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Εισαγωγή
Οι δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας, από το 2008 μέχρι και σήμερα, βρήκαν τις ελληνικές
επιχειρήσεις απροετοίμαστες και ανοχύρωτες. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 25%, η δραματική
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και η εκτόξευση της ανεργίας μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νέα οικονομικά δεδομένα και όρους που πρέπει
κάνεις να αναγνώσει για να μπορέσει να επιβιώσει στον κόσμο του επιχειρείν.
Τα παραπάνω, οδήγησαν, ακόμα και υγιείς – βιώσιμες επιχειρήσεις, σε οικονομική ασφυξία και
τελικά σε δυσκολία επιβίωσης. Είναι φανερό, πως σε πολλές περιπτώσεις, η ευθύνη ξεφεύγει από
τα όρια του επιχειρηματία καθώς οι οικονομικές συνθήκες καθόρισαν το νέο αυτό πλαίσιο.
Ανεξάρτητα, όμως, με το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης,
υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τον κάθε επιχειρηματία και με αυτά πρέπει να
προγραμματίσει τις επόμενες
κινήσεις του. Ο νέος Νομός 4469/2017 «Εξωδικαστικός
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» του δίνει μια σπουδαία ευκαιρία, ίσως και την
τελευταία, για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να καταστήσει βιώσιμη την επιχείρηση του,
ρυθμίζοντας τις οφειλές του συνολικά.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων
Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων» για τη συνολική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προς τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπονται τα
παρακάτω:


οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες, εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές.



μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στην
επόμενη ενότητα
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Δικαιούχοι
Στον μηχανισμό έχουν δικαίωμα ένταξης οι παρακάτω:



φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα
νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Οι παραπάνω δύναται να αιτηθούν την εισαγωγή τους στον μηχανισμό, εάν πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
1. κατά την 31/12/2016 είχαν ένα από τα παρακάτω:
1.1. οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
1.2. οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 01/07/2016 προς χρηματοδοτικό φορέα
1.3. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση
1.4. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
1.5. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ
1.6. βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου
1.7. εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις
βάρος του
2. οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές τους ξεπερνούν το ποσό των 20.000€
3. σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης
3.1. έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρούν
απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
3.2. έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση,
εάν τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Ρυθμιζόμενες οφειλές
Στον μηχανισμό εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε
πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του
οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών
κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του οφειλέτη.

Εξαιρέσεις:
1. οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31/12/2016
2. δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων
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2.1. δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000€ και ποσοστό 1,5%
του συνολικού χρέους του οφειλέτη και
2.2. δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού
χρέους του οφειλέτη
3. σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο στοιχείο 2.1, υπερβαίνουν αθροιστικά
αυτές του στοιχείου 2.2, εξαιρούνται οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη
συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού 20.000.000€.Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και
εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου 2.1, συμμετέχουν
κανονικά στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου
4. απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στον μηχανισμό αποτελεί η συμμετοχή πιστωτών που
κατέχουν περισσότερο από το 50% του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη (εξαιρουμένων των
οφειλών που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση).

Διαδικασία
Τα βήματα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τη ρύθμιση οφειλών είναι τα
εξής:
1. αξιολόγηση επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου
2. δημιουργία Business Plan, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης των μελλοντικών
χρηματοροών
3. αποτύπωση βαρών και προσημειώσεων επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και των εγγυητών και εκτίμηση περιουσιακής αξίας
4. δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών
5. συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών του οφειλέτη και των
συνοφειλετών και υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
6. έλεγχος της βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ και ανάθεση της υπόθεσης σε
Συντονιστή
7. ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας
πιστωτών (περισσότερο του 50% του συνόλου των οφειλών)
8. αποστολή της πρότασης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών στους συμμετέχοντες
πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων
9. πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων) στις μικρές
επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών μικρότερος από 2,5 εκατ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη ορίσει
κάποιον. Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
10. διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τους συμμετέχοντες πιστωτές
11. επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό
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