικό δίκαιο. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της 

εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων είναι να προκύπτει σαφώς με 

οποιονδήποτε τρόπο ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις περιλαμβάνονται 

στη σύμβαση κατά την εκπλήρωση της ή όταν γεννηθούν (άρθρο 5 εδ. α'), 

χωρίς να χρειάζεται άλλη διατύπωση για τη μεταβίβαση (άρθρο 5 εδ. β'). 

Η συμφωνία περί ανεκχωρήτου μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη 

παραμερίζεται και η εκχώρηση είναι ισχυρή (άρθρο 6 § 1), εκτός αν ο 

οφειλέτης έχει ως τόπο επαγγελματικής εγκατάστασης χώρα που έκανε 

δήλωση ότι το άρθρο 6 § 1 δεν ισχύει για οφειλέτες εγκατεστημένους στο 

έδαφος της (άρθρο 18). Αν ο προμηθευτής εκχωρήσει έγκυρα, κατά 

παράβαση της συμφωνίας περί ανεκχωρήτου, ευθύνεται σε αποζημίωση 
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του οφειλέτη. Ο οφειλέτης εξοφλεί το χρέος καταβάλλοντας στην 

επιχείρηση factoring, όταν είναι καλόπιστος και δεν γνωρίζει ότι άλλο 

πρόσωπο είναι δικαιούχος της απαίτησης. Πρέπει όμως να συντρέχουν και 

οι εξής προϋποθέσεις: α) Η αναγγελία να γίνεται από τον προμηθευτή ή 

τον factor· β) στην αναγγελία να προσδιορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις 

και ο εκδοχέας (δηλαδή ο factor)· γ) η αναγγελία να αφορά γεννημένες 

απαιτήσεις από τις παραπάνω συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ο 

οφειλέτης δικαιούται να προτείνει κατά του factor όλες τις ενστάσεις που έχει 

από τη σχέση του με τον προμηθευτή (ρύθμιση ανάλογη με την ΑΚ 463). 

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα προβολής της ένστασης συμψηφισμού 

με μόνη εξαίρεση την παραίτηση από αυτή, η οποία συνάγεται από την αποδοχή 

της εκχώρησης (άρθρο 9).  

Ο factor απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε σχέση με την αθέτηση των 

υποχρεώσεων του προμηθευτή προς τον οφειλέτη (άρθρο 10 § 1), με την 

επιφύλαξη της ρύθμισης του άρθρου 9. Μάλιστα, ο οφειλέτης δεν δικαιού 

ται να αξιώσει επιστροφή τυχόν καταβληθέντων στον factor, εκτός εάν αυτός: α) 

δεν είχε ακόμα εκτελέσει την υποχρέωση του προς τον πελάτη του, 

να του καταβάλει τα ποσά των εκχωρηθεισών απαιτήσεων' β) πραγματο 

ποίησε προεξόφληση απαιτήσεων, ενώ.γνώριζε ότι ο προμηθευτής παραβίασε 

υπαίτια τις υποχρεώσεις του από τη σχετική σύμβαση.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στη 

σύμβαση είναι στο σύνολο τους ενδοτικού δικαίου, σε αντίθεση με τον 

νόμο 1905/1990 που περιέχει και διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Μπορεί δηλαδή να συμφωνηθεί ότι η συγκεκριμένη σύμβαση factoring 

δεν θα διέπεται από τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης ως συνόλου. Δεν 

είναι όμως δυνατή η εξαίρεση εφαρμογής επιλεκτικά ορισμένων από 

αυτές τις διατάξεις. Η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης μπορεί να 

αποκλεισθεί τόσο από τη σύμβαση factoring όσο και από τη σύμβαση 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Στη δεύτερη περίπτωση όμως ο 

αποκλεισμός θα αφοράμόνο σ' εκείνες τις απαιτήσεις, που γεννήθηκαν 

μετά την έγγραφη γνωστοποίηση προς τον factor της μη εφαρμογής της 

διεθνούς σύμβασης.   
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13. Forfaiting 

 

