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Δείκτες Οικονομίας

Δείκτες

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο περιοδικό εκφράζουν
αποκλειστικά την άποψη των αρθρογράφων τους.
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σημείωμα σύνταξης

ΦΩΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΤΟΎΝΕΛ
ΧΙΛΙΆΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

↪

―― Ενεργοποιείται στις 3 Αυγούστου 2017, ο
νέος Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό, που προβλέπει μία διαδικασία
ρύθμισης όλων των οφειλών μια επιχείρησης
προς το σύνολο των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, τελωνεία, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές). Θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31
Δεκεμβρίου 2018, ενώ στις αρχές Αυγούστου
θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
επίλυσης διαφορών.
―― Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
ήταν ο πρώτος φορέας, που κατέθεσε πλήρη
και κοστολογημένη πρόταση για μια συνολική ρύθμιση οφειλών σε εφορία, ταμεία και
τράπεζες, αποστέλλοντάς τη στην κυβέρνηση και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, το 2015, πριν ανοίξει ακόμα η συζήτηση για μια συνολική ρύθμιση οφειλών, το
Ο.Ε.Ε. είχε καταθέσει στην κυβέρνηση και τη
ΤτΕ, την πρόταση του, για μια γενναία ενιαία
ρύθμιση όλων των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες, την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, η πρόταση
του Ο.Ε.Ε. προέβλεπε την ρύθμιση των οφειλών σε μεγάλο αριθμό δόσεων με διαγραφή
σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και
των τόκων υπερημερίας, κάτι που αποτυπώνεται στο νέο νόμο.

―― Τα «Οικονομικά Χρονικά» στο νέο τεύχος, ανοίγουν το φάκελο για τα κόκκινα δάνεια και τον εξωδικαστικό μηχανισμό όπου
οι αρθρογράφοι παρουσιάζουν τις ευκαιρίες
και τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που
θα ενταχθούν στη ρύθμιση.
―― Όλοι συμφωνούν ότι ο εξωδικαστικός
μηχανισμός έρχεται να καλύψει ένα βασικό
νομοθετικό κενό και να υποσχεθεί φως στο
οικονομικό τούνελ χιλιάδων επιχειρήσεων
που έχει πληγεί από την κρίση τα τελευταία
χρόνια. Παράλληλα φιλοδοξεί να επανεντάξει χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην οικονομική ζωή της χώρας.
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ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
& ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

O εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί, εδώ και δύο μήνες, νόμο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Πρόκειται για έναν μηχανισμό, για τον οποίο εμείς, ως Οικονομικό Επιμελητήριο, μιλήσαμε για πρώτη φορά, πριν από περίπου ενάμισι και πλέον χρόνο, βλέποντας την
ανάγκη οι πολίτες, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις, να βάλουν σε ένα καλάθι όλες τις
οφειλές τους:
Προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία...
Και τα χρέη αυτά να αποπληρωθούν με μια συνολική ρύθμιση, που έχει διπλό σκοπό:
Και το ποσό να είναι ρεαλιστικό για τα δεδομένα κάθε επιχείρησης, ώστε να μπορεί να
είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων.
Και η ρύθμιση να είναι τέτοια, που να μη θίγει τα συμφέροντα του Δημοσίου και των
τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται και η εισπραξιμότητα των τελικώς συμφωνηθέντων
χρεών.
Διότι, τι θέλουμε στο τέλος της ημέρας;
Η οποιαδήποτε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση να έχει τον οφειλέτη στο επίκεντρο και να φέρνει διαδικασίες, που να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές, σε ό,τι αφορά
τη ρύθμιση των οφειλών εκείνων των επιχειρήσεων, που έχουν προοπτικές, αλλά δυσκολεύονται να είναι συνεπείς στις κάθε είδους υποχρεώσεις τους.
Του Κωνσταντίνου Κόλλια
Πρόεδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Διότι, το βασικό ζητούμενο είναι οι βιώσιμες επιχειρήσεις να εξυγιάνουν τα οικονομικά
τους και οι τράπεζες να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.
Έτσι, και τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορέσουν να επιτελέσουν τη βασική τους λειτουργία, που δεν είναι άλλη από τη χορήγηση ρευστότητας μέσω δανεισμού στο υγιές
επιχειρείν.
Και οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα μπουν σε μια διαδικασία απόλυτα εξυπηρετήσιμης
αποπληρωμής των οφειλών τους, ώστε στη συνέχεια να εκμεταλλευθούν τη δανειοδότηση από τις τράπεζες για να αρχίσουν και πάλι να αναπτύσσονται, να επενδύουν και
να δημιουργούν δουλειές, έχοντας διασφαλίσει και τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΎ

Του Δημήτρη Παπαδημητρίου
Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης

―― Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας νέος θεσμός,
ο οποίος έχει ως βασική επιδίωξη την ελάφρυνση όλων των οφειλών μιας επιχείρησης (πολύ
μικρής, μικρής, μεσαίας ή μεγαλύτερης) ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές της. Μέσω της
ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών και τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, στόχος είναι να
διασωθούν βιώσιμες επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο θεσμικό πλαίσιο, που
προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
οικονομία και την κοινωνία, στην κατεύθυνση
της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης που επιδιώκει η κυβέρνηση.
―― Για πρώτη φορά, με μια διαδικασία εκτός
δικαστηρίου, μια υπερχρεωμένη αλλά βιώσιμη
επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει όλους τους
πιστωτές της προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα
χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία
και προμηθευτές, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.
―― Για πρώτη φορά, αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται
ένα κοινώς συμφωνημένο πλάνο εξυπηρέτησης
όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη),

εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και οικονομικά ωφέλιμη λύση.
―― Για πρώτη φορά, ο δανειολήπτης έχει τον
πρώτο λόγο, καθώς αυτός εκκινεί τη διαδικασία, αυτός μπορεί να καταθέσει σχέδιο για τη
βιωσιμότητα της επιχείρησής του και έκθεση
για τα περιουσιακά στοιχεία του και εγκρίνει
τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία
συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές
του.
―― Για πρώτη φορά, με αυτό το ολοκληρωμένο
νομικό πλαίσιο θα μπορούν να γίνονται ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες
και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο
των επιχειρήσεων οι οποίες θα συνεχίσουν τη
λειτουργία τους, όσο και του δημοσίου το οποίο
θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις, που δεν θα οδηγηθούν σε
πτώχευση.
―― Για πρώτη φορά, ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες
ασφαλείας, προκειμένου να μη διασωθούν
μέσω αυτού, οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι οποίοι για ίδιον όφελος κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους,
αλλά και τους πιστωτές τους, σε οικονομικά
αδιέξοδα.
―― Για πρώτη φορά, παρέχεται η ευκαιρία
υπαγωγής όσο το δυνατόν περισσότερων επι-

№No157

“

...ένα μεγαλόπνοο θεσμικό
πλαίσιο, που προσφέρει
πολλαπλασιαστικά οφέλη
για την οικονομία και την
κοινωνία...

