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 Η ΕΣΕΕ προειδοποιεί ότι όσο καθυστερεί 
η ψήφιση και εφαρµογή του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού, τόσο περισσότερες επιχειρή-
σεις εκτίθενται στο κίνδυνο έκρηξης των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών τους σε ∆ηµόσιο, ασφα-
λιστικά ταµεία και τράπεζες. Αντιθέτως, ο µη-
χανισµός ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών 
για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες 
δίνει τη δυνατότητα στην Ειδική Γραµµατεία 
Ιδιωτικού Χρέους να ξεκινήσει τη διαδικασία 
βοήθειας για την ταυτόχρονη ρύθµιση όλων 
των υποχρεώσεών τους. Η ψήφιση του νοµο-
σχεδίου για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό εί-
ναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει τον οφειλέτη, µε 
το ελάχιστο απαιτούµενο όριο των 20.000 ευ-
ρώ, να ενταχθεί στον µηχανισµό ρύθµισης, µε 

το ενδεχόµενο πλεονέκτηµα να κουρευτούν 
τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις της οφει-
λής. Οσο πιο γρήγορα κατατεθεί και ξεκινή-
σει η απαιτούµενη διαβούλευση στην αρµό-
δια Κοινοβουλευτική Επιτροπή µε τους φορείς, 
ώστε να µπορέσουµε επί συγκεκριµένου κει-
µένου να κάνουµε τις παρατηρήσεις µας και 
να τεθεί στην Ολοµέλεια προς ψήφιση, τόσο 
πιο γρήγορα θα δοθεί µια πιο δίκαιη και ρεα-
λιστική λύση στα προβλήµατα των επιχειρή-
σεων. Μια τέτοια λύση, ιδίως για όσες επιχει-
ρήσεις έχουν το ελαφρυντικό του «εντός κρί-
σης οφειλέτη» και δεν έχουν χαρακτηριστικά 
στρατηγικού κακοπληρωτή, κοινώς «µπαταψ-
τσή», θα τους φέρει ανακούφιση και περιθώ-
ρια επιστροφής στην κανονικότητα.
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Σ
την τελική ευθεία βρίσκεται η οριστική συµ-
φωνία µε την τρόικα, όσον αφορά το πλαί-
σιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού για την 

οριζόντια ρύθµιση, αλλά και -εφόσον αυτό κριθεί 
σκόπιµο- τη διαγραφή µέρους των οφειλών επιχει-
ρήσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά τα-
µεία, τις οποίες είχαν έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 

Η Realnews έχει στη διάθεσή της το σχέδιο νό-
µου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθ-
µισης οφειλών επιχειρήσεων», µε ηµεροµηνία 1 Φε-
βρουαρίου 2017, το οποίο περιλαµβάνει 18 άρθρα 
και προβλέπει, σε αντίθεση µε προηγούµενα κείµε-
να, την παροχή ασυλίας στα τραπεζικά στελέχη και 
τους δηµόσιους υπαλλήλους που θα υπογράψουν 
τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Ασφαλείς πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι το µόνο θέµα που παραµένει 
ανοικτό στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα επί 
του εξωδικαστικού είναι τα χρέη από τον ΦΠΑ και 
οι οφειλές από παρακρατούµενους φόρους. Η τρό-
ικα επιµένει εδώ και καιρό να ενταχθούν στη ρύθµι-
ση και τα εν λόγω χρέη, ωστόσο το υπουργείο Οι-
κονοµίας αρνείται. Το ζήτηµα αναµένεται να διευ-
θετηθεί άµεσα, καθώς για τη νοµοθέτηση του εξω-
δικαστικού συµβιβασµού πιέζουν τράπεζες και η 
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να ξεκινήσουν 
οι αναδιαρθρώσεις των «κόκκινων» και µη εξυπη-
ρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων. Από τις ρυθ-
µίσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού εξαιρού-
νται οι οφειλές ελεύθερων επαγγελµατιών οι οποί-

οι, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόµου, µπορούν 
να αποταθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νό-
µου Κατσέλη. Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός αφο-
ρά µόνο επιχειρηµατικά δάνεια και όχι στεγαστικά 
και καταναλωτικά. 

