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Επενδυτικά σχέδια 2,4 δισ. ευρώ στους 
τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και 
του real estate, που θα δημιουργήσουν 
2.700 θέσεις εργασίας, εντάσσονται άμεσα 
σε καθεστώς ταχείας αδειοδότησης 

6 νέες 
επενδύσεις
με ρυθμούς 

fast track

ΚΥΡΙΑΚΗ 

8.10.2017

ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ
Στην τελική ευθεία η ανταλλαγή ελληνικών 
ομολόγων, αξίας 20 δισ. ευρώ, που βρίσκο-
νται στα χαρτοφυλάκια hedge funds. Θα γίνει 
τον Νοέμβριο και τα ομόλογα θα αντικαταστα-
θούν από άλλα μεγαλύτερης διάρκειας

 ΣΕΛ. 10-11

ΡΙΧΝΕΙ ΑΓΚΥΡΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο εφοπλιστής Γιάννης 
Αγγελικούσης µπαίνει στην 
ελληνική ξενοδοχειακή αγορά 
και βάζει στο στόχαστρό του την 
απόκτηση του ξενοδοχείου «La 
Mirage» στο κέντρο της Αθήνας

ΧΡΥΣΗ... ΦΛΕΒΑ 
ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ
Το νησί Φλέβες είναι έτοιµο 
για παραχώρηση και έχει 
προσελκύσει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον της ΜΕΤΚΑ του 
Οµίλου Μυτιληναίος και ενός 
fund από το Αµπου Ντάµπι

 ΣΕΛ. 8

 ΣΕΛ. 9

 ΣΕΛ. 3

Σ
τα «χαρακώµατα» της διαπραγµάτευσης 
βρίσκονται το οικονοµικό επιτελείο και η 
τρόικα, αναζητώντας τη φόρµουλα που 

θα θέσει σε ισχύ την πολυαναµενόµενη ρύθµι-
ση των 120 δόσεων για οφειλές ενεργών ελεύ-
θερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµε-
νων σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες.

Η ρύθµιση-«ανάσα» καθυστερεί εδώ και εβδο-
µάδες, καθώς οι δανειστές, έχοντας στόχο να πε-
ριορίσουν την περίµετρο των υπό ένταξη οφει-
λετών, επιµένουν στην ανάγκη θεσµοθέτησης 
συγκεκριµένων περιουσιακών κριτηρίων που 
θα καθορίζουν την ένταξη στη ρύθµιση, αλλά 
και το ύψος της µηνιαίας οφειλής. Συγκεκριµέ-
να, η τρόικα ζητά η περιουσία να είναι µικρότε-
ρη από το δεκαπλάσιο της οφειλής για να µπει 
κάποιος στη ρύθµιση των 120 δόσεων. 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει αντι-
προτείνει το ύψος και ο αριθµός των δόσεων να 
καθορίζονται από έναν συντελεστή, ο οποίος θα 
προκύπτει από το οικονοµικό αποτέλεσµα του 
καλύτερου έτους της τελευταίας τριετίας (2014, 
2015 και 2016) και θα υπολογίζει το εισόδηµα 
διά το χρέος. Ζητούµενο είναι ο µηχανισµός αυ-

τός να προβλέπει µεν την ελάχιστη δόση, να µην 
οριοθετεί, όµως, και το «ταβάνι», αλλά το ελάχι-
στο ύψος τής δυνητικά ρυθµιζόµενης οφειλής.

Το οικονοµικό επιτελείο εκτιµά ότι περίπου 
100.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν να 
ενταχθούν στη ρύθµιση και να παραµείνουν βι-
ώσιµοι διατηρώντας θέσεις εργασίας.

Εάν δεν ευοδωθούν οι συζητήσεις ανάµε-
σα στις δύο πλευρές στη βάση του συγκεκρι-

µένου σχεδίου, η ελληνική πλευρά εξετάζει να 
προτείνει στους δανειστές οι επαγγελµατίες 
και οι αυτοαπασχολούµενοι που επιθυµούν να 
ενταχθούν στη ρύθµιση να προσκοµίζουν ένα 
business plan, σε βάθος δεκαετίας, το οποίο θα 
έχει εκπονήσει λογιστής Α’ τάξης, στο πρότυπο 
του αντίστοιχου που κατατίθεται στις περιπτώ-
σεις ρύθµισης οφειλών βάσει του εξωδικαστι-
κού µηχανισµού. 

