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Αρ. Πρωτ. 21630/ΑΠ/κσ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 

 

  Π Ρ Ο Σ   Τον  

  Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  

  κ. Ιωάννη Οικονοµίδη  

  Χαρ.Τρικούπη 182                         

      101 78  Α Θ Η Ν Α 

 

 ΚΟΙΝ.: ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών 

  Επαγγελµάτων (∆15) 

  Ιπποκράτους 196 

  114 71 ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Αύξηση κεφαλαίου µε «Οφειλόµενο Κεφάλαιο» - Υπολογισµός ή µη στα 
«Ίδια Κεφάλαια» – ∆είκτες Βιωσιµότητας». 

 

Κύριε Γενικέ, 

Κατά την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι 
στους ισολογισµούς παρουσιάζονται, στο σκέλος του Παθητικού και συγκεκριµένα στα ίδια 
κεφάλαια, ποσά «οφειλόµενου κεφαλαίου» καθώς και ποσά που προορίζονται για «αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου» πολλαπλάσια των ιδίων κεφαλαίων µε σκοπό να προκύψει δείκτης 
βιωσιµότητας ∆Β1>1 (Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων). Μετά την αναθεώρηση της 
εγγραφής λαµβάνεται νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ανακαλεί την 
προηγούµενη απόφασή της περί αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, και έτσι αποφεύγεται η 
καταβολή των ποσών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, ενώ τα µη 
καταβληθέντα, και εποµένως ανύπαρκτα κεφάλαια, έχουν προσµετρηθεί για τον υπολογισµό 
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πλασµατικού δείκτη 
βιωσιµότητας.  

Η ανωτέρω πρακτική συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί δεικτών βιωσιµότητας˙ 
ακόµη δε και αν δεν παραβιάζει ευθέως το γράµµα τους, είναι προφανές ότι παραβιάζει το 
πνεύµα και τον σκοπό τους. Ουσιαστικά ο θεσµός των δεικτών βιωσιµότητας καθίσταται 
µέσω αυτών των τεχνασµάτων γράµµα κενό περιεχοµένου, αφού πλέον κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση, ακόµη και η πλέον καταχρεωµένη και µη βιώσιµη, µπορεί να εµφανίζει 
πλασµατικούς θετικούς δείκτες βιωσιµότητας τις κρίσιµες ηµεροµηνίες ελέγχου τους. 

Εν όψει των προαναφερθέντων, παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε τα ακόλουθα: 

1. Είναι σύννοµη, από τυπικής αλλά και από ουσιαστικής απόψεως, η πρακτική να 
συνυπολογίζονται τα ποσά «οφειλοµένου κεφαλαίου» και προοριζόµενα για «αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου» στα «ίδια κεφάλαια» κατά την εφαρµογή των δεικτών 
βιωσιµότητας; 
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2. Ακόµη και αν θεωρείτο σύννοµη η ανωτέρω πρακτική, ποιά επίδραση ασκεί η 
µεταγενέστερη ανάκληση της απόφασης περί αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και 
η µη καταβολή τελικώς των κεφαλαίων που αρχικώς είχαν συνυπολογισθεί για τη 
διαπίστωση της τήρησης των δεικτών βιωσιµότητας; 

3. Κατά πόσο η υλοποίηση της απόφασης περί καταβολής των κεφαλαίων που 
προορίζονται για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ελέγχεται από την 
αρµόδια υπηρεσία, σε περίπτωση δε που δεν πραγµατοποιηθεί η καταβολή αυτή να 
ανακαλείται αναδροµικώς η απόφαση περί τήρησης των δεικτών βιωσιµότητας και να 
αφαιρείται το εργοληπτικό πτυχίο από την εταιρεία που εµφάνισε κατά τον τρόπο 
αυτό πλασµατικά κεφάλαια για την τήρηση των δεικτών βιωσιµότητας;  

 

Η άµεση διευκρίνιση των ανωτέρω ζητηµάτων είναι αναγκαία, εν όψει του γεγονότος ότι η 
πρακτική καταστρατήγησης των δεικτών βιωσιµότητας µέσω των προαναφερθέντων 
τεχνασµάτων προσλαµβάνει αυξανόµενες διαστάσεις κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. 
Για τον λόγο αυτό θεωρούµε πως πρέπει να εκδοθεί άµεσα σχετική διευκρινιστική 
εγκύκλιος, που να αντιµετωπίζει το ζήτηµα µέσα από την ουσιαστική του διάσταση και µε 
γνώµονα τους σκοπούς που επιδιώκουν οι δείκτες βιωσιµότητας. 

Σε περίπτωση δε που κριθεί ότι οι προαναφερθείσες πρακτικές καταστρατήγησης των 
διατάξεων περί δεικτών βιωσιµότητας είναι τυπικά σύννοµες, παρακαλούµε όπως υπάρξει 
άµεση νοµοθετική τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα 
συγκεκριµένα φαινόµενα και να καταστούν οι «δείκτες βιωσιµότητας» αποτελεσµατικό 
εργαλείο ελέγχου της οικονοµικής βιωσιµότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και όχι 
γράµµα κενό περιεχοµένου, όπως έχουν καταντήσει σήµερα. Αυτό, άλλωστε, απαιτεί και το 
περί δικαίου αίσθηµα και η αρχή της ίσης µεταχείρισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
διότι δεν είναι επιτρεπτό η πλειονότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων να προσπαθεί µε 
τεράστιο κόπο να τηρήσει τους δείκτες βιωσιµότητας µέσα σε ένα δυσµενέστατο οικονοµικό 
περιβάλλον, ελάχιστοι δε «έξυπνοι» να µηχανεύονται µεθόδους για να τους καταστρατηγούν 
και στο τέλος να πετυχαίνουν τον στόχο τους.        

 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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