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Πόλεμος για την πίτα του τουρισμού 

Δείκτες 
χρηματίςτηρίων
20/7/2018

χ. αΘηνων Nikkei DOW JONeS FTSe DAX CAC 40
 754,36 22.697,88 25.058,06 7.680,91 12.573,12 5.403,30     

Την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για τη ρύθμιση των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών τους 
αναμένουν χιλιάδες επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες. Παρά 
τις βελτιωτικές αποφάσεις που 
καταργούν τα εμπόδια, μόλις 
1.189 επιχειρήσεις έχουν μπει 
στη φάση της διαπραγμάτευ-
σης με τους πιστωτές τους από 
τον Αύγουστο του 2017 που 
έχει ξεκινήσει η λειτουργία της 
e-πλατφόρμας. 

Την ένταξη και ξενοδοχειακών μο-
νάδων στο κανάλι διανομής της 
έχει συμπεριλάβει στα άμεσα σχέ-
διά της η Airbnb, «απειλώντας» την 
παντοδυναμία των μεγάλων online 
τουριστικών γραφείων, όπως εί-

ναι η Booking.com και η Expedia. 
Οι εκπρόσωποι της Airbnb εμφα-
νίζονται αποφασισμένοι να απο-
σπάσουν από τις μεγάλες πλατ-
φόρμες ηλεκτρονικών κρατήσεων 
ολόκληρες κατηγορίες ξενοδοχεί-

ων (κυρίως «ανεξάρτητων» επιχει-
ρήσεων και ξενοδοχείων μπουτίκ), 
προσφέροντας στο κοινό ένα νέο 
εναλλακτικό κανάλι διανομής για 
τις κρατήσεις στα ξενοδοχειακά 
καταλύματα.

Το μεγάλο 
παζάρι 
Γιούνκερ - 
Τραμπ 
Τη μείωση των ευρωπαϊκών 
δασμών στα αμερικανικά 
αυτοκίνητα θα προτείνει 
την Πέμπτη ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στον 
αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ προκειμένου να μην 
επιβάλουν οι ΗΠΑ νέους 
δασμούς στα ευρωπαϊκά 
οχήματα. Από την έκβαση 
της συνάντησης θα κριθεί 
η εξέλιξη του εμπορικού 
πολέμου που πυροδότησε  
ο αμερικανός πρόεδρος. 

Εξωδικαστικόσ 
συμβιβασμόσ

Στην αναμονή  
οι μικρομεσαίοι 
για τη ρύθμιση 
χρεών σε  
120 δόσεις

ΚΥΡΙαΚή 
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Πληροφορίες & Όροι: www.piraeusbank.gr/diakopes

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ακόµα
καλύτερες όταν είναι σε 6 άτοκες δόσεις. 

Ισχύει για συναλλαγές µε ελάχιστο ποσό τα €50. 
Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.

Πλήρωσε µε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς τα έξοδα των διακοπών
(διαµονή, µεταφορικά ή ενοικίαση αυτοκινήτου), κάλεσε στο 18 28 38
και εξόφλησέ τα έως και σε 6 άτοκες δόσεις.

ΣΕΛΙΔΑ Β7

ΣΕΛΙΔΑ Β4
ΣΕΛΙΔΑ Β12

 ΓρΑφουν

«όΧι» ΛΕΕι τό δΝτ

Μισθοί και 
συμβάσεις  
στο «καρνέ»  
της ΔΕΘ
ΣΕΛΙΔΑ Β5

δυσκόΛό ΕξαμηΝό

Αναζητούν έσοδα 
για παροχές με 
καταιγίδα φόρων 
10 δισ. ευρώ
ΣΕΛΙΔΕΣ Β2-3

Βασίλης Κικίλιας

Εθνική συμφωνία  
για την ανόρθωση  
της οικονομίας
ΣΕΛΙΔΑ Β8

Αργύρης Αργυριάδης

Ενας νόμος, δύο 
υπουργεία, δύο 
τροπολογίες που 
αλληλοακυρώνονται 
ΣΕΛΙΔΑ Β4 ΣΕΛΙΔΑ Β12 ΣΕΛΙΔΑ Β13 ΣΕΛΙΔΑ Β12

