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Ακριβότερο... το χρήµα
για όλες τις επιχειρήσεις

Με ενισχύσεις

NEEΣ, αυξηµένες δόσεις
θα κληθούν να καταβάλουν
από τη ∆ευτέρα 02 Μαΐου 2011
εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες,
επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
καθώς το πιστωτικό σύστήµα
προχωρεί σε αύξηση
των επιτοκίων χορηγήσεων,

3 δισ. ευρώ "τρέχει"
ο νέος αναπτυξιακός νόµος

Σελ: 2
Εγκύκλιος από το ΙΚΑ για την
υπαγωγή στο καθεστώς
προσωρινού διακανονισµού
οφειλών από υπόχρεους
Στη λήψη αναγκαστικών µέτρων
είσπραξης οφειλών, όπως
κατασχέσεις και πλειστηριασµούς,
προχωρεί το Yπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης σε
βάρος όσων οφείλουν προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, καθώς
διακυβεύεται πλέον η βιωσιµότητά
τους.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ την Παρασκευή 1η Απριλίου ο νέος
επενδυτικός νόµος, που στο πλαίσιο της πρώτης
προκήρυξής του θα ενισχύσει επενδύσεις µε απευθείας
επιδοτήσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές
ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η δεύτερη προκήρυξη θα γίνει τον
Οκτώβριο και θα διαθέσει 400 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις και
1,2 δισ. ευρώ φοροαπαλλαγές. Παράλληλα,
Προκηρύσσετε διαγωνισµός για την επιλογή των
τραπεζών που θα συµµετάσχουν στην παροχή
χαµηλότοκων δανείων µέσω του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο σε
πρώτη φάση θα κινητοποιήσει συνολικά κεφάλαια ύψους
1,2 δισ. ευρώ.

Σελ: 3
Νέο σχέδιο νόµου που
προβλέπει τη θεσµική
αναµόρφωση της προπτωχευτικής διαδικασίας
εξυγίανσης των επιχειρήσεων
προωθεί το υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

Σελ: 3

Oι επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν
πρόταση στον νέο επενδυτικό νόµο, έως το τέλος Μαΐου
θα εγγράφονται καταρχήν στο Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων µέσω των ιστοσελίδων
(www.mindev.gov.gr, www.investingreece.gov.gr,
www.ependyseis.gr) προκειµένου να λάβουν
προσωπικό κωδικό και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
καταρχήν αίτησή του και εν συνεχεία θα πρέπει να
υποβάλει τον πλήρη φάκελο σε έντυπη µορφή στα
Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν στις
έδρες όλων των περιφερειών της χώρας (Περιφέρεια
Ηπείρου ∆ιοικητήριο – Πλ. Πύρρου, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 26510 26639). Η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα
ολοκληρώνεται εντός του εξαµήνου.

επενδυτές να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια,
µε κίνητρα όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, οι
επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, µέσω του
ΕΤΕΑΝ. Οι αιτήσεις για επενδύσεις που υπάγονται στις
κατηγορίες γενική επιχειρηµατικότητα, περιφερειακή
συνοχή και τεχνολογική ανάπτυξη θα πρέπει να
υποβληθούν έως το τέλος Μαΐου, ενώ για οι προτάσεις
που υπάγονται στη νεανική επιχειρηµατικότητα, τα µεγάλα
επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωµένα πολυετή επενδυτικά
σχέδια και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης θα
µπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Ειδικά, δε, τα προγράµµατα νεανικής επιχειρηµατικότητας
και δικτυώσεων θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Μάιο.
Η επιλογή των σχεδίων θα γίνεται µε βάση την
προσδοκώµενη βιωσιµότητά τους και όχι τον έλεγχο των
περιφερειακών δικαιολογητικών, που ούτως ή άλλως
πρέπει να αποτελούν φροντίδα και ευθύνη του
επιχειρηµατία.

Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιµες για δανειοδότηση
µέσω του ΕΤΕΑΝ είναι οι πολύ µικρές, µικρές, και µεσαίες
επιχειρήσεις, που λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα. Οι
επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµερες (κατά την εκταµίευση του δανείου), που δεν
έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα
προγράµµατα της ΕΤΕΑΝ, που διαθέτουν άδεια
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι µε την πρώτη προκήρυξη λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή
για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων και την ταυτόχρονη νόµιµη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταµίευση του
ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ δίνεται η δυνατότητα στους δανείου).