Ποιους αφορά
Για να µπορεί µία επιχείρηση να ρυθµίσει τα χρέη 
της µε βάση τις διατάξεις του εξωδικαστικού συµβι-
βασµού, πρέπει να κριθεί βιώσιµη, να έχει συνολι-
κές οφειλές (σε τράπεζες, εφορία, ταµεία) άνω των 
20.000 ευρώ και να συµφωνήσουν τα 3/5 των πι-
στωτών. Η ρύθµιση δεν αφορά χρέη που δηµιουρ-
γήθηκαν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
f Ως µικρές επιχειρήσεις νοούνται όσες το τελευ-
ταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης (σ.σ.: 
στον εξωδικαστικό) είχαν τζίρο έως 2,5 εκατ. ευ-
ρώ και συνολικές ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές έως 
2 εκατ. ευρώ. 
f Ως µεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όσες το τελευ-
ταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν 
τζίρο πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικές ληξι-
πρόθεσµες ή µη οφειλές πάνω από 2 εκατ. ευρώ. 
f Η υποβολή της αίτησης, εφόσον ο νόµος ψηφι-
σθεί από τη Βουλή και πάρει ΦΕΚ, µπορεί να γίνει 
έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.
f Ρυθµίζονται τα χρέη όσων πιστωτών συναινούν 
στη διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στον εξω-
δικαστικό µηχανισµό. Για όσους δεν συναινούν, οι 
απαιτήσεις τους δεν ρυθµίζονται.
f Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά και έντυ-
πα στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης της κάθε περιφέ-
ρειας έως ότου κατασκευαστεί η ειδική ηλεκτρο-

Η «R» αποκαλύπτει το σχέδιο νόµου για την εξωδικαστική 
ρύθµιση οφειλών µε ηµεροµηνία 1 Φεβρουαρίου 2017. 
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παγίδες

H ένταξη στον εξωδικαστικό συµβιβασµό απαιτεί την άδεια από 
τον οφειλέτη για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεών του!

Aτοµικές επιχειρήσεις
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Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν 
στον νόµο, πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον µία από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Oσοι χρωστούν
 συνολικά 

(τράπεζες, εφορία, ταµεία)
άνω των 

µπορούν να ενταχθούν
σε ρύθµιση

20.000 €

Μικρές επιχειρήσεις µε τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και µε ληξιπρόθεσµες 
ή µη οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ

Μεγάλες επιχειρήσεις µε τζίρο πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ και µε ληξιπρόθεσµες 
ή µη οφειλές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Ελεύθεροι επαγγελµατίες

Να έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα 
που ρυθµίστηκαν µετά την 1η Ιουλίου 2016 

Να έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταµεία

Να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

Να έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα
µε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 µηνών, στις 31/12/2016 

Να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις 
εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από τρίτους
(π.χ. προµηθευτές κ.λπ.) Realnews

νική πλατφόρµα.
f Στο τελικό στάδιο υποβάλλεται αίτηση επικύρωσης της σύµ-
βασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
της περιφέρειας του οφειλέτη και σε 2 µήνες βγαίνει η απόφαση.
f Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει µετά τη ρύθµιση για τουλά-
χιστον 90 ηµέρες τις προβλεπόµενες δόσεις, δίνει το δικαίωµα 
στον πιστωτή να ακυρώσει τη σύµβαση αναδιάρθρωσης και να 
καταθέσει σχετική αίτηση στο δικαστήριο. 
f Η αποπληρωµή των οφειλών προς το ∆ηµόσιο δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να φθάσει τις 
180, όταν τα χρέη προς το ∆ηµόσιο υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευ-
ρώ. ∆εν µπορεί η µηνιαία δόση να είναι κάτω από 50 ευρώ. ∆εν 
υπάρχει περίοδος χάριτος για το ∆ηµόσιο. Το κούρεµα χρεών 
προς το ∆ηµόσιο γίνεται µε σειρά παλαιότητας, από την παλαι-
ότερη οφειλή προς τη νεότερη. Στη ρύθµιση εντάσσονται και 
ήδη ρυθµισµένες προς το ∆ηµόσιο οφειλές.

Οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ
Στις περιπτώσεις οφειλετών µε συνολικό ποσό βασικής οφει-
λής προς το ∆ηµόσιο έως 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσµε-
τρώνται τυχόν ρυθµισµένες οφειλές, εφαρµόζονται οι εξής ει-
δικότεροι κανόνες:
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