ΝτΕιβιΝτ σόΛόμόΝ

Στους ρυθμούς 
του διάσημου dj 
D-Sol θα χορέψει 
η Goldman Sachs

βόμβα ιδιωτικόυ ΧΡΕόυσ

Η οικονομία 
«βρόχος» για  
την Τουρκία και 
τον Ερντογάν 

μυστικη συμφωΝια

Οι Κινέζοι 
αγοράζουν 
Airbus... κρυφά 
από τον Τραμπ

ΣΤΗ ΔΕΘ
Η πρώτη ελληνική 
ανεμογεννήτρια 
ΣΕΛΙΔΑ Β10

ΠαΥΛΟς μΥΛωνας

5 προκλήσεις  
για τον νέο 
μάνατζερ  
της Εθνικής 
Τράπεζας
ΣΕΛΙΔΑ Β6

αΛΛαΖεί Ο νΟμΟς ΥΠΟ εΠίτηρηςη

Θα χορηγείται 
Golden Visa 
και με αγορά 
ελληνικών 
ομολόγων

Τα ΕΛΠΕ,  
οι μνηστήρες  
και η  
δημόσια  
πρόταση

ΣΕΛΙΔΑ Β8 ΣΕΛΙΔΑ Β16

Η Airbnb ρίχνει το γάντι  
στις online πλατφόρμες κρατήσεων 

διακοπών και εντάσσει και ξενοδοχεία 
στο κανάλι διανομής της
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Νομοθετικές 
παλινωδίες

Η κακονομία και η πολυ-
νομία αποτελούν χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα 
της ελληνικής πολιτεί-

ας υπονομεύοντας κάθε έννοια 
κράτους δικαίου. Τα αίτια αυτών 
των φαινομένων είναι πολλά. Το 
βασικότερο εδράζεται στην αέναη 
εσωτερική διαμάχη αυτής της χώ-
ρας ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό 
και στον πολιτικό κοτζαμπασι-
σμό. Πρόκειται για μια διαιρετι-
κή τομή που τέμνει εγκάρσια το 
πολιτικό και οικονομικό σύστημα 
της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό άλ-
λοτε προκρίνονται πολιτικές για 
την ενθάρρυνση του επιχειρείν 
και άλλοτε το κράτος-δυνάστης 
κάνει αισθητή την παρουσία του 
εξοβελίζοντας κάθε δημιουργική 
προσπάθεια.

Πολλές φορές μάλιστα οι δύο 
τάσεις γίνονται εμφανείς στον 
ίδιο νόμο! 

Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα του πρόσφατου Ν. 
4549/2018 (δημοσιεύθηκε στις 
14 Ιουνίου). Εκεί βρίσκει κανείς 
το άρθρο 24 που ψηφίστηκε με 
νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Τι προβλέπει το άρθρο αυτό; 
Επεκτείνει τη δυνατότητα «δεύ-

τερης ευκαιρίας» και σε «ατυχή-
σαντες εμπόρους» που δεν κα-
τέστη εφικτή η κήρυξή τους σε 
κατάσταση πτώχευσης ελλείψει 
πτωχευτικής περιουσίας ικανής 
να καλύψει τα έξοδα της πτωχευ-
τικής διαδικασίας. 

Τι ονομάζουμε «δεύτερη ευκαι-
ρία» (fresh start); Πρόκειται για 
τον θεσμό της «απαλλαγής του 
εμπόρου από τα χρέη του» που 
θεσπίστηκε με τον Ν. 4446/2016. 
Στην ουσία ενσωματώθηκαν στο 
ελληνικό δίκαιο νομικές ρυθμί-
σεις που κατά κόρον χρησιμοποι-
ούνται στις ΗΠΑ και στις χώρες 
που έχουν υιοθετήσει το αγγλοσα-
ξονικό δίκαιο («discharge»). Με τo 
νέο καθεστώς που τροποποίησε 
σχετικά άρθρα του Πτωχευτικού 
Κώδικα αποφορτίζεται και απε-
νοχοποιείται κοινωνικοηθικά η 
αφερεγγυότητα του εμπόρου και 
καθίσταται δυνατή η παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας σε φυσικά πρό-
σωπα-οφειλέτες που πτώχευσαν 
λόγω εμπορικού ατυχήματος ή 
γενικότερης οικονομικής κατά-
στασης και όχι λόγω κάποιας δό-

λιας προαίρεσης ή κακόπιστης 
συμπεριφοράς.

Ωστόσο, ενώ το ανωτέρω «ευ-
εργέτημα» επεκτείνεται με το άρ-
θρο 24 και σε εμπόρους που δεν 
κηρύχθηκαν τυπικά πτωχοί, ουσι-
αστικά καταργείται με το άρθρο 
112 του ίδιου νόμου το οποίο ψη-
φίστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας 
του υπουργείου Οικονομικών! 