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

www.prevezachamber.gr
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Ακριβότερο... το χρήµα για όλες τις επιχειρήσεις
NEEΣ, αυξηµένες δόσεις θα κληθούν να καταβάλουν από τη
∆ευτέρα 02 Μαΐου 2011 εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες,
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς το πιστωτικό σύστήµα
προχωρεί σε αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων, µετά την
πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό επιτόκιο
του ευρώ κατά 0,25% αλλά και τη σταθερά ανοδική τάση
που καταγράφει το επιτόκιο αναφοράς, Euribor 3µήνου,
από την αρχή του έτους.

Συναγερµός για τα «κόκκινα» δάνεια
Hδη, µε την ολοκλήρωση του 2010, τα «κόκκινα» δάνεια των
τραπεζών άγγιξαν τα 27 δισ. ευρώ, µε τον διοικητή της
Tραπέζης της Ελλάδος να αναφέρει στην ετήσια έκθεσή
του για την οικονοµία ότι η ανοδική τάση του ποσοστού
των δανείων σε καθυστέρηση θα συνεχιστεί και το 2011.

Τραπεζικά στελέχη µε εξειδίκευση στις χορηγήσεις
επισηµαίνουν στην «Ε» ότι «ο ανοδικός κύκλος των
ευρωπαϊκών επιτοκίων που µόλις ξεκίνησε αποτυπώνεται
ήδη στον προσωπικό προϋπολογισµό των δανειοληπτών»
και προσθέτουν ότι οι τράπεζες προχωρούν σε αυξήσεις
των επιτοκίων χορηγήσεων µετά την άνοδο του βασικού Η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει εύλογα και τα λίγα νέα
παρεµβατικού επιτοκίου κατά 0,25% την ίδια στιγµή που το δάνεια που δίνονται και κυρίως λειτουργεί ανασταλτικά
Euribor 3µήνου σπάει εκ νέου ρεκόρ, ωθούµενο από τις στο κοµµάτι της ζήτησης.
προσδοκίες νέας κίνησης τους επόµενους µήνες.
Και αύξηση του περιθωρίου
Για τους δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, η αυξηµένη
επιβάρυνση έρχεται σε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, τη Οι τράπεζες πάντως έχουν ήδη προχωρήσει σε αύξηση
στιγµή που η αποπληρωµή των υποχρεώσεων γίνεται ήδη τ ω ν π ε ρ ι θ ω ρ ί ω ν γ ι α τ α ν έ α δ ά ν ε ι α ε ν ώ
µετ' εµποδίων και ύστερα από ένα µακρύ διάστηµα πραγµατοποίησαν ανατιµολογήσεις υφιστάµενων
χαµηλών επιτοκίων, ειδικά στη στεγαστική πίστη.
επιχειρηµατικών δανείων.
Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε αύξηση των spreads
Ακόµη µεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους
δανεισµού των επιχειρήσεων, η οποία έγινε δεκτή σχεδόν
δανειολήπτες σε ετήσια βάση, µε την αύξηση του κόστους
αδιαµαρτύρητα από τους δανειολήπτες που υφίσταντο
δανεισµού να έχει σχεδόν διπλασιαστεί καθώς το επιτόκιο
την
πίεση από πλευράς ρευστότητας. Για µεγάλο
αναφοράς τον Μάρτιο του 2010 ήταν µόλις 0,634%.
διάστηµα παρέµεινε τουλάχιστον σε χαµηλό επίπεδο η
Oπως επισηµαίνουν τραπεζικοί παράγοντες, «πρόκειται για άλλη συνιστώσα, το Euribor.
εξέλιξη που “πλήττει” το σύνολο σχεδόν των δανειοληπτών,
καθώς το Euribor 3µηνης διάρκειας αποτελεί το επιτόκιο Η αύξηση του Euribor συνεπάγεται αύξηση του κόστους
αναφοράς του συνόλου σχεδόν των δανείων (95%) που χρήµατος και για τις τράπεζες, καθώς αποτελεί το επιτόκιο
δανεισµού και για τις ίδιες, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται
χορηγεί τους τελευταίους µήνες το πιστωτικό σύστηµα».
Οι ίδιοι αποδίδουν την ανοδική πορεία στις εκτίµησεις των ακόµη περισσότερο από την ολοένα αυξανόµενη
αγορών ότι θα ακολουθήσει νέα αύξηση του βασικού αδυναµία των δανειοληπτών να ανταποκρίνονται στις
επιτοκίου από την ΕΚΤ και µάλιστα οι αναλυτές την υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι του πιστωτικού
τοποθετούν χρονικά τον Ιούλιο, το αργότερο.
συστήµατος.

