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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν
στον νόµο, πρέπει να πληρούν
τουλάχιστον µία από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Να έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα
µε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 µηνών, στις 31/12/2016

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 εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις
εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από τρίτους
(π.χ. προµηθευτές κ.λπ.)
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∆ΟΣΕΙΣ
Εάν ο οφειλέτης
δεν καταβάλει
µετά τη ρύθµιση
για τουλάχιστον
90 ηµέρες τις
προβλεπόµενες
δόσεις, δίνει το
δικαίωµα στον πιστωτή να ακυρώσει τη σύµβαση
αναδιάρθρωσης
και να καταθέσει
σχετική αίτηση
στο δικαστήριο

f Για βασικές οφειλές έως του ποσού των 3.000 ευρώ γίνεται
τµηµατικά σε έως 36 µηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστη µηνιαία δόση
50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.
f Για βασικές οφειλές άνω του ποσού των 3.001 ευρώ, η αποπληρωµή γίνεται τµηµατικά σε έως 120 µηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις το ∆ηµόσιο δεν συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Αρση απορρήτου καταθέσεων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι
το σχέδιο νόµου προβλέπει πως ο δανειολήπτης πρέπει να δώσει
άδεια άρσης του τραπεζικού και του φορολογικού του απορρήτου. Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι «µε την αίτηση υπαγωγής στη
διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια προς τους πιστωτές για επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδοµένων του. Η άδεια συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και
του φορολογικού απορρήτου».

Βασική προϋπόθεση
Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα και κάθε νοµικό
πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα δύναται
να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθµισης οφειλών, εφόσον:
f κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 είχε προς χρηµατοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών
ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχαν
σφραγισθεί επιταγές εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις
λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος του.
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Απόλυτη προστασία
από ποινικές
και αστικές ευθύνες
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ πλήρους ασυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή
Η καθυλίας από ποινικές και αστικές ευδιαγραφής χρεών κατά τα οριζόστέρηση έχει
θύνες στα τραπεζικά στελέχη και
µενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή
στους δηµοσίους υπαλλήλους
στον νόµο ΟCW, εφόσον αυτές
οδηγήσει τα
(σ.σ.: στελέχη εφοριών και ασφαήταν σύµφωνες µε τις προβλετραπεζικά
λιστικών ταµείων), οι οποίοι θα
πόµενες στους ανωτέρω νόµους
βάλουν την υπογραφή τους τόκαι τις σχετικές εγκυκλίους διαδιστελέχη να
σο στις αναδιαρθρώσεις δανείκασίες, τα οριζόµενα στους εσω«κατεβάσουν
ων, στο πλαίσιο του εξωδικαστιτερικούς κανονισµούς και τα κακού συµβιβασµού, όσο και στις
ταστατικά των νοµικών προσώτα μολύβια»
διαγραφές, µε βάση το πτωχευπων που εκπροσωπούσαν». Στον
τικό δίκαιο, προβλέπει το άρθρο
αντίποδα, ποινική δίωξη ασκείται
17 (µε τον τίτλο «Ευθύνη των εκµόνο κατόπιν µηνυτήριας αναπροσώπων του ∆ηµοσίου και των
φοράς του γενικού επιθεωρητή
πιστωτικών ιδρυµάτων») του σχε∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µε τεκδίου νόµου για την εξωδικαστική
µηριωµένα στοιχεία.
διευθέτηση οφειλών.
Η παροχή ασυλίας αποτελεί πάγιο αίτηµα των Ρυθµίσεις
διοικήσεων των τραπεζών και µάλιστα έπρεπε να Αντίστοιχη µέριµνα προστασίας της υπογραφής
είχε νοµοθετηθεί, µε βάση το χρονοδιάγραµµα από ποινικές και αστικές ευθύνες προβλέπεται και
των µνηµονιακών δεσµεύσεων, τον Φεβρουά- για τα στελέχη των τραπεζών. Η ασυλία αφορά
ριο του 2016.
όχι µόνο τις αναδιαρθρώσεις δανείων, στο πλαίΗ καθυστέρηση έχει οδηγήσει τα τραπεζικά σιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού, αλλά και
στελέχη στο να «κατεβάσουν τα µολύβια», µε τις ρυθµίσεις που κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες. Κι
αποτέλεσµα να µη γίνεται καµία αναδιάρθρωση εδώ ποινική δίωξη ασκείται µόνο κατόπιν µηνυµη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων. τήριας αναφοράς της Τραπέζης της Ελλάδος. «Στη
µηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να τεκµηριώνε∆ηµόσιοι υπάλληλοι
ται ειδικά και εµπεριστατωµένα ότι οι ανωτέρω
Για τους δηµόσιους λειτουργούς αναφέρεται ότι πράξεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προβλε«δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη για πρά- πόµενων στην προηγούµενη παράγραφο προϋξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυ- ποθέσεων», αναφέρεται στο άρθρο.

«Οσο η εκκρεµότητα
συνεχίζεται, η αγορά
στερεύει»
άποψη
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΥ*
* Προέδρου ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ

Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι µια δύσκολη, αλλά απαραίτητη διαδικασία, προκειµένου να
απελευθερωθούν κεφάλαια και να χορηγηθούν νέα δάνεια για
τη χρηµατοδότηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οσο η εκκρεµότητα συνεχίζεται, η αγορά στερεύει από ρευστότητα και αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Στην επιτυχία του σηµαντικού αυτού εγχειρήµατος, ο θεσµός της εξωδικαστικής διαδικασίας αντιµετώπισης των διαφορών µεταξύ τράπεζας και επιχείρησης, πριν από οποιαδήποτε
δικαστική διαδικασία, µόνο θετικά µπορεί να λειτουργήσει. Η
θεσµοθέτηση, µάλιστα, µιας υποχρεωτικής, χαµηλού κόστους
εξωδικαστικής διαδικασίας µπορεί να έχει εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσµατα.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιµελητηριακή κοινότητα έχει εστιάσει
στην ανάπτυξη του θεσµού και των σχετικών µεθοδολογιών στην
Ελλάδα. Μάλιστα, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις
για την αξιοποίηση των σχετικών δοµών που έχουν αναπτυχθεί
από επιµελητήρια, π.χ. κέντρο διαµεσολάβησης ΕΒΕΑ. Γενικότερα, κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ο ρόλος των επιµελητηρίων, τα οποία διαθέτουν άµεση γνώση της αγοράς και εµπειρία σε οικονοµοτεχνικά θέµατα. Τα επιµελητήρια µπορούν να συµβάλουν αναλαµβάνοντας ρόλο ανεξάρτητων συµβούλων για τις επιχειρήσεις, αλλά και ρόλο διαµεσολαβητή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων,
των οποίων τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα µεταβιβαστούν
στα νέα σχήµατα, µε τη συµµετοχή τραπεζών και διεθνών funds.

