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ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
ΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ
Ο αφρώδης οίνος που παράγει 
ο οινολόγος Παύλος Αργυρό-
πουλος σε αµπέλια της Λήµνου 
και εξάγεται από την εταιρεία του, 
Blink Wines, βρίσκεται στο µενού 
δεκάδων µπαρ και εστιατορίων 
της Νέας Υόρκης

 ΣΕΛ. 8

∆
ύο σηµαντικές αλλαγές στον νόµο του 
εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης 
οφειλών των επιχειρήσεων προς εφορία, 

ασφαλιστικά ταµεία και τράπεζες και η απαλλα-
γή της υπό ένταξη επιχείρησης από την προσκό-
µιση τουλάχιστον 18 δικαιολογητικών, τα οποία 
παρουσιάζει σήµερα η Realnews, από το σύνο-
λο των 40 που προβλέπει σήµερα ο νόµος, προ-
ωθούνται στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγη-
σης. Οι δύο νοµοθετικές αλλαγές που προτείνει 
η ελληνική πλευρά θα συζητηθούν µε τους επι-
κεφαλής της τρόικας προκειµένου να πάρουν το 
«πράσινο φως», ενώ η απαλλαγή της επιχείρη-
σης από το βουνό των δικαιολογητικών αντιµε-
τωπίζεται θετικά από τους δανειστές και αναµέ-
νεται να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από 
το υπουργείο Οικονοµικών και το υπουργείο Ερ-
γασίας. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της 
«R», η ελληνική πλευρά αναµένεται να προτείνει 
στην τρόικα την απελευθέρωση του εταιρικού 

λογαριασµού της επιχείρησης, άπαξ και αυτή 
παίρνει την πρώτη έγκριση ένταξης στη ρύθµι-
ση του εξωδικαστικού µηχανισµού, και να µην 
παραµένει ο λογαριασµός «παγωµένος» µέχρι 
την τελική επίσηµη έγκριση, η οποία µπορεί να 
δοθεί και σε 6 µήνες. Το οικονοµικό επιτελείο 
προτείνει, λοιπόν, ο λογαριασµός να «ξεπαγώ-
νει» όταν η επιχείρηση µπαίνει στο πρώτο στά-
διο της ρύθµισης και τα χρήµατα να µοιράζο-
νται αναλογικά, δηλαδή να κρατά ρευστότητα 
και η επιχείρηση. Παράγοντες της αγοράς επιση-

µαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να 
µη γίνονται κατασχέσεις εις χείρας τρίτων στην 
πηγή των εσόδων της επιχείρησης. 

Η δεύτερη αλλαγή αφορά, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, την ανάγκη νοµοθετικής διάτα-
ξης που θα δίνει τη δυνατότητα στο ∆ηµόσιο 
(κυρίως στις φορολογικές Αρχές) να επιλέγουν 
εµπειρογνώµονα, ο οποίος θα εκπονεί τη µελέ-
τη βιωσιµότητας για µια επιχείρηση. Πρόκειται 
επί της ουσίας για νοµική κάλυψη του διοικητι-
κού προσωπικού του ∆ηµοσίου.

 ΣΕΛ. 4-5

της διαδικασίας ένταξης των επιχειρήσεων στη ρύθµιση οφειλών

Το σχέδιο του οικονοµικού επιτελείου για την απλούστευση 

 ΣΕΛ. 9

Οι ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης του 
υπουργείου Εργασίας ξεκινούν εντατικούς 
ελέγχους σε ξενοδοχεία και καταστήματα
εστίασης στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο, με
στόχο την πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Τι αλλάζει στη συμπλήρωση
της φορολογικής δήλωσης για
το χτίσιμο του αφορολόγητου,
πώς θα δηλωθούν τα εισοδήματα
από μισθώσεις ακινήτων τύπου 
Airbnb και τι ισχύει για τις αποδείξεις ΣΕΛ. 7

 ΣΕΛ. 10-11

ΑΡΩΜΑ… ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Η Ελληνίδα καθηγήτρια Οικονο-
µικών στο Γέιλ Πηνελόπη Κου-
γιανού, µε ρίζες από την Κεφα-
λονιά, κατάφερε µε τις γνώσεις 
και τη διεθνή αναγνώρισή της
να γίνει η επικεφαλής οικονοµο-
λόγος της Παγκόσµιας Τράπεζας

