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ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ο Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ

Ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες
αντλήθηκαν από την ημερίδα με θέμα «Εξωδικαστικός Συμβιβασμός - Κόκκινα Δάνεια», που
οργάνωσε το Επιμελητήριο Πρέβεζας το μεσημέρι της Παρασκευής και το Επιμελητήριο
Ιωαννίνων λίγες ώρες αργότερα με καλεσμένο και στις δύο εκδηλώσεις τον Ειδικό
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν ο Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και όπως είπε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας Γιάννης Γιαμάς, η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα περίμενε και ζητούσε εδώ
και πολλά χρόνια μία τέτοια ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες
που δέχθηκαν «χτυπήματα» ή λύγισαν λόγω χρεών, να αποδείξουν τη βιωσιμότητα της
επιχείρησής τους και να δώσουν μία νέα ανάσα ζωής στη δουλειά τους.

Το πλεονέκτημα του νόμου είναι πως έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας για τα συμφέροντα
των εργαζομένων που τους οφείλονται μισθοί, έχει δικλείδες προστασίας για ένα εύλογο
«κούρεμα» των χρεών των επιχειρηματιών και παράλληλα δίνει δυνατότητα στους
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πιστωτές να εισπράξουν ένα σημαντικό μέρος όσων τους οφείλονται. Επιπλέον δημιουργεί
μία «θετική αύρα» ένταξης στη ρύθμιση όσων διστάζουν, προσπαθώντας να υποβοηθήσει το
αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην ιδιωτική οικονομία.

Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών
οφειλών 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
απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά επιχειρήσεις που οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές
του ξεπερνούν το ποσό των 20.000.

Υπάρχουν πολλές ρηξικέλευθες καινοτομίες, όπως είναι ο τρόπος της διαπραγμάτευσης, η
επιλογή του μεσολαβητή και η συμμετοχή των φορέων στη μεσολάβηση, η μελέτη
βιωσιμότητας της επιχείρησης που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, ώστε να αποδειχθεί η
ανάγκη της επιχείρησης να συνεχίσει να λειτουργεί με διορισμό εμπειρογνώμονα και
γενικότερα όλα εκείνα τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούν 100 τουλάχιστον ανεπτυγμένες
χώρες -κατά δήλωση του κου Κουρμούση- ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Από τις 8 Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον
εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και με απλά βήματα θα μπορεί ο πολίτης να τη
χρησιμοποιήσει.

Στις αίθουσες και των δύο Επιμελητηρίων έγινε μία πολύ γόνιμη συζήτηση με
προβληματισμούς, ανταλλαγή επιχειρημάτων, ανησυχίες και απορίες, που απαντήθηκαν με
απλό και κατανοητό τρόπο από τον κ. Κουρμούση
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