Τι προβλέπει το άρθρο αυτό; 
Οτι κανένα πρόσωπο που κατέ-

στη στο παρελθόν αφερέγγυο και 
έχει οφειλές στη δημόσια διοίκη-
ση που υπερβαίνουν τις 100.000 
ευρώ είτε ο ίδιος ατομικά είτε νο-
μικό πρόσωπο στο οποίο συμμε-
τείχε – ακόμα και εάν ήταν απλώς 
μέτοχος με ποσοστό 33% σε εται-
ρεία που πτώχευσε ή υπήχθη σε 
διαδικασία εξυγίανσης (!) ή ει-
δικής διαχείρισης – δεν δύναται 
να ασκήσει νέα επιχειρηματική 
δραστηριότητα εάν δεν καταβά-
λει εγγύηση στη Φορολογική Δι-
οίκηση, το ύψος της οποίας δεν 
προσδιορίζεται στον νόμο αλλά 
παραμένει στη διακριτική ευχέ-
ρεια της Διοίκησης.

Ολα αυτά την ίδια στιγμή που 
η Ελλάδα κομπορρημονεί ότι 

εναρμονίστηκε με τη Σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
έχει εκδοθεί ήδη από το 2014 και 
υιοθετεί το μοντέλο της πλήρους 
απαλλαγής του εμπόρου από τα 
χρέη του (προφανώς με ταυτόχρο-
νη διανομή του συνόλου της περι-
ουσίας του στους πιστωτές του).

Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλά 
κράτη στον κόσμο που στο ίδιο 
νομοθέτημα εντοπίζονται δύο 
εξόχως αντίθετες νομοθετικές 
επιλογές που στην ουσία κατα-
δεικνύουν μια πλήρη διχοστασία 
στην αντιμετώπιση ενός φαινο-
μένου που έχει λάβει στη χώρα 
μας καθολικά χαρακτηριστικά. 
Εν τέλει τους θέλουμε τους υπερ-
χρεωμένους κάποια στιγμή να επι-
στρέφουν στη ζώσα οικονομική 
πραγματικότητα και να παράγουν 
πλούτο για τους ίδιους και το σύ-
νολο της κοινωνίας ή προτιμούμε 
να τους βλέπουμε να δουλεύουν 
«μαύρα» χωρίς να κόβουν απο-
δείξεις γιατί «δεν θα έχουν κάνει 
έναρξη στην Εφορία»;

Ο κ. Αργύρης Αργυριάδης είναι 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
διαπιστευμένος διαμεσολαβητής 
και διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Αργύρης Αργυριάδης

ΓΝΩΜΗ

Στην... ουρά 
χιλιάδες 
μικρομεσαίοι 
για ρύθμιση 
των χρεών 

Τ
ην επιτάχυνση των υπο-
θέσεων επιχειρήσεων και 
ελεύθερων επαγγελματι-
ών που ρυθμίζουν τις λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές τους 

αναμένουν στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με-
τά τις βελτιωτικές αποφάσεις που 
ελήφθησαν για την απλοποίηση των 
διαδικασιών. 

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΓΔΙΧ, πως αν και 
από τον Αύγουστο του 2017 έχει ξε-
κινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις, και 
έχουν βγάλει μέχρι και τις 13 Ιουλίου 
κωδικούς εισαγωγής σε αυτήν 32.895, 
εν τούτοις στη φάση της διαπραγμά-
τευσης για τον διακανονισμό των χρε-
ών με τους πιστωτές έχουν μπει μόλις 
1.189. Μία αντίστοιχη εικόνα υπάρχει 

και για την πλατφόρμα των ελεύθερων 
επαγγελματιών, η οποία άνοιξε τον 
εφετινό Φεβρουάριο. Εχουν βγάλει 
κωδικούς 14.494 αλλά αιτήσεις ρύθ-
μισης χρεών προς τις τράπεζες και το 
Δημόσιο έχουν καταθέσει μόλις 1.481.

Και για το 2017
Η συντριπτική πλειονότητα των επιχει-
ρηματιών και επιτηδευματιών ανέμενε 
την υλοποίηση των αναγγελιών που 
προηγήθηκαν, όπως για παράδειγμα 
η δυνατότητα υπαγωγής και ληξιπρό-
θεσμων οφειλών που γεννήθηκαν... 
έως και το τέλος του 2017. Ετσι μέχρι 
τώρα αυτό που διαπιστώνεται είναι 
ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
ενδιαφερομένων προχωρεί σε στα-
διακή συμπλήρωση των αιτήσεων 
υπαγωγής στην πλατφόρμα, ενώ χι-
λιάδες είναι και εκείνοι που απλώς 
έβγαλαν κωδικούς, συμπλήρωσαν τα 
στοιχεία ταυτοποίησής τους και δεν 
προχώρησαν τις διαδικασίες.