χειρήσεων με βιώσιμα χαρακτηριστικά, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση των τελευταίων ετών.
―― Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα
στις τράπεζες να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ συγχρόνως δημιουργείται ένας
προδικαστικός μηχανισμός που προσφέρει
τη δυνατότητα «παγώματος» καταδιωκτικών
μέσων στα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας τη σχετική δικαστική προστασία που
προσφέρει ο αναμορφωμένος Νόμος για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
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ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Του Θεόδωρου Μ. Μητράκου
Υποδιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος

―― Η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων αποτελεί, αναμφισβήτητα, τη σημαντικότερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο εγχώριος τραπεζικός τομέας. Το
υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων αφενός μειώνει τους διαθέσιμους πόρους
των τραπεζών για νέες χρηματοδοτήσεις και
αφετέρου αυξάνει το περιθώριο επιτοκίου
που πρέπει να χρεώνουν οι τράπεζες, ώστε
να αντισταθμίζεται ο αυξημένος πιστωτικός
κίνδυνος που αναλαμβάνουν. Οι παράγοντες
αυτοί επηρεάζουν αρνητικά τόσο την προσφορά όσο και την ζήτηση νέων δανείων και
ουσιαστικά ακυρώνουν το διαμεσολαβητικό
ρόλο των τραπεζών μεταξύ αποταμίευσης
και επένδυσης, επιβραδύνοντας την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
―― Ορισμένα βασικά μεγέθη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο εγχώριος τραπεζικός
τομέας. Στο τέλος Μαρτίου 2017 το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των δανείων ανερχόταν σε επίπεδο τραπεζών σε 45,2%, ήτοι περίπου 105 δισεκ. ευρώ.
Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην
Ευρώπη (εννεαπλάσιο και επταπλάσιο αντίστοιχα του σταθμισμένου μέσου όρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη ζώνη του ευρώ

σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2016). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το
10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ (Δεκέμβριος
2016: 990 δισεκ. ευρώ), ενώ το ενεργητικό
του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί
μόλις το 1,2% του συνολικού ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Τα ποσοστά των
μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά κατηγορία δανείων διαμορφώνονται σε 42,2% για τα
στεγαστικά, 44,9% για τα επιχειρηματικά και
54,2% για τα καταναλωτικά δάνεια και αφορούν περίπου 470 χιλιάδες, 412 χιλιάδες και
1,9 εκατομμύρια δανειακούς φακέλους αντίστοιχα. Σημειώνεται επίσης ότι περίπου 15 δισεκ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αφορούν περιπτώσεις όπου οι δανειολήπτες
έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε καθεστώς
νομικής προστασίας.
―― Συνολικά, οι τράπεζες, σε συνεργασία
με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου
2016-Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το
υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στα 66,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2019. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το με-
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“

Πρέπει να βλέπουμε
την αναδιάρθρωση των
δανείων ως ευκαιρία
για «ανασύνταξη υγιών
δυνάμεων»

γαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί
κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019,
και εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις
επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων, με το ποσό να
εκτιμάται σε 30,8 δισεκ ευρώ, από διαγραφές δανείων ύψους 13,9 δισεκ. ευρώ, καθώς
και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις
εξασφαλίσεων (11,5 δισεκ. ευρώ) και μεταβιβάσεις δανείων (7,4 δισεκ. ευρώ). Αντίθετα,
αρνητική συμβολή εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων
(30,4 δισεκ. ευρώ).
―― Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του
υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι θετικό ότι έχει ολοκληρωθεί το απαραίτητο θεσμικό «οπλοστάσιο», ενώ
παράλληλα οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει
εξειδικευμένες μονάδες και διαθέτουν αυξημένη τεχνογνωσία για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων. Τα τελευταία βήματα
που έγιναν πρόσφατα με την απλοποίηση του
νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης εταιριών
διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων θα διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση νέων εταιριών
και θα συμβάλουν θετικά στη σταδιακή ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δανείων.
Επίσης, σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία οι
ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και τους
πλειστηριασμούς ακινήτων.

―― Οι σημαντικότερες καινοτομίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,
σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του
νόμου, περιλαμβάνουν το ευρύ πεδίο εφαρμογής (δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο κάθε
είδους επιχείρησης ανεξάρτητα από εταιρικό
τύπο και ύψος κύκλου εργασιών), την υπαγωγή του συνόλου των οφειλών της επιχείρησης
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με όλους
τους πιστωτές της μέσω της καθιέρωσης του
θεσμού του συντονιστή, τη στόχευση στις βιώσιμες επιχειρήσεις με τη θέσπιση κριτηρίων
επιλεξιμότητας, τη λεπτομερή και πλήρη διάρθρωση όλης της διαδικασίας με ευδιάκριτα
στάδια και οριοθετημένες προθεσμίες, την
ευέλικτη συμμετοχή του Δημοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως πιστωτών
με δυνατότητα ακόμη και διαγραφής οφειλών
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και, τέλος,
την αξιοποίηση της τεχνολογίας με διεξαγωγή
της διαδικασίας αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από πλευράς πληροφόρησης και
στοιχείων, για τη συμμετοχή στο μηχανισμό,
δυσχεραίνουν την καταστρατήγησή του από
στρατηγικούς κακοπληρωτές.
―― Κλείνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της

υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στροφή
της ελληνικής οικονομίας προς καινοτόμους
και εξαγωγικούς κλάδους. Ο εντοπισμός των
επιχειρήσεων με προοπτικές βιωσιμότητας,
για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες λύσεις αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων,
είναι μια επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία.
Θα πρέπει από τη μία πλευρά να επιβραβεύεται η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η οποία
δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, και από την
άλλη να ασκείται εύλογη πίεση στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπό το πρίσμα αυτό,
ως κοινωνία πρέπει να βλέπουμε την αναδιάρθρωση των δανείων ως ευκαιρία για «ανασύνταξη υγιών δυνάμεων» και ως εφαλτήριο
προόδου. Η συνολική διευθέτηση των οφειλών με δίκαιο, αποτελεσματικό και κοινωνικά
ευαίσθητο τρόπο μπορεί να αποβεί επωφελής
για όλους τους εμπλεκομένους, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.

14

συνέντευξη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ Ο
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Από τις αρχές Αυγούστου, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις με οφειλές προς τις τράπεζες,
το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες άνω των 20.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να ενταχθούν στη διαδικασία
του εξωδικαστικού μηχανισμού προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Όπως αναφέρει
ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης το ενδιαφέρον
για ένταξη στη διαδικασία είναι ήδη μεγάλο ενώ τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν είναι σημαντικά.

―― Ποιες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών;

Συνέντευξη του
Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους,
κ. Φώτη Κουρμούση
στην Μαρία Βουργάνα.

