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«ΒΡΟΧΗ» ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 
Περισσότερες από 30.000 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

οδηγηθούν σε πτώχευση το 

2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ
 ΣΕΛ. 4-5

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
«ΣΚΟΤΩΝΕΙ» 
ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος 
Φέσσας, σε συνέντευξή του 
στην «R» τονίζει ότι το µείγµα 
της οικονοµικής πολιτικής είναι 
προβληµατικό και επισηµαίνει 
πως «για να πάρει µπροστά η 
οικονοµία, χρειάζεται επενδύσεις 
30 δισ. ευρώ τον χρόνο» 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΥΧΟ 
ΠΗΓΕ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Οι εµπνευστές της φίρµας ρού-
χων Funky Buddha, Ιωάννης, 
Κωνσταντίνος και Νικόλαος 
Αλεξίου, µετά τη Βαρκελώνη 
ετοιµάζονται για τις αγορές της 
Πορτογαλίας και της Ανδόρας

5 «ΚΑΥΤΟΙ» ΦΑΚΕΛΟΙ 
Σε αγώνα δρόµου επιδίδεται 
το υπουργείο Οικονοµίας 
για να «ξεκολλήσει» πέντε 
επενδύσεις αξίας 1,37 δισ. 
ευρώ. Μπαράζ επαφών µε 
τους επενδυτές πραγµατοποιεί 
ο υφυπουργός Οικονοµίας 
Στέλιος Πιτσιόρλας 

 ΣΕΛ. 12

 ΣΕΛ. 7

 ΣΕΛ. 10-11

Οι κρατήσεις στους ελεύθερους 
επαγγελματίες θα γίνουν με βάση 
το εισόδημα του 2015.  Οι εργο-
δότες θα πληρώσουν», διαμηνύει 
το υπουργείο Εργασίας

 ΣΕΛ. 8

Εισφορές-σοκ 
για επαγγελματίες 

και μπλοκάκια 

και τα χρέη επιχειρήσεων σε ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ 

Α
νοίγει η βεντάλια για τα ληξιπρόθεσµα 
χρέη των µικρών και µεσαίων επιχειρή-
σεων που θα µπορούν να ρυθµιστούν 

στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ρύθµιση θα συ-
µπαρασύρει και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς 
τρίτους, εν προκειµένω προς τη ∆ΕΗ και την ΕΥ-
∆ΑΠ. «Στους “τρίτους” κρύβονται οι ληξιπρόθε-
σµες οφειλές µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
-αυτές αφορά ο εξωδικαστικός συµβιβασµός- 
προς ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ», αναφέρει στη Realnews 
παράγοντας του οικονοµικού επιτελείου µε γνώ-
ση του θέµατος. Υπέρ της οριζόντιας τακτοποί-
ησης των ληξιπρόθεσµων χρεών, µέσα από τα 
εργαλεία που θα δίνει ο εξωδικαστικός συµβιβα-
σµός, τάσσονται και οι εκπρόσωποι της τρόικας, 
οι οποίοι επισηµαίνουν στους Ελληνες συνοµιλη-
τές τους ότι «δεν έχει νόηµα να ρυθµιστούν µό-
νο τα χρέη προς τις τράπεζες και το ∆ηµόσιο και 
όχι οι συνολικές οφειλές µιας επιχείρησης, προ-
κειµένου να αναπνεύσει και να σταθεί όρθια».

Τι προβλέπει το σχέδιο
Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός αποτελεί προ-
απαιτούµενο για να κλείσει η δεύτερη αξιολό-
γηση και αναµένεται οι τελευταίες λεπτοµέρει-
ες να διευθετηθούν τις επόµενες ηµέρες µε τα 
τεχνικά κλιµάκια και τους επικεφαλής της τρόι-
κας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα δύο θέ-
µατα που µπλόκαραν την επίτευξη συµφωνίας 

της κυβέρνησης µε την τρόικα και αφορούσαν 
τα χρέη από ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήµατος επήλ-
θε συµφωνία και τελικά θα συµπεριληφθούν 
στη ρύθµιση, παρά τις ενστάσεις που προέβα-
λε το υπουργείο Οικονοµικών. Επίσης, το σχέ-
διο προβλέπει κλιµάκωση των δόσεων ανάλογα 
µε τα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και 
διαφορετική αντιµετώπιση των εποχικών (κυρί-
ως ξενοδοχειακών) επιχειρήσεων. Από τις ρυθ-
µίσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού θα εξαι-
ρεθούν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, όσοι χρω-
στούν συνολικά έως 1 εκατ. ευρώ. Για αυτούς 
θα προβλεφθεί ειδική µεταχείριση και διευθέ-

τηση των οφειλών τους µέσω µιας ειδικής πλατ-
φόρµας στην οποία θα υποβάλουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά.