Οι εκτιµήσεις ανεβάζουν τον πήχη των «κόκκινων» δανείων
στο 13% - 14% στο τέλος της τρέχουσας χρήσης µε
αποτέλεσµα δάνεια άνω των 33 δισ. ευρώ να µην
εξυπηρετούνται από τους κατόχους τους.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος το ποσοστό των επισφαλειών αυξήθηκε το 2010
στο 10,4% από 7,7% το 2009, ενώ τα συνολικά δάνεια των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανήλθαν στα 257,7 δισ.
ευρώ.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των επισφαλειών που φθάνει στο
20,5% από 13,4% το 2009 εντοπίζεται στα καταναλωτικά
δάνεια και σηµαίνει ότι ένα στα πέντε δάνεια δεν
εξυπηρετείται. Τα καταναλωτικά δάνεια σε καθυστέρηση
ξεπερνούν τα 7,7 δισ. ευρώ, ενώ ανησυχητική είναι και η
εικόνα για τα στεγαστικά δάνεια µε τις επισφάλειες να
ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το
ποσοστό των επισφαλειών στη στεγαστική πίστη έφτασε
το 10% από 7,4% το 2009, που σηµαίνει ότι ένα στα δέκα
στεγαστικά δάνεια είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90
ηµέρες.
Επιδεινούµενη είναι η κατάσταση και στην επιχειρηµατική
πίστη µε τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται να φθάνουν τα
10,7 δισ. ευρώ στο σύνολο των 123,1 δισ. ευρώ που είναι τα
δάνεια προς τις επιχειρήσεις, καθώς το ποσοστό των
επισφαλειών ανήλθε στο τέλος του 2010 στο 8,7% από 6,7%
στο τέλος του 2009

Αναµόρφωση όρων άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη
Eκ βάθρων ρύθµιση των όρων και των προϋποθέσεων
άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών
συµβάσεων επιχειρείται µέσω του νοµοσχεδίου που
παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. Με το νοµοσχέδιο ενσωµατώνεται στο
εθνικό δίκαιο η οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες και
εξασφαλίζεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών µεσιτείας αστικών συµβάσεων.

νοµοσχεδίου είναι:

ότι ο µεσίτης δικαιούται αµοιβής κατά την κατάρτιση της
οριστικής σύµβασης, εφόσον έχει αποδεδειγµένα ο ίδιος
Η κατοχύρωση του εντολέα και του µεσίτη µε την µεσολαβήσει στη σύναψή της ή έχει υποδείξει την ευκαιρία
καθιέρωση έγγραφης σύµβασης µεσιτείας, µε ορισµό
σύναψής της.
ελάχιστου περιεχοµένου.

Επίσης εισάγεται η έννοια του βοηθού µεσίτη, ο οποίος έχει
Οικονοµική κατοχύρωση των µεσιτών µε εισαγωγή της
ως
έργο την υποστήριξη και υποβοήθηση του µεσίτη στην
έννοιας της αποκλειστικής σύµβασης µεσιτείας στο
εκτέλεση
από αυτόν των µεσιτικών εργασιών.
πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωµα να
Επίσης καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µεσίτη για
Θεσπίζεται Πειθαρχικό Συµβούλιο, στο οποίο µετέχει ως
Επιµελητήριο ως προϋπόθεση για την άσκηση του όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση.
πρόεδρος
πρωτοδίκης δικαστής, για την εξέταση
επαγγέλµατος του µεσίτη, αντικαθιστώντας τη µε εγγραφή
στο ΓΕΜΗ. Μερικές από τις βασικότερες προβλέψεις του Προστασία των εντολέων µέσω διάταξης που προβλέπει υποθέσεων πειθαρχικών παραβάσεων από µεσίτες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Από το Γραφεία ΟΕΥ των Πρεβειών µας στο εξωτερικό, ανακοινώθηκαν η εκδήλωση
επιχειρηµατικής συνεργασίας των παρακάτω εταιριών µε ελληνικές εταιρίες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας µε τις εν λόγω εταιρίες .