Κάθε επιχείρηση μικρή, μεσαία ή μεγάλη
μπορεί να κάνει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους που θα ενεργοποιηθεί στις
3 Αυγούστου.
―― Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου
να ενταχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Η επιχείρηση πρέπει να έχει συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές δηλαδή τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, προμηθευτές άνω των 20.000 ευρώ. Επίσης πρέπει
να έχει υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2016 και σε μία τουλάχιστον
από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την
υποβολή της αίτησης να έχει καθαρή θέση,
δηλαδή EBITDA ή Equity. Να μπορεί δηλαδή
η επιχείρηση να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη.
Ο δείκτης που ο νόμος αποδέχεται είναι ότι τα
λειτουργικά έσοδα μείον τα λειτουργικά έξοδα δίνουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Επομένως
μια επιχείρηση, αν εξαιρέσουμε τις οφειλές

προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Να
μπορεί να λειτουργεί δηλαδή σαν να μην είχε
χρέη. Παράλληλα θα πρέπει να περισσεύει
ένα ποσό βάσει του οποίου θα εξοφλήσει τα
παλαιά χρέη σύμφωνα με τη ρύθμιση που θα
προκύψει από το νόμο. Δηλαδή είτε με κούρεμα οφειλών ή και σε μακροπρόθεσμες δόσεις. Για το Δημόσιο προβλέπεται μέχρι 120
δόσεις ενώ ο ιδιωτικός τομέας, οι τράπεζες
είναι χωρίς όριο και μπορούν να χορηγήσουν
όσες δόσεις καθοριστούν από την μελέτη βιωσιμότητας.
―― Προβλέπεται «κούρεμα» οφειλών και
μέχρι ποιο ύψος;
Ο νόμος προβλέπει ρητά «κούρεμα» για όλα
τα είδη οφειλών είτε είναι τραπεζικές οφειλές ακόμα και αρχικό κεφάλαιο, πανωτόκια.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσον αφορά
τις φορολογικές μπορούν όλες να «κουρευτούν» όπως ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών στο σύνολό τους και ο βασικός
φόρος, πρόστιμα και προσαυξήσεις ενώ όσον
αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να
κουρευτούν η βασική οφειλή, τα πρόστιμα
και οι προσαυξήσεις με εξαίρεση μόνο την
παρακρατούμενη εισφορά του εργοδότη για
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“

Πολλά τα
οφέλη για τις
επιχειρήσεις που
θα ενταχθούν
στο εξωδικαστικό
μηχανισμό.

συνεντευξη

τον εργαζόμενο του ΙΚΑ η οποία ανταποκρίνεται στα
ένσημα των εργαζομένων.
―― Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα
ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τι έχουν
να περιμένουν μετά;
Το πρώτο όφελος είναι ότι ο εξωδικαστικός δίνει μια
λύση στις οφειλές της επιχείρησης. Αφήνει πίσω το
πρόβλημα και προχωράει μπροστά. Γιατί στην περίοδο της κρίσης τα χρέη είναι αυτά που πήγανε πίσω την επιχείρηση και ανάγκασαν την οικονομία να
σταματήσει. Τώρα η οικονομία μπορεί να ξεκινήσει
βάζοντας πίσω τα χρέη. Πολύ σημαντικό όφελος του
νόμου είναι ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η
επιχείρηση φεύγει από το κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι
η επιχείρηση μπορεί να πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κάτι που είναι πολύ χρήσιμο εάν
θέλει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να έχει πρόσβαση στη
χρηματοδότηση από εκεί προκειμένου να αναπτυχθεί, να κάνει εξαγωγές κλπ. Επίσης ότι μπορεί να
λάβει και νέο δάνειο όπως λέει ο νόμος άρα φεύγει
από την κόκκινη λίστα του Τειρεσία αφού έχει πλέον
ρυθμίσει τις οφειλές της και μπορεί πλέον να λάβει
πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.
Επομένως, το νούμερο ένα όφελος είναι ότι αποκτά
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και από τον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Έτσι, κάνει μια επανεκκίνηση
βάζοντας πίσω τα χρέη και αξιοποιώντας νέες πηγές
χρηματοδότησης που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένη.
―― Ποιοι θα αναλάβουν να «τρέξουν» τη διαδικασία
του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται διάφοροι επιστήμονες. Αρχικά κάθε επιχείρηση θα πρέπει με τους
κωδικούς του Taxis να εισέλθει στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα για να συμπληρώσει την αίτηση και τις
ειδικές φόρμες. Είναι ένα περιβάλλον γνώριμο στους
λογιστές.
―― Είναι εύκολη αυτή η διαδικασία;
Ναι είναι πολύ απλή. Συμπληρώνονται ηλεκτρονικά
οι φόρμες όπου καταγράφονται τα χρέη της επιχείρησης και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα σχετικά
δικαιολογητικά. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη και στο
στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα κάνουμε τα τελικά
τεστ ενώ γίνεται προσπάθεια από άλλους πιστωτές
όπως είναι οι τράπεζες να συνδεθούν με την πλατφόρμα και να καταχωρήσουν τα στοιχεία για τις οφειλές των τραπεζών. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά να είναι
προσυμπληρωμένα.
Βασικό ρόλο στη διαδικασία έχει ο λογιστής της επιχείρησης καθώς γνωρίζει την οικονομική εικόνα της
εταιρείας ενώ σε περίπτωση που δεν μπορεί ο λογι-

