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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-01-2018

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10910/29-01-2018

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Απάντηση στην υπ΄ αρ. πρωτ.: 2566/12-1-2018 ερώτηση που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηµατικού κόσµου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Κατά τις 21
εβδοµάδες που µεσολάβησαν από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (3 Αυγούστου 2017) µέχρι το τέλος του έτους, πάνω από
110.000 µοναδικοί χρήστες την επισκέφθηκαν και περιηγήθηκαν σε αυτή, χωρίς να ξεκινήσουν τη συµπλήρωση αίτησης υπαγωγής. Αίτηση
υπαγωγής έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν 14.623 ενδιαφερόµενοι. Από αυτούς οι 4.724 έχουν καλύψει τα πρώτα βήµατα για την υποβολή
της αίτησης, συµπληρώνοντας τα απαιτούµενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστηµα κλπ). Ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 2.437
επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

Έχουν υποβληθεί οριστικά 417 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 131 αφορούν περιπτώσεις διµερούς διαπραγµάτευσης. Εξ αυτών 20
διαπραγµατεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθµιση, ενώ 10 έχουν ρυθµίσει επιτυχώς τα χρέη τους:

• Οι 2 ρυθµίσεις αφορούν χρέη προς τράπεζες, µία περίπτωση µε χρέη ύψους περίπου 25.000 ευρώ και µία περίπτωση µε χρέη ύψους
περίπου 400.000 ευρώ.

• Οι 8 ρυθµίσεις αφορούν τον ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ και χρέη 20.000-65.000 € (πλην µίας περίπτωσης που αφορά επιχείρηση µε χρέος 320.000 €)
και περιλαµβάνουν 85% διαγραφή (κούρεµα) προσαυξήσεων και αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις. Ενδεικτικά, σε µία
περίπτωση, µε συνολική οφειλή 22.869.58 € διαγράφηκαν πρόστιµα και προσαυξήσεις 2.886,9 € ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68 € θα
αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Ως αποτέλεσµα αντί για µηνιαίες δόσεις περί τα 2.000 € (αποπληρωµή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις) ο
οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει το χρέος του µε µηνιαία δόση περί τα 200 €.

Για τις υπόλοιπες 286 αιτήσεις, που εµπλέκουν πολλούς πιστωτές, οι 254 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι έχουν ξεκινήσει έλεγχο
πληρότητας. Από αυτές σε 153 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 77 από αυτές έχει διαπιστωθεί
απαρτία των πιστωτών και σε 58 έχει ξεκινήσει η διαπραγµάτευση.

Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις που κατέληξαν σε ρύθµιση ήταν οι πρώτες για τις οποίες έγινε αίτηση όταν ενεργοποιήθηκε η πλατφόρµα. Λογικά
αναµένεται τις επόµενες εβδοµάδες να αυξάνεται σταθερά ο αριθµός των υποθέσεων που ολοκληρώνονται. Παράλληλα, η εξοικείωση των
εµπλεκοµένων (οφειλετών, πιστωτών, συντονιστών, λογιστών κ.λπ.) µε το θεσµικό πλαίσιο και οι συνεχείς βελτιώσεις και επεκτάσεις της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, αναµένεται να οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Μηχανισµού.

Ως προς το δεύτερο ερώτηµά σας, δεν είναι εφικτό να υπάρξει απάντηση, καθώς για ένα σηµαντικό µέρος του ιδιωτικού χρέους (οφειλές
ιδιωτών προς ιδιώτες που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα) δεν συγκεντρώνονται στοιχεία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Ειδικός Τοµεακός
Γραµµατέας

Ο προϊστάµενος του τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τοµέα
Ανάπτυξης

Φώτης Κουρμούσης

ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