Ενεργή συµµετοχή στη διαδικασία του εξω-
δικαστικού συµβιβασµού θα έχει από την πλευ-
ρά του ∆ηµοσίου η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τον πρώτο λόγο στην 
αξιολόγηση των επιχειρήσεων -αν δηλαδή είναι 
βιώσιµες ή όχι- αναµένεται να έχει η πιστώτρια 
τράπεζα, η οποία θα προτείνει και τη δοµή της 
ρύθµισης. Το µοντέλο ρύθµισης θα είναι το ίδιο 
για όλους του πιστωτές, εκτός από τους πολύ µι-
κρούς προµηθευτές. 

«Κούρεµα» 
και για τα χρέη

στις ∆ΕΚΟ

Στη ρύθµιση οφειλών µε εξωδικαστικό συµβιβασµό θα ενταχθούν  ΣΕΛ. 3
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο
ι ληξιπρόθεσµες οφειλές των υπερχρε-
ωµένων µικρών και µεσαίων επιχειρή-
σεων προς τη ∆ΕΗ και την ΕΥ∆ΑΠ θα 

συµπεριληφθούν στην οριζόντια ρύθµιση χρε-
ών (σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία) 
που ετοιµάζεται να φέρει προς ψήφιση στη 
Βουλή το υπουργείο Οικονοµίας στο πλαίσιο 
του εξωδικαστικού συµβιβασµού, ενώ αποτε-
λούν ένα από τα πλέον «καυτά» ζητήµατα της 
δεύτερης αξιολόγησης. Ασφαλείς πληροφορί-
ες της Realnews αναφέρουν ότι στα δύο θέµα-
τα που µπλόκαραν την επίτευξη συµφωνίας µε-
ταξύ κυβέρνησης και τρόικας και αφορούσαν 
τα χρέη από ΦΠΑ και φόρο εισοδήµατος επήλ-
θε συµφωνία και τελικά θα συµπεριληφθούν 
στη ρύθµιση, παρά τις ενστάσεις που προέβα-
λε το υπουργείο Οικονοµικών. Επίσης, το σχέ-
διο προβλέπει κλιµάκωση των δόσεων ανάλο-
γα µε το οικονοµικό µέγεθος της κάθε επιχείρη-
σης και διαφορετική αντιµετώπιση των εποχικών 
(κυρίως ξενοδοχειακών) επιχειρήσεων. Από τις 
ρυθµίσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού θα 
εξαιρεθούν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, όσοι 
χρωστούν συνολικά έως 1 εκατ. ευρώ. Για αυ-
τούς θα προβλεφθεί ειδική µεταχείριση και δι-
ευθέτηση των οφειλών τους µέσω µιας ειδικής 
πλατφόρµας στην οποία θα υποβάλουν τα σχε-
τικά δικαιολογητικά. 

Κούρεµα σε ∆ΕΗ 
Το ενδιαφέρον, όµως, είναι ότι µεταξύ των χρε-
ών που θα ρυθµιστούν ακόµη και µε κούρεµα 
-όπου κριθεί απαραίτητο- είναι και αυτά προς 
τις εταιρείες κοινής ωφελείας, όπως η ∆ΕΗ και 
η ΕΥ∆ΑΠ. Σύµφωνα µε πηγές, η οριζόντια ρύθ-
µιση (σ.σ.: κούρεµα, χαµηλότερες δόσεις κ.ά.) 
θα είναι για χρέη σε τράπεζες, εφορία, ασφα-
λιστικά ταµεία και τρίτους. «Στους τρίτους κρύ-
βονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων -αυτές 
αφορά ο εξωδικαστικός συµβι-
βασµός- προς ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ», 
αναφέρει στην «R» παράγοντας 
του οικονοµικού επιτελείου µε 
γνώση του θέµατος. Υπέρ της 
οριζόντιας τακτοποίησης των 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ πινελιές του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού αναμέ-
νεται να απασχολήσουν τις επι-
κείμενες συναντήσεις του οικονο-

μικού επιτελεί-
ου με τα τεχνι-
κά κλιμάκια της 
τρόικας. Εκτός 
απροόπτου, το 
σχέδιο νόμου θα 

είναι έτοιμο τις επόμενες εβδομά-
δες, εφόσον έχει προηγηθεί και η 
διευθέτηση των τεχνικών λεπτομε-
ρειών. Το ζήτημα θεωρείται κρίσι-