στής οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ένα σύμβουλο ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία.
Επίσης εμπλέκονται οι εκτιμητές ακινήτων που κατά
βάση είναι μηχανικοί γιατί ο νόμος ζητάει να γίνει μια
εκτίμηση της αξίας των ακινήτων με σημερινή τιμή
γιατί θα υπολογιστεί η αξία ρευστοποίησης δηλαδή
τι θα συμβεί στην περίπτωση που η εταιρεία κλείσει.
Πρέπει να ξέρουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
ποιο θα είναι το ποσό που θα λάβουν οι πιστωτές εάν
κλείσει η εταιρεία. Να γνωρίζουν όλοι τι θα συμβεί αν
κλείσει και τι θα συμβεί αν παραμείνει ανοιχτή. Στην
περίπτωση που τελικά κλείσει η εταιρεία πρέπει οι πιστωτές να γνωρίζουν τι θα πάρουν γιατί πολλές φορές
δεν έχουν πραγματική εικόνα της κατάστασης. Έχουν
μια εικόνα του παρελθόντος όταν τα ακίνητα είχαν
πάρα πολύ υψηλές αξίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σήμερα την πραγματική αξία του ακινήτου και
όχι μια πλασματική.
Ακόμη αξιοποιούνται οικονομολόγοι. Στην περίπτωση που δεν μπορούν οι λογιστές, οι οικονομολόγοι θα
πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη βιωσιμότητας η οποία
θα τεκμηριώνει τον οδικό χάρτη για την πορεία της
εταιρείας τα επόμενα χρόνια, ποια δηλαδή θα είναι
τα μελλοντικά της έσοδα και έξοδα και το ποσό που
απομένει για να εξοφλήσει τα παλαιά χρέη αυτό που
λέμε η δυνατότητα αποπληρωμής. Και σίγουρα θα
προτείνουν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις για τον
τρόπο ρύθμισης των παλαιών χρεών όπως κούρεμα,
δόσεις ή να παραδώσουν κάποια ακίνητα τα οποία
δεν μπορούν να αξιοποιήσουν κλπ. Υπάρχει μεγάλη
επιλογή εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να προτείνουν να γίνει η διαπραγμάτευση στο τραπέζι.
Τέλος, αξιοποιούνται οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές από το εγκεκριμένο Μητρώο του υπουργείου
Δικαιοσύνης οι οποίοι είναι κατά βάση δικηγόροι
στους οποίους εμείς αναθέτουμε το έργο του συντονιστή. Αναλαμβάνουν το ρόλο να παρακολουθούν ότι
τηρούνται όλοι οι κανόνες του νόμου, φροντίζουν να
τηρούνται οι προθεσμίες με τους πιστωτές, τα πρακτικά κλπ. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι τα μάτια
και τα αυτιά μας σε αυτές τις διαδικασίες.
―― Πόσες επιχειρήσεις αφορά ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;
Σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία χρεών, δηλαδή δεν
υπάρχει κάποια βάση δεδομένων για το τι χρωστάει
ο καθένας αλλά υπάρχουν αποσπασματικά στοιχεία,
η κάθε τράπεζα έχει τα δικά της, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τα δικά της αλλά μόνο για τράπεζες, οι εφορίες τα δικά τους, το ίδιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επειδή δεν υπάρχει μια ενιαία βάση δεδομένων δεν
υπάρχει εικόνα στην Ελλάδα για το ιδιωτικό χρέος.
Σύμφωνα με κάποια μελέτη που είχε κάνει η Τράπεζα
της Ελλάδος πριν από περίπου 1,5 χρόνο και με βάση
αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν από τότε εκτιμάται,
ότι οι επιχειρήσεις που δυνητικά μπορούν να μπουν
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στο νόμο είναι περίπου 400.000. Επειδή θα είναι
πολλές οι υποθέσεις, εάν χρειαστεί ανάγκη, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του αριθμού
των συντονιστών χωρίς όριο. Πάντως θέλουμε κάθε
συντονιστής να πάρει αρκετές υποθέσεις, να ασχολείται μεγάλο μέρος του χρόνου του και να το χρησιμοποιεί ως κύριο έργο και όχι ως πάρεργο και να έχει
να λάβει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, αθροίζοντας
πολλές υποθέσεις
―― Ποια είναι η αμοιβή που προβλέπεται για τους
συντονιστές που θα ασχοληθούν με τις υποθέσεις;
Η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 ευρώ για κάθε υπόθεση μικρής επιχείρησης και 400 ευρώ για κάθε
υπόθεση μεγάλης επιχείρησης ενώ σύμφωνα με το
νόμο μπορεί να διαπραγματευτεί με την εταιρεία
και τους πιστωτές για μια ανώτερη αμοιβή. Αν μια
υπόθεση είναι δύσκολο και δεν βρίσκεται λύση οι
διαδικασίες μπορεί να πάρουν χρόνο και να δοθεί
παράταση στις προθεσμίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία μπορεί να μην κρατήσει 1 με 1,5
μήνα αλλά να διαρκέσει 6 μήνες.
―― Πως γίνεται η διαπραγμάτευση της εταιρείας
με τους πιστωτές της;
Ο συντονιστής καλεί όλους τους πιστωτές και την
επιχείρηση να κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Όλοι
μαζί κάθονται στο ίδιο τραπέζι και η διαπραγμάτευση γίνεται με ίσους όρους. Εξετάζονται όλες οι
εναλλακτικές λύσεις και ανάλογα με το μέγεθος και
την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης ενδέχεται
να γίνει μία ή περισσότερες συναντήσεις. Το τελικό
ζητούμενο αυτής των διαπραγματεύσεων είναι η
εταιρεία να παραμείνει ανοιχτή και να είναι βιώσιμη. Άρα αυτό που τίθεται στο τραπέζι ως βάση της
συζήτησης, είναι να υπάρχει ένα ορθολογικό πλάνο
αποπληρωμής των χρεών, το οποίο να μη βασίζεται
στο ύψος του χρέους, αλλά να βασίζεται στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής της κάθε επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει κάποια περιουσία οι
πιστωτές θα διεκδικήσουν την ακίνητη περιουσία
εφόσον είναι μη παραγωγική ώστε να μειωθεί το
ποσό του χρέους, Επιμένουμε ότι θα πρέπει να γίνει
σίγουρα κούρεμα των οφειλών και ειδικά προστίμων, προσαυξήσεων και πανωτοκίων που όλοι γνωρίζουμε ότι φούσκωναν δυσανάλογα τα χρέη και η
επιχείρηση έφθανε σε μια μη βιώσιμη κατάσταση.
Άρα δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις για όλους και η
λύση συμφωνείται στο τραπέζι για την κάθε επιχείρηση. Για να προκύψει αυτή η συμφωνία ο συντονιστής καλεί όλους τους πιστωτές να ψηφίσουν και
εφόσον συμφωνήσει το 60% τότε ολοκληρώνεται η
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Από εκείνη τη
στιγμή η επιχείρηση ξέρει τι πρέπει να πληρώνει και
σε ποιον.

―― Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα ενταχθούν στο εξωδικαστικό μηχανισμό;
Ο νόμος αναφέρει ότι οι μικροί πιστωτές που έχουν
οφειλές κάτω από το 1,5% του συνολικού χρέους ο
καθένας ή αθροιστικά 15% και ως πιστωτές θεωρούνται οι εργαζόμενοι γιατί ο καθένας έχει ξεχωριστό ΑΦΜ και οι πολύ μικροί προμηθευτές, δεν
καλούνται στην διαπραγμάτευση ούτε τα χρέη τους
ρυθμίζονται ούτε κουρεύονται διότι για αυτούς
προβλέπεται ότι θα εξοφληθούν εξ ολοκλήρου. Αρα
οι εργαζόμενοι και οι μικροί προμηθευτές προστατεύονται και έχουν να αναμένουν ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εξοφληθούν.
Η διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα για την νομική κάλυψη των στελεχών των τραπεζών και του
δημοσίου πιστεύετε θα βοηθήσει στη διαδικασία;
Υπάρχουν πολλοί που ότι και να τους πεις θα φοβούνται και υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται.
Πρέπει όμως να φύγουμε από τα δυο άκρα. Αυτό
που λέει η διάταξη και χρειάζεται προσοχή είναι ότι
αν ένας έβαλε καλώς την υπογραφή του και τήρησε
τη διαδικασία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και γιατί
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα: Γιατί γίνεται έλεγχος.
Υπάρχει επιτροπή με δικαστές που εξετάζει αμέσως
την κάθε καταγγελία. Αν διαπιστώσει ότι ο υπάλληλος έκανε κάτι έκνομο θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες τα ποινικά κλπ. Άρα δεν υπάρχει η έννοια
της ασυλίας της προστασίας, υπάρχει η έννοια του
ελέγχου και διαχωρίζονται οι καλοί από τους κακούς υπαλλήλους. Οι καλοί προστατεύονται και οι
κακοί τιμωρούνται. Γιατί έτσι όπως ήταν μέχρι τώρα οι διαδικασίες και οι καλοί έμπλεκαν και οι κακοί
τη γλίτωναν. Αυτό τελειώνει με αυτή τη διάταξη.
Επομένως όχι μόνο θα λειτουργήσει αλλά θα είναι
και πάρα πολύ καλή και θα δώσει ένα μήνυμα στους
καλούς υπαλλήλους να εργαστούν περισσότερο και
στους κακούς να προσέξουν.
―― Σε ποιες περιπτώσεις η επιχείρηση κινδυνεύει
να χάσει τη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Αν μια επιχείρηση δεν πληρώσει για τρεις συνεχόμενους μήνες τις δόσεις της ρύθμισης τότε ο νόμος
ορίζει ότι η συμφωνία είναι άκυρη και όλα τα χρέη
επανέρχονται στην κατάσταση που ήταν προ της
συμφωνίας. Τώρα αν είχε γίνει κούρεμα επανέρχονται τα βεβαιωμένα ποσά, χάνονται οι ρυθμίσεις
κλπ. Ότι δηλαδή ισχύει σε οποιοδήποτε καθεστώς
ρύθμισης έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
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ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ BΙΏΣΙΜΗ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Της καθ. Λούκα Τ. Κατσέλη
π. Υπουργού Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας

―― Η αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει την οικοδόμηση
μιας νέας υγιούς και βιώσιμης συνεργασίας
μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών. Η σχέση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μπει και
πάλι σε λειτουργία η ροή πιστώσεων από τις
τράπεζες προς βιώσιμες και παραγωγικές
επιχειρήσεις με ενεργό συμμετοχή στην οικονομική ζωή.
―― Σήμερα ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις,
τόσο μικρομεσαίες όσο και μεγάλες, είναι
εγκλωβισμένες σε οφειλές προς τράπεζες,
ασφαλιστικά ταμεία αλλά και το δημόσιο.
Πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους παραμένοντας σε
αδυναμία να επανασχεδιάσουν τις προτεραιότητές τους και να προωθήσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα διασφάλιζαν την
βιωσιμότητα τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται
κυρίως στις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν άλλωστε και τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η
Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σήμερα στο 60,7% των συνολικών ανοιγμάτων,
ενώ ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα για
ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, καθώς τα ΜΕΑ ανέρχονται στο

68,3% των συνολικών ανοιγμάτων.
―― Αντίθετα απ’ ό,τι συνέβαινε πριν λίγα
χρόνια, οι τράπεζες σήμερα προσφέρουν
στους δανειολήπτες ποικίλες επιλογές ρυθμίσεων επιχειρηματικών οφειλών μέσω ειδικών προϊόντων που αντιστοιχούν λίγο ή
πολύ στις δυνατότητές τους. Παράλληλα, ο
πρόσφατος Ν. 4469/17 για τον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
δίνει πλέον τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις συνολικές οφειλές που έχουν με όλους τους πιστωτές, είτε
δηλαδή τις τράπεζες, το Δημόσιο (εφορία),
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους ΟΤΑ
ή /και τους προμηθευτές τους με ηλεκτρονικό τρόπο, που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το διοικητικό κόστος της διαδικασίας
όχι μόνο για την επιχείρηση, αλλά και για
τους ίδιους τους πιστωτές. Τέλος, μετά τις
πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου,
δίνεται επίσης η δυνατότητα στις τράπεζες να
πουλήσουν πακέτα "κόκκινων δανείων" ή και
να αναθέσουν την διαχείριση τους σε πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης.
―― Παρόλο που αυτές οι πρωτοβουλίες είναι
προς την σωστή κατεύθυνση, μέχρι σήμερα
δεν έχουν αποδώσει είτε γιατί τα τραπεζικά
στελέχη αρκούνται στη λήψη προβλέψεων
για εποπτικούς λόγους χωρίς να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αναδιαρθρώσεων δανείων,
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είτε γιατί προτιμούν να ιδιοποιηθεί η τράπεζα το όποιο όφε-

λος από την ενεργό διαχείριση των δανείων όταν η συγκυρία
το επιτρέψει, είτε, τέλος, γιατί οι διαδικασίες και το κόστος

συντονισμού των πιστωτών είναι απαγορευτικό. Η παρατηρούμενη όμως αδράνεια επιφέρει σημαντικό κοινωνικό

κόστος καθώς η αγορά στερείται ρευστότητας, πολύτιμα
περιουσιακά στοιχεία παραμένουν αναξιοποίητα και εν δυνάμει βιώσιμες επιχειρήσεις καθίστανται προβληματικές.

―― Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαία η προώ-

θηση μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, αντίστοιχης με αυτήν του Ν. 3816/2010, η οποία θα διευκολύνει τις τράπεζες
να προχωρήσουν συντεταγμένα και γρήγορα σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων. Βασική επιδί-

ωξη του Ν 3816/2010, τον οποίο είχα εισηγηθεί ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και είχε

ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2010, ήταν να αναθερμανθεί
η οικονομία μέσω στοχευμένης αναδιάρθρωσης δανείων
επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών που είχαν πε-

ριέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην οµαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.
Στις τράπεζες δόθηκε η αναγκαία νομοθετική κάλυψη ώστε

να προχωρήσουν σε ουσιαστικές ρυθμίσεις και στην βελτίωση της ποιότητας των δανειακών τους χαρτοφυλακίων,

ενώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δόθηκε στήριξη για

αποπληρωμή των οφειλών τους ώστε να παραμείνουν βιώσιμες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Ν. 3816/2010 περιείχε ρυθμίσεις και για ενήμερες και όχι μόνο ληξιπρόθεσμες

οφειλές, καθώς στόχευε στην προστασία βιώσιμων μικρών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών, ενόψει της

παρατηρούμενης συρρίκνωσης των πιστωτικών ορίων των
διαθέσιμων κεφαλαίων κίνησης.

―― Σήμερα, με την έκταση του προβλήματος των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων να έχει γιγαντωθεί και χιλιάδες
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι
εγκλωβισμένες, απαιτείται ένα αντίστοιχο του 2010 νομοθέτημα που θα παρέχει:

α) σαφή οδικό χάρτη με χρονικούς περιορισμούς

για τις επιβαλλόμενες διαδικασίες ρύθμισης και αναδιάρθρωσης,

β) τα αναγκαία κίνητρα προς πιστωτές και δανει-

ολήπτες ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη διαδικασία και

γ) σημαντικά αντικίνητρα για καθυστερήσεις στη

λήψη αποφάσεων.

―― Σε περιβάλλον αβεβαιότητας, ανασφάλειας και πι-

στωτικής στενότητας, μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία

θα απελευθερώσει κεφάλαια τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και θα συντε-

λέσει ώστε αυτά να διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας και την επανεκκίνηση βιώσιμων
επιχειρηματικών μονάδων και επενδύσεων.
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ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ
ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΏΝ
ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΟΜΈΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Της Χαρίκλειας Απαλαγάκη
Γενική Γραμματέας
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

―― Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ή "κόκκινων" δανείων, όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε βρίσκεται στο
επίκεντρο της συζήτησης σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
―― Και ο ενωσιακός νομοθέτης αλλά και τα
κράτη μέλη ιδίως όσαν έχουν θιγεί από την
κρίση, αναζητούν τη χρυσή εκείνη τομή, η
οποία αφενός θα επιτρέψει στις τράπεζες,
και στους δανειστές γενικά, να μειώσουν τον
όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους,
ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν σε κανονικότητα και να διοχετεύσουν μέσω της χρηματοδότησης ρευστότητα στην οικονομία,
αφετέρου θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις
ιδίως, αλλά και τα νοικοκυριά, από τον κίνδυνο αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων, από μεμονωμένο
μόνο πιστωτή.
―― Κάτι τέτοιο οδηγεί κατά κανόνα την επιχείρηση σε οικονομική ασφυξία, και προδιαγράφει το επαγγελματικό της τέλος. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι πολλές και αρνητικές,
με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και βαρύ
τίμημα για τις θέσεις εργασίας.
―― Προς τη σύγχρονη αυτή και σωστή κατεύθυνση κινείται ο πρόσφατος νόμος 4469/2017,
που ψηφίστηκε, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς, την 2.5.2017 και θα
αρχίσει να ισχύει την 3.8.2017, οπότε και θα