Η ανάλυση που έχει προηγηθεί σχετικά με το factoring επιτρέπει την 

κατανόηση του forfaiting ως μίας πιο εξειδικευμένης μορφής συναλλαγής 

σε σχέση με το factoring. Στο πλαίσιο αυτό το forfaiting όπως και το 

factoring έχουν ως αντικείμενο απαιτήσεις, οι οποίες εκχωρούνται με 

αντάλλαγμα την χορήγηση ρευστότητας, με  την οποία εξασφαλίζεται η 

χρηματοδότηση του προμηθευτή, χωρίς να απαιτείται από τον τελευταίο 

να εισπράξει την απαίτηση κατά το χρόνο που αυτή καταστεί 

ληξιπρόθεσμη. Πέρα όμως από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό, το 

factoring ως πιο εξειδικευμένη μορφή συναλλαγής σε σχέση με το 

factoring εστιάζεται κυρίως στο εξαγωγικό εμπόριο και έχει ως 

αντικείμενο την κατάρτιση μίας σύμβασης με την οποία ο εξαγωγέας 

ειδικά πωλεί και εκχωρεί την απαίτησή του και η οποία κατά κανόνα 

ενσωματώνεται σε ένα αξιόγραφο (συναλλαγματική ή γραμμάτιο εις 

διαταγήν). 

Σε σχέση με το factoring, στο forfaiting, η εκχωρούμενη απαίτηση 

είναι μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αφορά κυρίως κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό και ο αγοραστής της απαίτησης αναλαμβάνει πάντα τον ίνδυνο 

μη πληρωμής της απαίτησης, υπό την έννοια ότι στο ενδεχόμενο κατά το 

οποίο δεν λάβει το τίμημα της απαίτησης, δεν έχει δικαίωμα αναγωγής 

κατά του προμηθευτή και εκχωρητή. Σημειώνεται ότι με βάση την 

ανάληψη αυτού του κινδύνου, το οποίο αποτελεί και εννοιολογικό 

στοιχείο της σύμβασης forfaiting, διευκολύνεται σε σημαντικό βαθμό το 

εξαγωγικό εμπόριο.  

Σημειώνεται ωστόσο ότι ως αντιστάθμισμα για τον κίνδυνο αυτό περί 

της αφερεγγυότητας του τρίτου να εξοφλήσει την απαίτηση, συμφωνείται 

ότι η εκχωρούμενη απαίτηση συνοδεύεται πάντοτε από την αμετάκλητη 

εγγύηση κάποιας τρίτης φερέγγυας τράπεζας είτε με τη ρήτρα per aval 

επισημειωμένη στο αξιόγραφο, το οποίο ενσωματώνει την απαίτηση.  

 

14. Διάκριση του forfaiting από το factoring 

To forfaiting, ως νομικό μόρφωμα αλλά και ως τεχνική χρηματοδότησης, 

παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με το γνήσιο εξαγωγικό factoring, ώστε συχνά οι 

δύο έννοιες να συγχέονται: Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για προεξοφλητική 

χρηματοδότηση (αγορά) απαιτήσεων προερχόμενων από διεθνείς πωλήσεις, όπου η 

ευθύνη του εξαγωγέα (πωλητή των απαιτήσεων) απέναντι στη χρηματοδότρια 

εταιρεία (τράπεζα ή εταιρεία factoring) περιορίζεται κατά τη συμφωνία των μερών 

μόνο στην ύπαρξη της απαίτηση. Πέρα από αυτή την ομοιότητα διαπιστώνει όμως 

κανείς μεταξύ factoring και forfaiting σειρά διαφορών, οι σπουδαιότερες από τις 

οποίες είναι οι εξής: 

 To forfaiting αποτελεί μέσο χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και δεν 

χρησιμοποιείται στο εσωτερικό εμπόριο.  Αντίθετα, το factoring χρησιμοποιείται στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό εμπόριο. 
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To forfaiting δεν εμφανίζεται ποτέ με μορφή ανάλογη του «μη γνήσιου» factoring, 

καθώς η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγωγής κατά του οφειλέτη αποτελεί 

εννοιλογικό στοιχείο της σύμβασης forfaiting. 