Ολες οι αλλαγές 
στον εξωδικαστικό

Στέλνει 
«Ράμπο»

σε δημοφιλή 
νησιά
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Δ
ύο ζωτικής σημασίας αλλαγές στον νόμο 
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμι-
σης των οφειλών των επιχειρήσεων προς 

εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες και η 
απαλλαγή της υπό ένταξη επιχείρησης από την 
προσκόμιση τουλάχιστον 18 δικαιολογητικών 
(σ.σ.: από το σύνολο των 40 που προβλέπει σή-
μερα ο νόμος) προωθούνται στο πλαίσιο της τέ-
ταρτης αξιολόγησης. Οι δύο νομοθετικές αλλα-
γές που προτείνει η ελληνική πλευρά και οι οποί-
ες θα συζητηθούν με τους επικεφαλής της τρό-
ικας προκειμένου να πάρουν το πράσινο φως 
στοχεύουν αφενός στη διασφάλιση της επιβίω-
σης της επιχείρησης που θα ενταχθεί στον εξω-
δικαστικό και αφετέρου στην επιλογή εμπειρο-
γνώμονα από την πλευρά του Δημοσίου.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι 
πρέπει να υπάρξει ρύθμιση με στόχο το φρενά-
ρισμα των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων (π.χ. 
προμηθευτές, ιδιώτες πιστωτές), οι οποίοι βάζουν 
«χέρι» στην πηγή των εσόδων μιας επιχείρησης. 
Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή της επιχείρησης από 
το «βουνό» των δικαιολογητικών που σήμερα εί-
ναι υποχρεωμένη να προσκομίσει, προκειμένου 
να ξεκινήσει η συζήτηση για την ένταξή της ή όχι 
στη ρύθμιση του εξωδικαστικού, κρίθηκε ανα-
γκαία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη των πιστω-
τών (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) και 
πήρε ήδη την έγκριση της τρόικας και αναμένε-
ται να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από 
το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ερ-
γασίας. Κι αυτό διότι η δαιδαλώδης διαδικασία 
αποθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις να κάνουν το 
βήμα για ένταξη στον μηχανισμό. 

Ανοιγμα λογαριασμού
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η ελλη-
νική πλευρά αναμένεται να προτείνει στην τρό-
ικα τις εξής δύο νομοθετικές αλλαγές:

oikonomia@realnews.gr

Των Αν. ΠΑΠΑϊωΑννου & Δ. ΧριστουλιΑ

Τι προβλέπει 
η πρόταση του 
οικονομικού 
επιτελείου για 
κατασχεμένους 
λογαριασμούς 
και για επιλογή 
εμπειρογνώμονα 
από το Δημόσιο

f Απαξ και μια επιχείρηση μπαίνει στη ρύθμιση του εξωδι-
καστικού μηχανισμού, να απελευθερώνεται αυτόματα ο εται-
ρικός της λογαριασμός και να μην παραμένει «παγωμένος» 
μέχρι να πάρει την τελική επίσημη έγκριση από τους πιστω-
τές, η οποία δύναται βάσει του νόμου να δοθεί κατ’ ανώτερο 
σε 6 μήνες. Κι αυτό διότι το χρονικό διάστημα που παραμένει 
«παγωμένος» δεν μπορεί κανείς (ούτε οι πιστωτές ούτε η επι-
χείρηση) να τραβήξει ρευστότητα και στο τέλος, όταν δίνεται 
η τελική έγκριση της ένταξης στον εξωδικαστικό, τα χρήμα-
τα που έχουν συσσωρευτεί στον λογαριασμό τα μοιράζονται 
οι πιστωτές, προκειμένου να πληρωθούν τα χρέη του χρονι-
κού διαστήματος που μεσολάβησε. Ερχονται, λοιπόν, οι επι-
τελείς του οικονομικού επιτελείου και προτείνουν ο λογαρια-
σμός να «ξεπαγώνει» όταν η επιχείρηση μπαίνει στη ρύθμιση 
και τα χρήματα να μοιράζονται αναλογικά, δηλαδή να κρατά 
ρευστότητα και η επιχείρηση. Μετά την επικύρωση της ρύθμι-
σης, η επιχείρηση ανακτά πλήρως τον τραπεζικό λογαριασμό 
και πληρώνει τα χρέη της ανάλογα με τη ρύθμιση που πήρε 
στο πλαίσιο του εξωδικαστικού. Η τύχη της πρότασης θα κρι-
θεί στη διαπραγμάτευση με την τρόικα.
f Η δεύτερη αλλαγή αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες, την ανάγκη νομοθετικής διάταξης που θα δίνει τη δυνατό-
τητα στο Δημόσιο (κυρίως στις φορολογικές Αρχές) να επιλέ-
γουν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα εκπονεί τη μελέτη βιωσι-
μότητας για μία επιχείρηση. Πρόκειται επί της ουσίας για νο-

