
                  « Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  

                          ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» 

 

Τέθηκε σε λειτουργία το πρωί στις 3 Αυγούστου 2017 ο εξωδικαστικός 

Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και οι πρώτες 

αναδιαρθρώσεις χρεών αφορούν 400.000 επιχειρήσεις. Οι πρώτες 

αναδιαρθρώσεις για επιχειρήσεις με μικρά χρέη θα έχουν ολοκληρωθεί 

εντός του τρέχοντος έτους. Στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν  τα 

νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

Δραστηριότητα καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες . Τα χρέη  που ρυθμίζονταν αφορούν χρέη σε 

τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία,  προμηθευτές και  ληξιπρόθεσμες οφειλές 

σε ΔΟΥ. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν σε μία  τουλάχιστον από τις τρεις 

τελευταίες χρήσεις κερδοφόρο αποτέλεσμα ανεξαρτήτως αν τηρούν 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Επίσης οι οφειλέτες θα πρέπει να 

έχουν δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, το σύνολο των 

οφειλών θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Αίτηση υποβάλει ένας 

οφειλέτης  ή κάποιος πιστωτής και η αίτηση υποβάλλεται σε ειδική 

πλατφόρμα, γίνεται με την χρήση των κωδικών του TAXIS. Όταν 

ολοκληρωθεί η αίτηση ελέγχεται  η πληρότητα της από τον συντάκτη  

και ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Για να προχωρήσει η διαδικασία  

εξωδικαστικής ρύθμισης θα πρέπει να συμμετέχουν πιστωτές  που έχουν 

τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων. Η πρόταση αναδιάρθρωσης 

εγκρίνεται από το 68% των συνολικών απαιτήσεων των πιστωτών που 

συμμετέχουν στις οποίες περιλαμβάνονται το 40% των εμπράγματων 

εξασφαλίσεων. Για επιχειρήσεις με χρέη 20.000-50.000 ευρώ ο νόμος 

προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία, όμως θα πρέπει να εκδοθεί 

σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. 
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΘΕΣΜΟΥΣ 

 
Η  Πρόσφατη απόφαση του Γιουρογκρουπ που ενέκρινε την δόση των 8,5 δις ενώ 

παράλληλα σκιαγράφησε εν ολίγοις  τα μέτρα για το χρέος τα οποία θα εξειδικευτούν 

μετά την 27
η
 Ιουλίου και μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Ας δούμε όμως ειδικότερα το 

περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. 

τα πρωτογενή πλεονάσματα ορίστηκαν σε 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και στο 2% 

έως το 2060. 

Η διασφάλιση συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με ποσό 2δις 

δολ, εάν φυσικά συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης και εφόσον το θέλει η 

Ελλάδα.  

Προβλέφθηκε μηχανισμός σύνδεσης αποπληρωμής χρέους με ρυθμό ανάπτυξης 

προωθείται  και αναπτυξιακό πακέτο . 

Αποφασίστηκε περίοδο χάριτος και επέκταση της ωρίμανσης των δανείων μέχρι 15 

έτη. Αναφορικά με την δόση των 8,5 δις τα 7,7δις θα δοθούν αρχές Ιουλίου 6,9δις για 

την αποπληρωμή του χρέους και 0,8 δις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο εσωτερικό. 

Στην ουσία η αναβολή των μέτρων για το χρέος καθώς και ένταξη των ελληνικών 

ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ καθώς και η αναβολή της 

δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές μέχρι το καλοκαίρι δείχνουν ότι η ανάπτυξη για 

αυτή την χρονιά δεν θα είναι στα επίπεδα που την υπολόγιζαν. 

Η έκθεση του ΕSM αναφέρει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδος την άνοιξη 

του 2016 στηρίχθηκε στην ολοκλήρωση της πρώτης Αξιολόγησης του προγράμματος  

του ESM αλλά στο τέλος του 2016 η Ελληνική οικονομία παραπάτησε ξανά. 

Η διακοπή της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 

2015 προκάλεσε εξαιρετικά μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία .Αυτό αναφέρει 

στην ετήσια έκθεση του ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης (ESM)  Για την δόση 

λοιπόν των 8,5 δις φορτώθηκαν αρκετά δις μέτρων για το μέλλον και δυστυχώς η 

ανάκαμψη, η ελάφρυνση του χρέους, και η ποσοτική χαλάρωση θα αργήσουν αρκετά 

ακόμα. 