μπορεί να υποβληθεί η πρώτη αίτηση.
―― Εάν θα ήθελε κανείς να περιγράψει σε
τίτλους τα βασικά χαρακτηριστικά του νόμου
θα κατέγραφε ως κυριότερα τα ακόλουθα:
―― Η καθολικότητα των δανειστών, με την
έννοια ότι ο νόμος ζητά από τον οφειλέτη
(επιχείρηση, ακόμη και ατομική) να περιλάβει στην αίτησή του το σύνολο των (επιχειρηματικών κυρίως) οφειλών του έναντι των
πάσης φύσεως δανειστών του, όπως ενδεικτικά Δημοσίου, Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Factoring
κ.λ.π., αρκεί αυτές να είναι ληξιπρόθεσμες
την 31.12.2016.
―― Το καθήκον διαφάνειας που πρέπει να
συνοδεύει την αίτηση του οφειλέτη, με την
έννοια ότι θα πρέπει οι δανειστές να γνωρίζουν επακριβώς την περιουσιακή του κατάσταση, ιδίως για να μπορούν να κρίνουν τη
βιωσιμότητά του.
―― Το ελάχιστο ύψος των συνολικών οφειλών
προς όλους τους παραπάνω φορείς θα πρέπει
να είναι 20.000 ευρώ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι για τις μικρές οφειλές μεταξύ 20.000
και 50.000 ευρώ, για λόγους διευκόλυνσης
των οφειλετών, αλλά και των πιστωτών, θα
υπάρξουν αυτοματοποιημένες λύσεις.
―― Η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η διαπραγμάτευση
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δανειστών και οφειλέτη θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, που διαχειρίζεται, συντονίζει και επιβλέπει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
―― Η Ειδική Γραμματεία θα καταρτίσει επίσης το μητρώο
συντονιστών, αξιοποιώντας το μητρώο διαμεσολαβητών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή των προσώπων εκείνων, τα
οποία όπως υποδηλώνει ο όρος συντονιστής θα παραλαμβάνουν
την αίτηση, θα εξετάζουν την τυπική της πληρότητα, θα εξασφαλίζουν την επικοινωνία οφειλέτη και δανειστών και γενικά
θα είναι οι θεματοφύλακες της -ηλεκτρονικής- διαδικασίας.

“

Η βιωσιμότητα της
επιχείρησης το «κλειδί» του
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Στις μεγάλες ιδίως επιχειρήσεις ο νόμος προβλέπει, ως υποχρεωτικό το διορισμό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα αποφαίνεται
για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
―― Αναφέραμε τη λέξη κλειδί. Βιωσιμότητα. Χωρίς τη βάσιμη
προσδοκία, αλλά και την απόδειξη ότι ο οφειλέτης θα είναι σε
θέση να εξυπηρετήσει την ρύθμιση, δυνατότητα κατάρτισης
εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν υπάρχει.
―― Ο νόμος ωθεί τους πιστωτές σε μία κοινή διαδικασία διαπραγμάτευσης δηλαδή αξιώνει συλλογικότητα και συνεργασία.
Η απόφαση θα λαμβάνεται από την πλειοψηφία των δανειστών
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(60%), εκ των οποίων το 40% θα είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι, και όταν επικυρωθεί από το δικαστήριο θα παράγει δέσμευση έναντι όλων των δανειστών και εκείνων που συμμετείχαν και
ψήφισαν θετικά για τη ρύθμιση και εκείνων που δεν συμμετείχαν. Ο νόμος ακολουθεί μία σύγχρονη ευρύτερα παραδεδεγμένη αρχή ότι δηλαδή από τη ρύθμιση δεν πρέπει να χειροτερεύει
η θέση του δανειστή.
―― Ο νόμος προσπάθησε να περιορίσει την προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες αλλά στη σημερινή τουλάχιστον μορφή
του δεν το πέτυχε πλήρως. Διατηρεί, έστω και με συνοπτικές, ή
απλές διαδικασίες το στάδιο της δικαστικής επικύρωσης, που
ενδέχεται στην πράξη να αποδειχθεί το πλέον αδύναμο σημείο
της αποτελεσματικότητας, ενώ υπάρχουν άλλοι πιο πρόσφοροι
τρόποι.
―― Κάθε διαδικασία, που στηρίζεται στη διαφάνεια, στην ειλικρίνεια στη συλλογικότητα και κυρίως εξυπηρετείται με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας και την προστασία των βιώσιμων επιχειρήσεων κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
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ΚΟΜΒΙΚΌΣ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΡΎΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΏΝ

Του Νικόλα Κανελλόπουλου
Γενικού Γραμματέα ΟΠΕΜΕΔ

―― Έξι χρόνια μετά την εισαγωγή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, έχει αρχίσει
να γίνεται σαφές πώς αυτή λειτουργεί στην
πράξη, ποια είναι τα σημαντικά οφέλη της, η
ευεργετική της επίδραση στην ποιότητα των
κοινωνικών μας σχέσεων και της ανθρώπινης
συμβίωσης.
―― Με τη διαμεσολάβηση, πράγματι, η συναίνεση και ο διάλογος ανάγονται σε βασικά
πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ τα
μέρη μιας διαφοράς αναλαμβάνουν τα ίδια
να επιλύσουν τη διαφορά τους, μέσα από μία
υποβοηθούμενη και ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση, χωρίς να αναμένεται η άνωθεν κρίση ενός δικαστή. Πρόκειται για σπουδαία,
στρατηγικά πλεονεκτήματα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς, με τρόπο
σύγχρονο, συμμετοχικό και άμεσο μπορούμε
να οδηγηθούμε στην αποτελεσματική και ταχεία επίλυση των διαφορών.
―― Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση
όταν γίνεται από την οπτική γωνία του οικονομολόγου. Όταν δηλαδή η διαμεσολάβηση
και οι λοιπές εναλλακτικές μέθοδοι διευθέτησης των καθημερινών συγκρούσεων συμφερόντων τοποθετούνται πάνω στη βάση της
πραγματικής οικονομίας, υπό το πρίσμα της
τρέχουσας συγκυρίας, λαμβάνοντας σαφές
περιεχόμενο.
―― Έχει, λοιπόν, η διαμεσολάβηση οικονο-

μικό αποτύπωμα; Είναι μέγεθος μετρήσιμο
στην πραγματική οικονομία; Η απάντηση
είναι προφανώς θετική. Προάγοντας την
ταχεία και αποτελεσματική, εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών, ο νέος θεσμός που
υποβοηθά και μεγιστοποιεί το όφελος των
διαπραγματεύσεων συμβάλλει καθοριστικά
στη σταδιακή αλλά αισθητή δημιουργία ενός
νέου οικονομικού περιβάλλοντος, που ευνοεί
την επιχειρηματικότητα.
―― Η αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών
καθυστερήσεων, η συνέχιση των οικονομικών σχέσεων των μερών, η ανώδυνη, αμοιβαία επωφελής διευθέτηση των διαφορών,
με το διαπραγματευτικό μοντέλο win-win,
είναι μόνο μερικές από τις ευεργετικές λειτουργίες της διαμεσολάβησης σε επίπεδο
αμιγώς οικονομικό.
―― Λειτουργίες που διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ευνοούν τις επενδύσεις, εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας
μιας εύθραυστης οικονομίας. Η διαμεσολάβηση γίνεται έτσι εργαλείο ανάπτυξης, δίκαιης, βιώσιμης και ρεαλιστικής.
―― Αναγνωρίζοντας αυτήν την ιδιαίτερη
δυναμική και τις μεγάλες προοπτικές της
διαμεσολάβησης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εισήλθε πριν από ένα έτος στον
ΟΠΕΜΕΔ. Προσχώρησε έτσι σε μια σπουδαία, πρωτότυπη για τα ευρωπαϊκά δεδομέ-
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να θεσμική συμμαχία των είκοσι ενός σημαντικότερων φορέων εκπροσώπησης της οικονομικής, κοινωνικής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας.
―― Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι παρών σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται και προάγουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
―― Με αυτό το πρόταγμα, είχε ενεργό εμπλοκή και
στο φλέγον θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, πολύ προτού γίνει
νόμος με τον ν. 4469/2017. Σε μία μεγάλη και αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία, που συγκεντρώνει
-όχι άδικα- το ενδιαφέρον της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής.