Το σχέδιο για 
τη ρύθµιση των 

120 δόσεων

 ΣΕΛ. 4-5

σε εφορία και ταµεία και τα εµπόδια που βάζει η τρόικα

Η τελική πρόταση της κυβέρνησης για τις οφειλές ιδιωτών 
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Σ
κληρό µπρα ντε φερ ανάµεσα στο οικονο-
µικό επιτελείο και την τρόικα προκαλεί η 
πολυαναµενόµενη ρύθµιση των 120 δό-

σεων για οφειλές ενεργών ελεύθερων επαγγελ-
µατιών και αυτοαπασχολούµενων προς ασφα-
λιστικά ταµεία και εφορίες. Οι δανειστές επιµέ-
νουν να υπάρχουν συγκεκριµένα περιουσιακά 
κριτήρια που θα καθορίζουν την ένταξη στη 
ρύθµιση και το ύψος της µηνιαίας οφειλής, µε 
στόχο να περιορίσουν την περίµετρο των υπό 
ένταξη οφειλετών, επιδίωξη στην οποία αντι-
δρά το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

Σε µια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι δια-
φορές, εστάλησαν στην τρόικα παραδείγµα-
τα που παρουσιάζουν το ύψος του χρέους σε 
συνάρτηση µε το ετήσιο εισόδηµα για ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, 
ενώ τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να απο-
σταλεί ακόµα µια παρτίδα 30 αναλυτικών πα-
ραδειγµάτων, από τα οποία προκύπτει η δεινή 
οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Επίσης, αποδεικνύεται ότι δεν µπορεί η κατο-
χή ενός ακινήτου να «πετάει» εκτός ρύθµισης 
επαγγελµατίες µε χαµηλό εισόδηµα και µεγάλη 
οφειλή που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της οι-
κονοµικής κρίσης. Η αποστολή των παραδειγ-
µάτων κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αρθεί η επι-
φυλακτικότητα µε την οποία αντιµετωπίζουν οι 
δανειστές τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών και να ενισχυθεί η αναγκαιότητα έντα-
ξης στη ρύθµιση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου 
αριθµού τους. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι περίπου 
100.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν να 
ενταχθούν στη ρύθµιση και να παραµείνουν βι-
ώσιµοι διατηρώντας θέσεις εργασίας.

Οπως αναφέρουν στη Realnews στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας, «οι δανειστές είναι επι-
φυλακτικοί καθώς γνωρίζουν τη φοροδιαφυγή 
που υπάρχει στους ελεύθερους επαγγελµατίες. 
Στους ελέγχους των ΑΦΜ, τους οποίους έκα-
ναν τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας, διαπίστω-
σαν ότι όσο πιο µικρά είναι τα εισοδήµατα, τό-
σο πιο µεγάλη είναι η οφειλή. Και προβληµατί-
ζονται για το πώς θα καταφέρουν οι συγκεκρι-
µένες κατηγορίες να ανταποκριθούν στη µη-
νιαία καταβολή της δόσης εφόσον ενταχθούν 
στη ρύθµιση». 

Τι ζητούν οι δανειστές
Οι δανειστές στην πρόταση που απέστειλαν 
στην κυβέρνηση έθεσαν αυστηρά κριτήρια: 
f Το ύψος του εισοδήµατος που απαιτείται για 
να ενταχθεί κάποιος στη ρύθµιση. 
f Τον συντελεστή που βάσει εισοδήµατος και 
χρέους διαµορφώνει τη µηνιαία δόση. Συγκε-
κριµένα, ζητούν η περιουσία να είναι µικρότε-

Το σχέδιο
για τη ρύθµιση
των 120 δόσεων

ρη από το 10πλάσιο της οφειλής, για να µπει κάποιος στη ρύθµι-
ση των 120 δόσεων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εάν ένας ελεύ-
θερος επαγγελµατίας έχει 10.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα και οφει-
λή 20.000 ευρώ -που συναντάται στις πλείστες των περιπτώσεων- 
για να µπει στη ρύθµιση θα πρέπει η περιουσία του να µην ξε-
περνάει τα 200.000 ευρώ. Το κριτήριο αυτό που θέτουν οι δανει-
στές αναµένεται να λειτουργήσει ανασταλτικά στην ένταξη αρ-
κετών οφειλετών στη ρύθµιση, καθώς πολλοί από αυτούς διαθέ-
τουν τουλάχιστον µία πρώτη κατοικία, η οποία µε βάση τις αντι-
κειµενικές αξίες του 2008 -που ισχύουν ακόµη και σήµερα- έχει 

αξία που ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. 