Πληροφορίες εταιρίας
Όνοµα εταιρίας:

Όνοµα εταιρίας:
∆ραστηριότητα:

Monte Oliveto Development
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα - Παρθένα (2122)

∆ιεύθυνση:

15, rue d'Aumale

Yeongshin Korea

Πόλη/Τ.Κ.:

PARIS / 75009
ΓΑΛΛΙΑ

∆ραστηριότητα:

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι (22)

Χώρα:

∆ιεύθυνση:

Rm 1724, Poonglim VIP-Tel, 404 Kongduk-Dong, Mapo-ku

Τηλέφωνο:

0033-145260078, κιν: 0033-680305928

Πόλη/Τ.Κ.:

Seoul / 121-718

ΦΑΞ:

rolez@monte-oliveto.fr

Χώρα:

ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ

Ηλ.Ταχυδροµείο:

Ο κύριος Serge Rolez επικοινώνησε µε το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Παρισίων

Τηλέφωνο:

82-2-3273-9670

Περιγραφή αιτήµατος:

και αναζήτησε επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα ελιάς

ΦΑΞ:

82-2-3273-9671

Ηλ.Ταχυδροµείο:

nurikr@hanmail.net, yeongshin_kr@yahoo.co.kr

Περιγραφή αιτήµατος:

Όνοµα εταιρίας:

(εκχυλίσµατα φύλλων ελιάς, ελαιόκαρπου) προκειµένου να έχουν επιχειρηµατική
συνεργασία µαζί του για ανάπτυξη νέων και καινοτόµων προϊόντων στον τοµέα
της υγιεινής και φροντίδας. Επίσης ο εν λόγω κύριος επιθυµεί να επισκεφθεί την

Yeongshin Korea Ms. Keith Lee Rm 1724, Poonglim VIP-Tel, 404 Kongduk-dong,
Mapo-gu, seoul, Soth Korea 121-718 Tel: 82-2-3273-9670, Fax: 82-2-3273-9671
nurikr@hanmail.net και yeungshin_kr@yahoo.co.kr Ενδιαφέρεται για εισαγωγή
συµπυκνωµένου χυµού ροδιού

χώρα µας το δεύτερο 15νθήµερο του Μαΐου προκειµένου να έρθει σε επαφή
µε συγκεκριµένες εταιρείες του κλάδου για τεχνική και βιοµηχανική συνεργασία.
(Πιθανώς βιοµηχανική παραγωγή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα
και εισαγωγή τους στη Γαλλία) Επισυνάπτεται το αίτηµα του στη γαλλική

AMBROSIAL GRANOLA

∆ραστηριότητα:

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα (247)

∆ιεύθυνση:

Ambrosial Granola, Inc. - PO Box 090712 – Brooklyn, NY 11228

Όνοµα εταιρίας:

HORLI TURISMO

Πόλη/Τ.Κ.:

NEW YORK / 11228

∆ραστηριότητα:

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (1129)

Χώρα:

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση:

Av. Moreno 180

Τηλέφωνο:

+1 718-491-1335

Πόλη/Τ.Κ.:

San Nicolas de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires / 2900

ΦΑΞ:

+1 718-425-9932

Χώρα:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ηλ.Ταχυδροµείο:

http://www.ambrosialgranola.com - hariklia@ambrosialgranola.com

Τηλέφωνο:

0054 11 427934

Περιγραφή αιτήµατος:

Ο ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να εισάγει ελαιόλαδο στις ΗΠΑ,

Ηλ.Ταχυδροµείο:

horliturismo@hotmail.com.ar

αν και η εταιρεία του δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας και η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων πραγµατοποίησε την ∆ευτέρα 04 Απριλίου 2011, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, ηµερίδα µε θέµα
την παρουσίαση του προγράµµατος
«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» .
Στην ηµερίδα έλαβαν µέρος ως Κεντρικός οµιλητής το στέλεχος της
∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα Μάγδα Πετροπούλου
υπεύθυνη της συγκεκριµένης ∆ράσης. Τους οµιλητές πλαισίωσε ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κος Λεωνίδας Νταλαµάγκας και ο
Αντιπρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου κος ∆ηµήτριος
Παππάς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες.
Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση των
παρευρισκοµένων µε τους υπεύθυνους του προγράµµατος όπου
δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Εγκύκλιος από το ΙΚΑ για την υπαγωγή στο καθεστώς
προσωρινού διακανονισµού οφειλών από υπόχρεους
Στη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης
οφειλών, όπως κατασχέσεις και
πλειστηριασµούς, προχωρεί το Yπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε
βάρος όσων οφείλουν προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, καθώς διακυβεύεται
πλέον η βιωσιµότητά τους. Το ΙΚΑ, µε
εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο προς τις
υπηρεσίες του, επισηµαίνει ότι για τους
οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε
διακανονισµό (άρθρο 48 του ν. 3943/2011)
ή σε καθεστώς ρύθµισης των οφειλών ή
εκπέσουν των δικαιωµάτων αυτών, οι
αρµόδιες υπηρεσίες των υποκαταστηµάτων και των Ταµείων Είσπραξης
Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα προβαίνουν
άµεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη
λήψη αναγκαστικών µέτρων σε βάρος των
περιουσιακών στοιχείων των νοµικών
προσώπων και των κατά νόµο υπευθύνων
τους, καθώς και σε κατασχέσεις των
τραπεζικών λογαριασµών τους».
Αντιθέτως, για τους οφειλέτες που θα
υπαχθούν σε διακανονισµό ή σε ρύθµιση
προβλέπεται η αναστολή λήψης
αναγκαστικών µέτρων µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου του 2012.

Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που
απασχολούν προσωπικό κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
και για όσο διάστηµα τους απασχολήσουν
µέχρι την 31/12/2012.
Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν
απασχολούν προσωπικό, εφόσον
απασχολήσουν ένα ή περισσότερα
πρόσωπα για χρονικό διάστηµα µέχρι την
31/12/2012 και για όσο διάστηµα τα
απασχολήσουν.

Μηνιαία καταβολή δόσης – έναντι της
συνολικά κεφαλαιοποιηµένης την
31/12/2010 οφειλής ποσού που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης
οφειλής, το οποίο δεν µπορεί να είναι
µικρότερο του 20% και µεγαλύτερο του 40%
επί του µέσου όρου των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου
τριµήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισµό του
∆ώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται
των 150 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε
εποχική δραστηριότητα.
Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της
συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 300.000
Εργοδότες - οφειλέτες, που επιθυµούν να
ευρώ συνολικά, το καταβλητέο µηνιαίο
υπαχθούν στον διακανονισµό και οφείλουν
ποσό
δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
ασφαλιστικές εισφορές περιόδων
0,80%
της
κεφαλαιοποιηµένης οφειλής, το
απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα
οποίο
δεν
µπορεί
να είναι µικρότερο του 20%
πρέπει αυτές ή να καταβληθούν εφάπαξ ή
να ρυθµισθούν µε τις διατάξεις του ν. και µεγαλύτερο του 40% επί του µέσου όρου
3863/2010.
των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του
τελευταίου τριµήνου 2010 (χωρίς τον
∆ικαίωµα υπαγωγής στον διακανονισµό
υπολογισµό του ∆ώρου Χριστουγέννων
έχουν και όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες
του 2010) και σε καµία περίπτωση δεν
έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης κατά
µπορεί
να υπολείπεται των 150 ευρώ.
τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010 ή άλλων

Συµεωνίδης Χρήστος

αντίστοιχων προηγούµενων ρυθµίσεων για
το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της
οφειλής, εφόσον το επιθυµούν, µε
παράλληλη απώλεια όµως των
παρεχόµενων εκ των διατάξεων
ευεργετηµάτων που τους είχαν παρασχεθεί.

Στη περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο
τρίµηνο του 2010 ή µέρους αυτού δεν
υφίστατο υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών λόγω µη
απασχόλησης προσωπικού (π.χ.
επιχειρήσεις µε εποχική δραστηριότητα), το
∆ιακανονισµός των οφειλών
καταβλητέο µηνιαίο ποσό δόσης θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80%
Ο διακανονισµός των οφειλών προς το ΙΚΑαντίστοιχα (για συνολική οφειλή άνω των
ΕΤΑΜ και οι δόσεις ορίζονται ως εξής:
Ποιοι υπάγονται
300.000 ευρώ), της κεφαλαιοποιηµένης
οφειλής,
το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται
Πιο αναλυτικά, στον διακανονισµό Κεφαλαιοποιηµένες οφειλές µέχρι την
των 150 ευρώ.
31/12/2010.
υπάγονται:
Μάλιστα, στους εργοδότες που τηρούν
τους όρους διακανονισµού χορηγείται για
κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρηµάτων από
το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ κ.λπ., δανειοδότηση από
τραπεζικά ιδρύµατα) βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας, δίµηνης
διάρκειας, χωρίς καµία παρακράτηση
(ποσό ή ποσοστό).