Μία ουσιαστική αλλαγή που πραγ-

ματοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες μέ-
ρες κατόπιν κοινής απόφασης, είναι η 
υπαγωγή στον διακανονισμό και των 
ληξιπρόθεσμων χρεών του 2017. Αυτή 
δίνει τη δυνατότητα στους δικαιού-
χους να διορθώσουν είτε και να δι-
αγράψουν αιτήσεις και στη συνέχεια 
να τις υποβάλουν εκ νέου. 

Σημαντικό εμπόδιο για την προώ-
θηση των υποθέσεων ρύθμισης των 
χρεών ήταν επίσης και η υποχρέωση 
των οφειλετών να προσκομίσουν τα 
αναγκαία δικαιολογητικά. 

Η διασύνδεση των τραπεζών και 
των φορέων του Δημοσίου με την πλατ-
φόρμα της ΕΓΔΙΧ έχει οδηγήσει στην 
αποσυμφόρηση της γραφειοκρατίας, 
καθώς πια τα αναγκαία έγγραφα εμ-
φανίζονται αυτόματα. Οπως επίσης 
καταργήθηκε και μια σειρά από αυτά. 

Αλλη μία κίνηση η οποία εκτιμάται 
ότι θα ανεβάσει τους ρυθμούς των δι-
ακανονισμών, και ιδίως επιχειρήσεων 
που χρωστούν σε περισσότερους του 
ενός πιστωτές, είναι και η προετοιμα-

ζόμενη έκδοση άλλης κοινής υπουρ-
γικής απόφασης για τη δημιουργία 
μητρώου εμπειρογνωμόνων. 

Μητρώο εμπειρογνωμόνων
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο 
είναι έτοιμο να αποσταλεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και καλεί 
ορκωτούς ελεγκτές και χρηματοοικο-
νομικούς συμβούλους να εγγραφούν 
στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξω-
δικαστικού Μηχανισμού που τηρεί-
ται στην ΕΓΔΙΧ. Οι εμπειρογνώμονες 
απαιτούνται για την εκπόνηση σχεδίων 
αναδιάρθρωσης οφειλών, την αξιο-
λόγηση των αιτήσεων βιωσιμότητας, 
αλλά και για την επαλήθευση απαιτή-
σεων. Οπως αναφέρουν πηγές, μέχρι 
τώρα οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν 
συγκεκριμένο και πολύ περιορισμέ-
νο αριθμό ειδικών, ενώ το Δημόσιο 
δεν αναλαμβάνει τέτοια πρωτοβουλία. 

Το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και 
ελεύθερων επαγγελματιών επιβεβαι-
ώνεται επίσης και από το γεγονός ότι 

η ΕΓΔΙΧ δέχεται κάθε εβδομάδα πε-
ρίπου 80 με 100 e-mail που ζητούν 
διευκρινίσεις και εξηγήσεις ως προς 
τη συμπλήρωση και την υποβολή των 
αιτήσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί ως προς τα 
απολογιστικά στοιχεία της λειτουργί-
ας των δύο πλατφορμών ότι από τις 
1.189 αιτήσεις επιχειρήσεων, οι 353 
αφορούν διμερείς διαπραγματεύσεις 
και μέχρι τώρα 50 έχουν ολοκληρωθεί. 

Οι υπόλοιπες 836 είναι εκείνες που 
απαιτούν πολυμερείς διαπραγματεύ-
σεις. Από αυτές οι 347 έχουν ανατεθεί 
σε διαμεσολαβητές και έχουν ολοκλη-
ρωθεί μόλις εννέα. Οι περαιωθείσες 
59 υποθέσεις έχουν τελειώσει με δι-
αγραφές και διακανονισμούς χρεών. 

Αναφορικά με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, από τις 1.481 αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν έχουν διακανονι-
στεί συνολικά 53 υποθέσεις. Οι 42 
είχαν να κάνουν με ρυθμίσεις χρεών 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οι 
13 προς την Εφορία.

ρεπορτάζ 
Χρήστοσ Κολώνασ

Από τον Αύγουστο του 2017 που έχει ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
μόλις 1.189 επιχειρήσεις έχουν μπει στη φάση της διαπραγμάτευσης για τον διακανονισμό  
των χρεών τους με τους πιστωτές

Προσδοκίες για αύξηση του ρυθμού  
των διακανονισμών με τις νέες αποφάσεις 
για την απλοποίηση των διαδικασιών