Το μεγαλύτερο λάθος από την αρχή της κρίσης είναι ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις 

από κοινού δεν επεξεργάστηκαν ένα εθνικό σχέδιο για την μείωση του χρέους και για 

την δική μας πρόταση εξόδου από την κρίση και την επιστροφή μας στην ανάπτυξη, 

αλλά το αφήσαμε και αυτό στα χέρια των θεσμών και του ΔΝΤ. 
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«ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΚΑΙ Η  Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 

 
Η ελπίδα για την έξοδο από τα μνημόνια και η εξάλειψη της χρηματοδότησης από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με την έξοδο στις Αγορές μέχρι το 2018 αποτελούν στόχους 

του Οικονομικού Επιτελείου προς επίτευξη, που για να επιτευχθούν πρέπει να 

υλοποιηθούν στόχοι και προαπαιτούμενα. Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία από τους 

οικονομικούς δείκτες που επιτεύχθηκαν από το 2015 μέχρι σήμερα. Το ΑΕΠ από 178 

δις. αρχές του 2015 έφτασε στα 181 δις το 2017. Οι Πρωτογενείς Δαπάνες αυξήθηκαν 

από 42 δις το 2014 σε 44 δις το 2017. Τα φορολογικά έσοδα από 45,50 δις σε 48 δις 

το 2017. Η Ανεργία από 23,7% το 2015 έφτασε 21,60% το 2017. Το χρέος της 

Κεντρικής Διοίκησης από 324 δις ευρώ το 2015 σε 326,30 δις ευρώ σήμερα. Οι 

καταθέσεις από 164 δις αρχές του 2015 σε 120 δις το 2017  και τα χρέη των Ιδιωτών 

από 74 δις σε 95 δις . Τώρα η πρώτη έξοδο στις αγορές σίγουρα ήταν ένα θετικό 

βήμα από τα 3 δις ευρώ που πήρε η χώρα μας από το πενταετές ομόλογο τα 1,5 δις 

προέρχεται από επενδυτές που είχαν αναλάβει το ρίσκο το 2014 και μόνο 1,5 δις 

προέρχεται από νέους επενδυτές με επιτόκιο 4,63% όταν οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

δανείζονται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια  όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Το 

θετικό είναι η νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας διαμορφώθηκε  

στο 2,5% από 2,78% στην προηγούμενη Δημοπρασία και το Δημόσιο άντλησε 812,5 

εκατ. Ευρώ με μικρότερο επιτόκιο. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετές 

ελληνικές επιχειρήσεις αναζήτησαν  μέσω εταιρικών ομολόγων κεφάλαια από το 

επενδυτικό κοινό και υπερκαλύφθηκαν με χαμηλότερα επιτόκια και από τις εκδόσεις 

του ελληνικού Δημοσίου  ελπιδοφόρο γεγονός για την επερχόμενη ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας. Τώρα όσο αφορά την Γ Αξιολόγηση η Κυβέρνηση θα πρέπει 

να προχωρήσει στο κλείσιμο μιας σειράς προαπαιτούμενων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις 

στην ενέργεια, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων οι αλλαγές στον 

συνδικαλιστικό νόμο, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις ηλεκτρονικές 

Δημοπρασίες, η μείωση των Κόκκινων Δανείων, η επιλογή Διοίκησης για το 

Υπερταμείο των Ιδιωτικοποιήσεων . Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι η χαλαρή 

νομισματική πολιτική της ΕΚΤ με την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων μείωσαν 

κατά 250 δις ευρώ τους τόκους που πλήρωσαν οι γερμανικές αρχές την τελευταία 

δεκαετία. Τώρα στο μέτωπο της φορολογίας οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται 

να πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου 14,8 δις  άμεσους φόρους και 14,4 δις 

έμμεσους φόρους σύνολο 29,2 δις φόρων. Ας αρχίσουμε επιτέλους να τους 

μειώνουμε ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να στηριχτούμε επιτέλους στην 

παιδεία μας, στο ταλέντο μας, στις καινοτόμες ιδέες μας και προπάντων να 

αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα  με θετική ενέργεια. 

 

Γκιολές Δημήτρης 

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερίφου 

Μέλος της ΕΚΥΤ 