“

Οι Έλληνες Οικονομολόγοι
έχουν κομβικό ρόλο
να επιτελέσουν στην
εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών.

―― Οι Έλληνες οικονομολόγοι έχουν κομβικό ρόλο
να επιτελέσουν για την εξωδικαστική ρύθμιση των
οφειλών, τόσο μέσα από τον νέο μηχανισμό όσο και
μέσω όλων των άλλων εναλλακτικών μεθόδων διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους. Εξοπλισμένοι με τις
κατάλληλες γνώσεις και το αναγκαίο επιστημονικό
υπόβαθρο, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν σε
αποφασιστικό βαθμό στο restart της Ελληνικής Οικονομίας.
―― Ο ΟΠΕΜΕΔ και το Οικονομικό Επιμελητήριο,
από κοινού εκπέμπουν ισχυρό μήνυμα:
Η Κοινωνία και η Οικονομία παίρνουν στα χέρια τους
την υπόθεση "διαμεσολάβηση", Προάγουν αποτελεσματικό ένα νέο και δυναμικό τρόπο επίλυσης των
διαφορών. Μία νέα κοινωνική κουλτούρα, ένα νέο,
δυναμικό εργαλείο για τον πολίτη και την επιχείρηση, στην πραγματική οικονομία.
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αρθρογραφια

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌΣ:
ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ

Του Σπύρου Παπασπύρου
Ανώτερος Διευθυντής
της Τράπεζας Πειραιώς,
Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών
και Πρόεδρος του NPL Forum

―― Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι ένα
απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσει η χώρα
να αντιμετωπίσει τον πολύ μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων που έχουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Η διαδικασία
αυτή δίνει την δυνατότητα στο δημόσιο για
πρώτη φορά να συμμετέχει στην λύση εκτός
της πτωχευτικής διαδικασίας και στους υπόλοιπους πιστωτές να βρουν πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά μια λύση που να ικανοποιεί
την πλειοψηφία.
―― Ένα από τα προβλήματα σχετικά με τον
νέο νόμο είναι ότι έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι όσοι υποβάλουν αίτηση θα έχουν
ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στη μείωση του
χρέους τους. Η αλήθεια είναι, ότι ο νόμος αυτός είναι πιο κατάλληλος στην αντιμετώπιση
περιπτώσεων που η εταιρεία είναι βιώσιμη,
αλλά δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο
του χρέους της. Η ένταξη όμως μιας επιχείρησης στη διαπραγμάτευση που ορίζει ο νόμος,
δεν υποχρεώνει κανένα μέρος να δεχτεί απομείωση της απαίτησης του. Η πλειοψηφία
των πιστωτών θα κάνει αυτό που έτσι και αλλιώς της υποβάλει το συμφέρον της, απλώς
πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.
―― Ο νόμος αυτός δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για μια κατηγορία βιώσιμων επιχειρήσεων με σημαντικά χρέη που δεν μπορούν να
εξυπηρετήσουν και με σημαντικό μέρος αυ-

τών να είναι προνομιούχες οφειλές. Σε αυτές
τις περιπτώσεις και ειδικά αν το αντικείμενο
της εταιρείας δεν της επέτρεπε να καταφύγει στο πτωχευτικό δίκαιο, οι ενυπόθηκοι
δανειστές αργά ή γρήγορα θα οδηγούσαν τα
περιουσιακά της στοιχεία σε πλειστηριασμό,
λόγω της αδυναμίας κυρίως της εφορίας, να
ακολουθήσει τους υπόλοιπους πιστωτές.
―― Σημαντική παράμετρος στον εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι η παρουσία ενός συμβούλου που έχει την δυνατότητα να ελέγξει
τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και να
μεσολαβήσει για να βρεθεί η καλύτερη λύση
για όλους. Αναφέρομαι στο θεσμό της διαμεσολάβησης και την ικανότητα που έχει να βοηθήσει στο να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ
των μερών που διαπραγματεύονται, καθώς
και να επιταχύνει την διαδικασία των διαπραγματεύσεων λειτουργώντας σαν Project
Manager μεταξύ των πιστωτών.
―― Ως προς τον τρόπο λειτουργίας, χωρίζεται σε τρείς μεγάλες ενότητες:
1. Το Δημόσιο που έχει την ευθύνη
για την πλατφόρμα που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών και θα είναι το σημείο εισόδου στη διαδικασία του εξωδικαστικού
συμβιβασμού.
2. Τις τράπεζες που έχουν την ευθύνη και το συμφέρον να εναρμονίσουν όσο
μπορούν τις προτάσεις τους, ώστε να υπάρχει
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σε σύντομο χρονικό διάστημα μια κοινώς αποδεκτή λύση. Το
καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι τράπεζες στον χώρο των
μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο
μέσα από την συνεργασία τους στο NPL Forum και έχουν εγκαταστήσει τόσο τις αρχές λειτουργίας για την συνεργασία στην
εξεύρεση λύσεων, όσο και τα εργαλεία και διαδικασίες για αυτή
την λειτουργία . Θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο για τις μικρές
επιχειρήσεις και τα προσωπικά χρέη όπου μέχρι σήμερα δεν
υπήρχε τέτοια συνεργασία, αλλά οι τράπεζες έχουν από κοινού
προσλάβει σύμβουλο ώστε να δημιουργηθούν οι συνέργειες που
απαιτούνται.
3. Τους υπόλοιπους πιστωτές οι οποίοι θα πρέπει να
συμμετάσχουν για να προστατεύσουν τη θέση τους αλλά και να
βοηθήσουν να βρεθεί τελική λύση.
―― Η ανησυχία όλων, αφορά κυρίως στη πρώτη ενότητα, δηλαδή την πλατφόρμα του δημοσίου και κατά πόσο αν εκεί δημιουργηθούν δυσλειτουργίες, οι οποίες με την σειρά τους οδηγήσουν σε μποτιλιάρισμα της διαδικασίας, θα έχουμε στο τέλος
μια σώρευση περιπτώσεων όπως έχουμε στο νόμο 3689 για την
προσωπική πτώχευση.
―― Η επιτυχία όλου του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα υπαχθούν στη
διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά και γιατί
οι υποδομές του έργου θα μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην
επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων που αφορούν σε ιδιώτες.