O forfaiter παρέχει κυρίως χρηματοδότηση, ενώ ο factor και δέσμη άλλων 

υπηρεσιών, όπως εργασίες λογιστικής παρακολούθησης των απαιτήσεων, όχλησης των 

οφειλετών, στατιστικής, παροχής βοήθειας κατά τον εκτελωνισμό των προϊόντων κλπ. 

To forfaiting αφορά κατ' αρχήν σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

(από 6 μηνών έως και 10 χρόνων), ενώ το factoring δεν ενδείκνυται για απαιτήσεις 

πέραν των 120 ημερών. 

Ενώ το factoring δημιουργεί συνήθως διαρκή ενοχική σχέση μεταξύ πράκτορα και 

προμηθευτή (σύμβαση-πλαίσιο), στο πλαίσιο της οποίας εκχωρείται σταδιακά το σύνολο 

των απαιτήσεων του προμηθευτή από την άσκηση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας, χαρακτηριστικό γνώρισμα του forfaiting αποτελεί η εκχώρηση 

ορισμένης απαίτησης από μία συγκεκριμένη σύμβαση. 

 Η κατ' εξοχήν ειδοποιός διαφορά μεταξύ factoring και forfaiting εντοπίζεται ωστόσο 

στο εύρος των αναλαμβανόμενων κινδύνων και στη φύση των μεταβιβαζόμενων 

απαιτήσεων. Ο forfaiter, πέραν του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη-εισαγωγέα 

(credit risk), αναλαμβάνει να καλύψει και άλλους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους 

(political risk, country risk). Στους κινδύνους αυτούς ανήκει π.χ. το ενδεχόμενο μη 

είσπραξης της απαίτησης λόγω πολέμου, κυβερνητικής αστάθειας, έκτακτων 

συναλλαγματικών περιορισμών, νομικής αδυναμίας παροχής του οφειλέτη λόγω 

απαγορεύσεων επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία του τόπου εισαγωγής για την 

προστασία του εθνικού νομίσματος (foreign exchange risk), απαγόρευσης πληρωμών και 

γενικά για κάθε λόγο «ανωτέρας βίας». 

Ο εξαγωγέας, που ρευστοποιεί τις απαιτήσεις του μέσω του μηχανισμού του 

factoring, θα χρειαστεί να συμβληθεί επιπλέον με κάποια (κρατική συνήθως) εταιρεία 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Αντίθετα, στο forfeiting την ανάληψη των 

κινδύνων αυτών συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι με τη ρήτρα «άνευ ευθύνης» (à 

forfait). Τη συγκατάθεση του για την ανάληψη των κινδύνων αυτών δίνει ο forfaiter, 

διότι εδώ η εκχωρούμενη απαίτηση είναι αφενός ενσωματωμένη σε συναλλαγματική 

ή γραμμάτιο εις διαταγήν και αφετέρου συνήθως εγγυημένη από τράπεζα. Μόνο έτσι 

μπορεί να εξασφαλισθεί ο forfaiter ότι οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την αγορά 

απαιτήσεων προερχόμενων από πώληση αγαθών (και που απορρέουν από τυχόν 

ενστάσεις του οφειλέτη κλπ.) θα αποκλεισθούν. 

Σε αντίθεση με το factoring, το forfeiting χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την 

εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μακράς οικονομικής ζωής (επενδυτικά αγαθά) και 

ιδίως μηχανημάτων, βιομηχανικών συγκροτημάτων, ημικατεργασμένων προϊόντων 

και πρώτων υλών καθώς και για την παροχή ορισμένων μόνο υπηρεσιών, συνεπώς 

όχι καταναλωτικών αγαθών.  

Η χρηματοδότηση μέσω forfeiting γίνεται στην πράξη μόνο σε ορισμένα 

νομίσματα (κυρίως Δολλάρια ΗΠΑ, Ευρώ, Φράγκα Ελβετίας, τελευταίως δε και Γιεν 

Ιαπωνίας).  
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Ενόψει των παραπάνω διαφορών γίνεται πρόδηλο ότι το forfeiting δεν αποτελεί 

εναλλακτική λύση έναντι του factoring, αλλά αναπτύσσεται ακριβώς εκεί όπου η 

ανάπτυξη του τελευταίου δεν προσφέρεται. 
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