μική κάλυψη του διοικητικού προσωπικού του 
Δημοσίου με στόχο να μη δημιουργηθεί καμία 
σκιά ως προς τον τρόπο και την πρόθεση επιλο-
γής του εμπειρογνώμονα.

Σήμερα η επιλογή του εμπειρογνώμονα εί-
ναι χρονοβόρα για πολύ μεγάλες υποθέσεις, 
καθώς γίνεται με βάση τις διατάξεις του νόμου 
για τις προμήθειες του Δημοσίου, όπου προ-
βλέπεται για προμήθεια έργου έως 20.000 ευ-
ρώ η αυτόματη επιλογή, για 20.000 έως 60.000 
ευρώ η επιλογή μεταξύ 3 προσφορών και για 
60.000 ευρώ και πάνω η προκήρυξη δημόσι-
ου διαγωνισμού.

Ολες οι αλλαγές 
που έρχονται 
στον εξωδικαστικό

Ανάσα ρευστότητας 
αναμένεται να δώσει στις 
επιχειρήσεις η πιθανή έγκριση 
της τρόικας για αποδέσμευση 
των λογαριασμών
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 Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ κοινή υπουργική από-
φαση των συναρµόδιων υπουργείων Οι-
κονοµικών και Εργασίας θα απαλλάσσει 
τις επιχειρήσεις από την προσκόµιση των 
εξής 18 δικαιολογητικών: 

1 ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προ-
σώπων (E1).

2 ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος νο-
µικών προσώπων και νοµικών οντο-

τήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) 
των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

3 Κατάσταση οικονοµικών στοιχείων 
από επιχειρηµατική δραστηριότη-

τα (Ε3) των τελευταίων πέντε φορολογι-
κών ετών.

4 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 
και προµηθευτών των τελευταίων πέ-

ντε (5) φορολογικών ετών.

5 ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), 
εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση 

υποβολής της.

6 Πράξη διοικητικού προσδιορισµού 
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-

νήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολο-
γικού έτους.

7 Πράξη διοικητικού προσδιορισµού 
του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαρι-

στικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

8 Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ 
(Φ2), εφόσον προβλέπεται η υπο-

χρέωση υποβολής της.

9 Κατάσταση βεβαιωµένων οφειλών 
προς τη φορολογική διοίκηση.

10 Αριθµός και ύψος των δόσεων 
καταβολής των οφειλών προς 

το ∆ηµόσιο βάσει υφιστάµενων ρυθµί-
σεων.

11 Κατάσταση βεβαιωµένων οφει-
λών προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης.

12 Αριθµός και ύψος των δόσεων 
καταβολής των οφειλών προς 

τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βά-
σει υφιστάµενων ρυθµίσεων.

13 Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης 
(τηλέφωνο και διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου).

14 Κύκλος εργασιών κατά την τε-
λευταία χρήση πριν από την 

υποβολή της αίτησης.

15 Συνολικές υποχρεώσεις έναντι 
των πιστωτών.

16 Οφειλόµενα ποσά ανά (µη θε-
σµικό) πιστωτή.

17 Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφει-
λέτη (τηλέφωνο και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).