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Νέο σχέδιο νόµου που προβλέπει τη θεσµική αναµόρφωση της προ-πτωχευτικής
διαδικασίας εξυγίανσης των επιχειρήσεων προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ποιες επιχειρήσεις αναµένεται ότι θα ενισχυθούν από αυτή τη
ρύθµιση;

Ενηµερωτικό σηµείωµα του Υπουργείου

Μέσω αυτής της ρύθµισης αναµένεται να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν να
λειτουργούν επιχειρήσεις που είναι επιχειρηµατικά βιώσιµες λόγω αντικειµένου, αλλά
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας επειδή είναι υπερχρεωµένες.

Τι προβλέπει η νοµοθετική ρύθµιση για την προ-πτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων;

Ποιο είναι το όφελος από αυτή τη θεσµική αναµόρφωση;

Με την προτεινόµενη θεσµική ρύθµιση αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο του
Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και αναµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
δίνεται µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο
βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία. Έτσι, εισάγεται µε ουσιαστικό τρόπο η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης µιας επιχείρησης και ενισχύεται η δυνατότητα
διάσωσής της, πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης που σηµαίνει και την αυτόµατη
απαξίωσή της. Το καινοτόµο στοιχείο που επιφέρει αυτή η ρύθµιση είναι ο γρήγορος
επανακαθορισµός των σχέσεων οφειλέτη και πιστωτών, µε σύναψη συµφωνίας
εξυγίανσης, που έχει ως στόχο τον περιορισµό της προκύπτουσας ζηµίας στο
ελάχιστο. Έτσι, περιορίζεται το διάστηµα της αβεβαιότητας σε σχέση µε την επιβίωση ή
µη της επιχείρησης.

Το όφελος από αυτή την αναµόρφωση, ειδικά στη συγκεκριµένη δύσκολη
οικονοµική συγκυρία, είναι σηµαντικό καθώς:
∆ιασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες
επιχειρήσεις (προµηθευτές, εµπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που
συναλλάσσονται µε αυτήν.
∆εν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν διακόπτεται η παραγωγική της
δραστηριότητα.
Η διάσωση επιχειρήσεων µπορεί να βοηθήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων,
αφού µπορεί να είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή να ξεκινήσει την επένδυσή του
µε βάση µια υφιστάµενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να διασωθεί και
να αναπτυχθεί, παρά να ξεκινήσει από το µηδέν.
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Τι ακριβώς αλλάζει µε τη συγκεκριµένη θεσµική αναµόρφωση
της Προ πτωχευτικής διαδικασίας;
Η επιχείρηση διάσωσης της επιχείρησης δεν γίνεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής
διαδικασίας, όπως γινόταν µέχρι σήµερα (κυρίως µε το θεσµό του σχεδίου
αναδιοργάνωσης). Στη χώρα µας η πτώχευση, οικονοµικά και κοινωνικά, συνδέεται
µε την εκκαθάριση, µε αποτέλεσµα οι απόπειρες αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της
πτώχευσης να υπονοµεύονται από την απαξίωση της επιχείρησης στα µάτια των
πελατών και προµηθευτών της.
Ο Πτωχευτικός Κώδικα που ισχύει µέχρι σήµερα προβλέπει µεν για το προ-πτωχευτικό
στάδιο τη διαδικασία της συνδιαλλαγής, χωρίς όµως η συµφωνία που απορρέει από
αυτή τη διαδικασία να δεσµεύει τους µη συναινούντες πιστωτές. Έτσι, δηµιουργείται
αυτό που στην οικονοµική επιστήµη αποκαλείται «πρόβληµα της συλλογικής
δράσης». ∆ηλαδή, ακόµη και αν όλοι οι πιστωτές αναγνωρίζουν ότι µια ρύθµιση των
απαιτήσεών τους που θα διασώσει τον οφειλέτη θα είναι προς το συλλογικό
συµφέρον, κάθε ένας χωριστά µπορεί να ελπίζει ότι οι λοιποί πιστωτές θα υποστούν
το κόστος της ρύθµισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του οφειλέτη, χωρίς όµως ο
πιστωτής αυτός να υποστεί τις θυσίες της ρύθµισης. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται
ότι, ενώ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων εισέρχεται στις διαδικασίες των άρθρων 99
επ., πολύ λίγες επιτυγχάνουν συµφωνία µε τους πιστωτές τους και πραγµατική
εξυγίανση.
Η προτεινόµενη ρύθµιση συνδυάζει τα θετικά στοιχεία της καταργηµένης ρύθµισης
του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 (ιδίως τη δέσµευση της µειοψηφίας) και της
ρύθµισης του Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής), προχωρώντας όµως
πέραν αυτών και εισάγοντας καινοτόµες λύσεις.

Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας ρύθµισης;
Εισάγεται η δυνατότητα δέσµευσης των µη συναινούντων πιστωτών, λύνοντας έτσι
το προαναφερθέν «πρόβληµα της συλλογικής δράσης».
∆ίνεται η µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συµφωνίας.
Συγκεκριµένα δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν
οφειλέτης και δανειστές σε συµφωνία χωρίς επίσηµη διαδικασία διαπραγµατεύσεων,
µε εµπιστευτικές διαπραγµατεύσεις, ώστε να αποφεύγεται, όπου είναι εφικτό
(συνήθως όταν οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται µεταξύ τους), η δηµιουργία
αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης που συνεπάγεται σήµερα η
υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής. Στην περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία
επίσηµης διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δίνονται δύο
δυνατότητες - είτε να συνάπτουν τη συµφωνία απευθείας οι πιστωτές, είτε να
συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών. Η δεύτερη, πιο "βαριά" διαδικασία αναµένεται
ότι θα χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών που είναι
δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.

Τι είδους ρυθµίσεις µπορούν να συµπεριλαµβάνονται σε µια
συµφωνία εξυγίανσης οφειλέτη- πιστωτών;
Ως προς το περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106ε παρ. 1) δίνεται
ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα µέρη µε ενδεικτική δυνατότητα χρήσης διαφόρων
µέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωµής
υποχρεώσεων) µέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και
µεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό όλες οι
περιπτώσεις ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος της επιχείρησης.