μης σημασίας προκειμένου να ξε-
κινήσει η μαζική αντιμετώπιση των 
«κόκκινων» δανείων, αλλά και του 
αυξημένου όγκου των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών που έχουν δε-
κάδες χιλιάδες επιχειρήσεις τόσο 
προς την εφορία, όσο και προς τα 
ταμεία και τις ΔΕΚΟ. Πηγές επιμέ-
νουν ότι η ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας με την τρόικα είναι θέ-
μα χρόνου, καθώς έφυγαν από το 
τραπέζι τα δύο «αγκάθια», όπως τα 
χρέη από τον ΦΠΑ και τον φόρο 
εισοδήματος. 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Και τα χρέη 
∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ
µπαίνουν στον 
εξωδικαστικό

Ανάσα για τις 
µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις θα δώσει 
η ρύθµιση για τις 
ληξιπρόθεσµες οφειλές 
και προς τις εταιρείες 
κοινής ωφελείας 

Σε τροχιά 
συμφωνίας

ληξιπρόθεσµων χρεών, µέσα από τα εργαλεία 
που θα δίνει ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, τάσ-
σονται και οι εκπρόσωποι της τρόικας, οι οποί-
οι επισηµαίνουν στους Ελληνες συνοµιλητές ότι 
«δεν έχει νόηµα να ρυθµιστούν µόνο τα χρέη 
προς τις τράπεζες και το ∆ηµόσιο και όχι οι συ-
νολικές οφειλές µιας επιχείρησης προκειµένου 
να αναπνεύσει και να σταθεί όρθια».

Πώς θα γίνει η ρύθµιση
Ενεργή συµµετοχή στη διαδικασία του εξωδι-
καστικού συµβιβασµού θα έχει από την πλευ-
ρά του ∆ηµοσίου η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τον πρώτο λόγο στην 
αξιολόγηση των επιχειρήσεων, αν δηλαδή είναι 
ή όχι βιώσιµες, αναµένεται να έχει η πιστώτρια 
τράπεζα, η οποία θα προτείνει και τη δοµή της 
ρύθµισης. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», 
η τρόικα αντιδρά σε ρυθµίσεις τύπου 100 δό-
σεων και προτείνει το ∆ηµόσιο να ακολουθή-
σει τους τύπους ρυθµίσεων που εφαρµόζουν οι 
τράπεζες. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 
πρέπει να προσαρµοσθούν αντίστοιχα και τα 
µηχανογραφικά συστήµατα του ∆ηµοσίου. Σε 
γενικές γραµµές, οι τρόποι µε τους οποίους θα 
γίνονται οι ρυθµίσεις των συνολικών ληξιπρό-
θεσµων χρεών των µικρών και µεσαίων επιχει-
ρήσεων είναι οι εξής: 
f Κούρεµα της οφειλής: Στην περίπτωση που 

κριθεί από την ανάλυση της οικονοµικής κα-
τάστασης αλλά και της προοπτικής της επιχεί-
ρησης ότι χρειάζεται κούρεµα των ληξιπρόθε-
σµων χρεών, το ποσοστό (σ.σ.: σε ακραίες πε-
ριπτώσεις µπορεί να φθάσει και το 40%) θα εί-
ναι το ίδιο για όλες της οφειλές, δηλαδή προς 
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία και τρί-
τους (∆ΕΗ κ.λπ.). 
f Από τη ρύθµιση θα εξαιρούνται µόνο τα 
χρέη προς πολύ µικρούς προµηθευτές της επι-
χείρησης.
f Ανισοµερείς δόσεις: Για παράδειγµα, µία επι-
χείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις για να 
ενταχθεί στις διατάξεις του εξωδικαστικού συµ-
βιβασµού, θα µπορεί να πληρώνει στην τράπε-
ζα µικρές δόσεις για τα 3 πρώτα έτη. Το ύψος 
των δόσεων, όµως, θα είναι το ίδιο και για τις 
οφειλές της προς την εφορία, το ασφαλιστικό 
ταµείο και προς τρίτους. Μετά το πέρας των 3 
ετών θα επανεξετάζεται µε βάση την πορεία της 
εταιρείας και της οικονοµίας. 
f Balloon loan: Με τη λύση αυτή η υπερχρε-
ωµένη επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να 
αποπληρώνει κάθε µήνα τα χρέη της, σε χαµη-
λό ποσοστό, ωστόσο το µεγάλο κοµµάτι των 
οφειλών θα «παγώνει» για 5 έως 10 χρόνια και 
στο πέρας της περιόδου, εφόσον είναι βιώσι-
µη και κερδοφόρα, θα αποπληρώνει σε µία µε-
γάλη δόση το εν λόγω κοµµάτι του χρέους της. TH ΡΥΘΜΙΣΗ ετοι-

μάζεται να φέρει 
προς ψήφιση στη 
Βουλή ο υπουρ-
γος Οικονομίας ∆η-
μήτρης Παπαδημη-
τρίου