18 Πίνακας περιουσιακών στοιχεί-
ων και εξασφαλίσεων.

22 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέ-
πει να προσκοµίσει µία επιχείρηση 
(αναµένεται να δοθεί η δυνατότη-
τα ορισµένα από αυτά να τα υποβά-
λει εν µέσω της διαδικασίας) για την 
ένταξή της στον εξωδικαστικό παρα-
µένουν τα εξής: 

1 Χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις του άρθρου 16 του Ν. 

4308/2014 (Α’ 251) των τελευταί-
ων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέ-
πει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον 
προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

2 Προσωρινό ισοζύγιο τελευταί-
ου µηνός τεταρτοβάθµιων λο-

γαριασµών του αναλυτικού καθολι-
κού της γενικής λογιστικής, εφόσον 
προβλέπεται η κατάρτισή του.

3 Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
γενικής χρήσης του οφειλέτη ή 

του πρόεδρου του διοικητικού συµ-
βουλίου και του διευθύνοντος συµ-
βούλου για ανώνυµες εταιρείες, του 
διαχειριστή για εταιρείες περιορι-
σµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφα-
λαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθ-
µων εταίρων και των διαχειριστών 
για προσωπικές εταιρείες.

4  Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης 
από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.

5 Πιστοποιητικό περί µη κατάθε-
σης αίτησης πτώχευσης από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο.

6 Πιστοποιητικό περί µη λύσης 
της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, 

εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό 
πρόσωπο.

7 Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του οφειλέτη ή του 

πρόεδρου του διοικητικού συµβου-
λίου και του διευθύνοντος συµβού-
λου για ανώνυµες εταιρείες, του δι-
αχειριστή για εταιρείες περιορισµέ-
νης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαι-
ουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων 
εταίρων και των διαχειριστών για 
προσωπικές εταιρείες.

8 Συµπληρωµένο έντυπο υπολογι-
σµού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), 

στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδί-
ου πόλης και οικισµού φυσικών προ-
σώπων, για το οποίο δεν προσδιο-
ρίζεται αξία ΕΝΦΙΑ και δεν προσκο-
µίζεται έκθεση εκτιµητή ακινήτων.

9 Πιστοποιητικά βαρών
όλων των ακινήτων.

10 ∆ικαιολογητικά τα στοιχεία 
των οποίων, για οποιονδή-

ποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτό-
µατα από τις βάσεις δεδοµένων.

11 Περιγραφή
δραστηριότητας.

12 Περιγραφή οικονοµικής 
κατάστασης.

13 Λόγοι οικονοµικής αδυνα-
µίας.

14 Προοπτικές 
επιχείρησης.

15 Κατάλογος (µη θεσµικών) 
πιστωτών µε πλήρη στοιχεία.

16 Συνοφειλέτες που ευθύνο-
νται έναντι κάθε πιστωτή 

(ΑΑ∆Ε, ΚΕΑΟ, µη θεσµικού).

17 Πίνακας συνδεδεµένων φυ-
σικών και νοµικών προσώ-

πων µε τον οφειλέτη.

18 Πρόταση αναδιάρθρωσης 
οφειλέτη.

19 Εκθεση εκτιµητή ακινήτων 
(προαιρετικά).

20 Πίνακας µεταβιβάσεων/
επιβαρύνσεων περιουσι-

ακών στοιχείων των τελευταίων 5 
ετών (αν χρειαστεί).

21 Πίνακας συναλλαγών των 
τελευταίων 24 µηνών (αν 

χρειαστεί).

22 Εγγραφο τεκµηρίωσης δι-
αδοχής επιχειρήσεων (αν 

χρειαστεί).

Από 18 δικαιολογητικά 
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις

αλλαγή
Η δεύτερη 
αλλαγή αφορά, 
σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, 
την ανάγκη 
νοµοθετικής 
διάταξης που 
θα δίνει τη 
δυνατότητα στο 
∆ηµόσιο (κυρίως 
στις φορολογικές 
Αρχές) να 
επιλέγουν 
εµπειρογνώµονα, 
ο οποίος θα 
εκπονεί τη µελέτη 
βιωσιµότητας για 
µια επιχείρηση