Πως διασφαλίζεται η προστασία των πιστωτών µιας
επιχείρησης που κάνει χρήση των ρυθµίσεων της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης;
Η ανάγκη της διάσωσης της επιχείρησης δεν έρχεται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα
συµπλέει µε τα συµφέροντα των πιστωτών, αφού κατά κανόνα οι πιστωτές θα
ικανοποιηθούν περισσότερο από µια λειτουργούσα επιχείρηση, από ό,τι θα
ικανοποιούνταν από την αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
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Αυστηροί έλεγχοι σε επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα
ΣAPΩTIKOYΣ ελέγχους στις επιχειρήσεις και στους φορολογούµενους προβλέπει το εθνικό
επιχειρησιακό πρόγραµµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 2011-2013 που δόθηκε
στη δηµοσιότητα από την κυβέρνηση.
Ειδικότερα προβλέπονται:
Προληπτικοί έλεγχοι στο 6% των επιχειρήσεων σχετικά µε την έκδοση αποδείξεων και την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Eλεγχοι από το γραφείο των ∆ΟΥ ή του Σ∆ΟΕ στο 30% των επιχειρήσεων.
Eλεγχοι από 40 συνεργεία σε υποθέσεις φορολογούµενων αυξηµένου κινδύνου µε
βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις.
Συνοπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες που δεν συµµετείχαν στην
εθελούσια περαίωση των φορολογικών υποθέσεων. Θα ελεγχθεί έως το 8% των
φορολογούµενων αυτών.
Eλεγχοι στο 8% των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ειδικοί έλεγχοι στο 10% των επιχειρήσεων που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία
(διαφηµιστικές, ηλεκτρονικού εµπορίου κ.λπ.).
Eλεγχοι για την καταβολή φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας σε 10.000
φορολογούµενους.
Ηλεκτρονικοί έλεγχοι στο 40% των µεγάλων επιχειρήσεων από διαπεριφερειακά
ελεγκτικά κέντρα.
Eλεγχοι µεταφοράς κεφαλαίου στο εξωτερικό µε βάση τα στοιχεία των τραπεζών. Θα
ελεγχθεί τουλάχιστον το 15% των περιπτώσεων.
Eµµεσος προσδιορισµός του ΦΠΑ τουλάχιστον στο 20% των επιχειρήσεων που δεν τον
αποδίδουν.
Είσπραξη 200 εκατοµµυρίων ευρώ το 2011 µέσω αναγκαστικών µέτρων από
ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Eλεγχοι σε 1.137 µεγάλες επιχειρήσεις και εγκαθίδρυση συστήµατος προειδοποίησης
και παρακολούθησης όσων παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Η εφαρµογή του
συστήµατος αυτού θα γίνει για 145.000 φορολογούµενους το 2011.
Eλεγχοι σε 1.700 φυσικά πρόσωπα και επιτηδευµατίες που απέκρυψαν εισοδήµατα από
εµπορικού χαρακτήρα αγοραπωλησίες ακινήτων.
Eλεγχοι στο πόθεν έσχες 150 φυσικών προσώπων που εµφανίζουν µεγάλη διαφορά
δηλωθέντος εισοδήµατος και περιουσιακών στοιχείων.
Eλεγχοι σε 9.173 φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φόρο µεγάλης ακίνητης
περιουσίας το 2007.
Eλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα που δεν δήλωσαν τη δαπάνη κτήσης ενός τουλάχιστον
ακινήτου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα υποκρυπτόµενα σε εξωχώριες εταιρίες.
Eλεγχοι σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου προστιθέµενης αξίας
και άλλων παρακρατούµενων φόρων. Θα ελεγχθούν 2.000 επιχειρήσεις µε στόχο να
εισπραχθούν από πρόστιµα περίπου 150 εκατοµµύρια ευρώ.
Πεντακόσιοι έλεγχοι σε γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, µηχανικούς, καλλιτέχνες και
άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες, για τους οποίους το εκτιµώµενο ύψος προστίµων και
πρόσθετων φόρων ανέρχεται σε 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Eλεγχοι σε 1.500 ιδιοκτήτες επαγγελµατικών σκαφών και σκαφών αναψυχής µε
εκτιµώµενο ύψος ΦΠΑ και άλλων φόρων 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Eλεγχοι σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε κατασχεθέντα φορολογικά βιβλία και στοιχεία
µε εκτιµώµενο ύψος προστίµων 3,5 δισ. ευρώ.
Eλεγχοι σε επιχειρήσεις µε εκτιµώµενο ύψος προστίµων 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Eλεγχοι σε 100 περιπτώσεις προµηθειών του ∆ηµοσίου στους τοµείς υγείας και
εξοπλισµών, µε εκτιµώµενο ύψους προστίµων 100 εκατ. ευρώ.
Eλεγχοι σε 9.000 επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και εστίασης µε εκτιµώµενο ύψος προστίµων
75 εκατ. ευρώ.
Eλεγχοι σε 2.350 περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης µε εκτιµώµενο ύψος προστίµων 135 εκατ. ευρώ.
Eλεγχοι σε 100 εξωχώριες εταιρίες που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα µε εκτιµώµενο
ύψος προστίµων 80 εκατ. ευρώ.
Eλεγχοι σε 150 περιπτώσεις διάπραξης οικονοµικών εγκληµάτων που σχετίζονται µε
επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις µε εκτιµώµενο ύψος προστίµων 75 εκατ. ευρώ.
Eλεγχοι σε 200 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου µε εκτιµώµενο ύψος
προστίµων 300 εκατ. ευρώ.

Στις λίγες περιπτώσεις που η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι ευνοϊκότερη
για τους πιστωτές από τη διάσωση της επιχείρησης θα πρόκειται για επιχειρήσεις
µεσοπρόθεσµα µη βιώσιµες, η απόπειρα διάσωσης των οποίων δεν είναι κοινωνικά
και οικονοµικά επωφελής αφού είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Για τον λόγο αυτόν
τίθεται ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης το να µη παραβλάπτεται η συλλογική
ικανοποίηση των πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό και οι νέες διατάξεις εναρµονίζονται
µε τον σκοπό του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εξαγγέλλεται στο άρθρο 1.

Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας

,

Γιώργος Ντίλος 6972013030

dilo

Για την αποφυγή άδικων αποτελεσµάτων το νοµοσχέδιο προβλέπει ουσιαστικά
κριτήρια για την επικύρωση της συµφωνίας. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι µε βάση τη
συµφωνία πρέπει οι πιστωτές να µην περιέρχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν στην
οποία θα βρίσκονταν αν ο οφειλέτης πτώχευε και πρέπει να τηρείται η αρχή της
ισότητας µεταξύ πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση – ρυθµίσεις που συνιστούν
ουσιώδεις δικλείδες ασφαλείας για τους µικρούς πιστωτές.