“

Ο νόμος δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για
μια κατηγορία βιώσιμων επιχειρήσεων
με σημαντικά χρέη.
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θεσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ Ο ΡΌΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Ε.Ε. ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ

―― Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
ήταν ο πρώτος φορέας, που κατέθεσε πλήρη
και κοστολογημένη πρόταση για μια συνολική ρύθμιση οφειλών σε εφορία, ταμεία και
τράπεζες, αποστέλλοντάς τη στην κυβέρνηση και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το 2015, πριν ανοίξει ακόμα η συζήτηση για
μια συνολική ρύθμιση οφειλών, το Ο.Ε.Ε. είχε καταθέσει στην κυβέρνηση και τη ΤτΕ, την
πρόταση του, για μια γενναία ενιαία ρύθμιση
όλων των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις
στις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
―― Η πρόταση αυτή είχε παρουσιαστεί και
έχει συζητηθεί στις συναντήσεις που είχε ο
πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου
του Επιμελητηρίου με τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Δραγασάκη, το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη
Στουρνάρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (πρώην υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης), κ. Γιώργο Σταθάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικό (πρώην υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), κ.
Γιώργο Κατρούγκαλο και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Τρύφων
Αλεξιάδη.
―― Από την αρχή, το Ο.Ε.Ε. υποστήριζε ότι
εάν δεν υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για όλες
αυτές τις όφειλες ανεξάρτητα από το πού

προέρχονται, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι
ο κάθε οφειλέτης θα προβεί σε ρύθμιση μεμονωμένα της μιας του οφειλής, όταν γνωρίζει ότι είναι ανοιχτός στις υπόλοιπες οφειλές
του.
―― Μάλιστα η πρόταση του Ο.Ε.Ε. προέβλεπε την ρύθμιση των οφειλών σε μεγάλο
αριθμό δόσεων με διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων υπερημερίας, κάτι που αποτυπώθηκε στον νόμο
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών των επιχειρήσεων. Ο νέος νόμος
ο οποίος ενεργοποιείται στις 3 Αυγούστου
2017, δηλαδή δυο χρόνια μετά την πρόταση
που είχε καταθέσει το Ο.Ε.Ε., προβλέπεται
«κούρεμα» αρχικού κεφαλαίου, τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων και
πολλές δόσεις που για το Δημόσιο φθάνουν
μέχρι τις 120 ενώ για οφειλές προς τις τράπεζες δεν προβλέπεται όριο αλλά καθορίζεται
με βάση την έκθεση βιωσιμότητας.
―― Ειδικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων, το Ο.Ε.Ε. είχε προτείνει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις
βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ρευστότητας να ρυθμίζουν τα
δάνειά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην
απειλείται η συνέχιση των δραστηριοτήτων
τους επ’ ωφελεία της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της ανάτασης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
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δείκτες οικονομίας

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
―― Ανοδικά κινήθηκε το ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του
έτους τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια μέτρηση.
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σε
σχέση με το 4ο τρίμηνο 2016, έναντι της μείωσης 0,1% που
είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου
στις 15/05/17. Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% έναντι της μείωσης 0,5% που
είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου.
―― Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το
1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε άνοδο κατά 0,8% σε σχέση

με το 1ο τρίμηνο 2016 έναντι της μείωσης 0,3% που είχε
ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου.
―― Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη
εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Μαρτίου) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Προγράμματαασφάλισηςαστικήςευθύνηςσε
προνομιακέςτιμέςγιατουςλογιστέςφοροτεχνικούς
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
ασφάλισης εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο
(ΟΕΕ), κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών
των ενεργειών του για στήριξη των λογιστών
φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής
φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με τις αυξημένες
ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής
επαγγελματικές υποχρεώσεις και ευθύνες
τους δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οιπου αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς παρεμκονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας,
βάσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
εξασφάλισε προνομιακές τιμές σε ΠροΤο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
γράμματα τριών Ασφαλιστικών ΕταιΑσφάλιση
δεν έχει καμία ανάμειξη ή διαμερειών για την ασφάλισή τους σε
σολάβηση μεταξύ της ασφαλιστιΕπαγγελματικής
θέματα αστικής ευθύνης.
κής εταιρείας και του λογιστή
Ευθύνης
με μεγάλη έκπτωση
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
φοροτεχνικού και επισημαίνεται
στα
ισχύοντα
τιμολόγια
πλαίσιο, ο κάθε λογιστής φοροότι η επιλογή της ασφαλιστικής
εταιρείας εναπόκειται στη διακριτεχνικός που παρέχει υπηρεσίες
μια προσφορά του ΟΕΕ
στα μέλη του
τική ευχέρεια και επιλογή του λογιέναντι αμοιβής έχει επαγγελματική
στή φοροτεχνικού. Για την ενημέρωση
ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με
των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά με την
βάση τους νόμους και τους κανόνες της δεασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις
οντολογίας οι οποίοι διέπουν την επαγγελματική
προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών προτου δραστηριότητα.
ϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές
Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου
υπηρεσίες (απόκτηση κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ.
Ελλάδας για προσφορά προνομιακών πακέτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ο.Ε.Ε

1o Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
oee1pt@oe-e.gr
Μ. Βασιλείου 3 / 69132 Κομοτηνή
Τηλ. 25310-23035/ Fax.25310-82992

9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
oee9pt@oe-e.gr
Λ. Χαϊνά 75 & 25ης Μαρτίου / 34132 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-60669 Τηλ/ Fax. 22210-80710/80894

2ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
oee2pt@oe-e.gr
Mεραρχίας 14 / 62100 Σέρρες
Τηλ. 23210-67970/ 98127/ Fax.23210-52062

10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
oee10pt@oe-e.gr
Ζαϊμη 21 / 26223 Πάτρα
Τηλ. 2610-221645 Fax. 2610-273767

Γραφείο Καβάλας: Βενιζέλου 34 / 64100 Καβάλα
Τηλ. 2510-232966
oeeam2@otenet.gr

11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
oee11pt@oe-e.gr
Πλ. Κολοκοτρώνη 8 / 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710-233582 / Fax. 2710-225048

3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
oee3pt@oe-e.gr
Αριστοτέλους 26 / 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728
4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας
oee4pt@oe-e.gr
Mαλακούση 10 / 59131 Βέροια
Τηλ. 23310-29111 Fax. 23310-72033
5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
oee5pt@oe-e.gr
Kωστή Παλαμά 6 / 50132 Κοζάνη
Τηλ. 24610-27783 Τηλ/ Fax. 24610-37462
6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
oee6pt@oe-e.gr
Ν. Ζέρβα 28-30 / 45332 Γιάννενα
Τηλ. 26510-70400 Fax. 26510-72194
7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
oee7pt@oe-e.gr
Παπαναστασίου 21/41222 Λάρισα
Τηλ. 2410-531422 Fax. 2410-533123
8o Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
oee8pt@oe-e.gr
Αινιάνων 2 , 2ος όροφος/ 35131 Λαμία
Τηλ. 22310-42511 Fax. 22310-38882

12ο Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
oee12pt@oe-e.gr
Γ. Σεφέρη 80 Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ / 85100 Ρόδος
Τηλ. 22410-60193/ 66660 / Fax. 22410-60197
13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου
oee13pt@oe-e.gr
Eλ. Βενιζέλου 6Β / 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510-37367 / Fax. 22510-25634
14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
oee14pt@oe-e.gr
Εθν. Αντιστάσεως 105 / 71306 Ηράκλειο
Τηλ.2810-223997 / 332837 / 301935 Fax. 2810-224595
15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
oee15pt@oe-e.gr
Μυλωνογιάννη 15A & Κριάρη, 2ος όροφος / 73135 Χανιά
Τηλ. 28210-94505 / 95001 Fax. 28210-76186
16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων
oee16pt@oe-e.gr
Σαμαρά 2, 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610-41148 Fax. 26610-42388