Οι αντιπροτάσεις της Αθήνας 
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ήδη αντιπροτείνει στην τρό-
ικα εναλλακτικές λύσης, οι οποίες, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της «R», 
καταγράφονται µε συγκεκριµένα παραδείγµατα:
f Το ύψος και ο αριθµός των δόσεων να καθορίζονται από έναν συντε-
λεστή, ο οποίος θα προκύπτει από το οικονοµικό αποτέλεσµα του καλύ-
τερου έτους της τελευταίας τριετίας (2014, 2015 και 2016) και θα υπο-
λογίζει το εισόδηµα διά το χρέος. Ο συντελεστής θα είναι ενιαίος τόσο 
για τα χρέη προς την εφορία όσο και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά τα-
µεία, ώστε να προκύπτει η εισφοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, βάσει 
της οποίας θα «κλειδώνει» ο αριθµός των δόσεων. Αντικείµενο διαπραγ-
µάτευσης είναι το ύψος του ποσοστού, που µπορεί να διαµορφώνεται 
από 20% έως 40% από το καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα (σ.σ.: το ει-
σόδηµα) της τριετίας, που θα δίνει το ύψος της ετήσιας εισφοροδοτικής 
ικανότητας και άρα τις δόσεις. Ουσιαστικά, µε αυτόν τον τρόπο υπολο-
γισµού η µηνιαία δόση δεν θα ξεπερνά το 20%, ή το 30%, ή το 40% του 
εισοδηµάτος. Εάν προκύπτει για κάποιον οφειλή 3.000 ευρώ, η µηνιαία 
δόση θα ανέρχεται στο 1/12 αυτού του ποσού.
f Ζητούµενο είναι ο µηχανισµός αυτός να προβλέπει µεν την ελάχιστη 
δόση, όµως να µην οριοθετεί και το «ταβάνι» αλλά το « πάτωµα» στο ύψος 
της δυνητικά ρυθµιζόµενης οφειλής. Στόχος είναι να ενταχθούν στη ρύθ-
µιση οφειλέτες µε σηµαντικά χρέη αλλά χαµηλά εισοδήµατα.  
f Εάν δεν ευοδωθούν οι συζητήσεις µεταξύ των δύο πλευρών στη βά-
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ΧΡΕΗ
Η ρύθµιση των 
120 δόσεων θα 
αφορά χρέη που 
έχουν δηµιουρ-
γηθεί έως τις 
31/12/2016 και 
όχι νέα. Επίσης 
θα αφορά ενερ-
γούς ελεύθερους 
επαγγελµατίες 
και αυτοαπα-
σχολούµενους 
και όσους έχουν 
αναστείλει τη 
δραστηριότητά 
τους. ∆εν θα 
αφορά επιχει-
ρήσεις, καθώς 
αυτές µπορούν να 
ενταχθούν στον 
εξωδικαστικό 
µηχανισµό

Η τελική πρόταση
της κυβέρνησης 
για τις οφειλές ιδιωτών 
σε εφορία και ταµεία
και τα εµπόδια που
βάζει η τρόικα
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ση του συγκεκριµένου σχεδίου, προκειµένου να ξεπεραστούν 
οι σκόπελοι, η ελληνική πλευρά εξετάζει να προτείνει στους δα-
νειστές οι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι που επιθυ-
µούν να ενταχθούν στη ρύθµιση να προσκοµίζουν ένα business 
plan, σε βάθος δεκαετίας, το οποίο θα έχει εκπονήσει λογιστής 
α’ τάξης, στο πρότυπο του αντίστοιχου που κατατίθεται στις πε-
ριπτώσεις ρύθµισης οφειλών βάσει του εξωδικαστικού µηχανι-
σµού. Μάλιστα, οι µικροµεσαίοι εµφανίζονται να προτιµούν 
µια τέτοια διαδικασία, σύµφωνα µε τις θέσεις που έχουν διατυ-
πώσει στις αρµόδιες Αρχές. Υποστηρίζουν ότι ένα πλήρως αυ-
τοµατοποιηµένο σύστηµα δεν θα είναι σε θέση να εξετάζει τις 
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επιχείρησης και ενδέχεται να πετάξει 
εκτός ρύθµισης ακόµα και επιχειρήσεις που µε σωστές κινήσεις 
και µελετηµένο business plan θα µπορούσαν να επιβιώσουν.

Πού συµφωνούν 
Και ενώ οι διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τα κριτήρια αλλά και 
τον αριθµό των οφειλετών που θα ενταχθούν στη ρύθµιση συ-
νεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό, η κυβέρνηση και η τρόικα έχουν 
συµφωνήσει στους βασικούς άξονες της ρύθµισης. Τα σηµεία 
συµφωνίας είναι:
f Η ρύθµιση των 120 δόσεων θα αφορά χρέη που έχουν δη-
µιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και όχι νέα. Επίσης θα αφορά 
ενεργούς ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµε-
νους και όσους έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους. ∆εν 
θα αφορά επιχειρήσεις, καθώς αυτές µπορούν να ενταχθούν 
στον εξωδικαστικό µηχανισµό. 
f Το «κούρεµα» των προσαυξήσεων για οφειλές στα ασφαλιστι-
κά ταµεία αναµένεται να φτάνει έως και το 85%, ενώ για οφειλές 
στις εφορίες το 95%. Το ύψος διαγραφής των προσαυξήσεων θα 
ακολουθεί το µέγεθος της οφειλής και τον αριθµό των δόσεων.
f Για συγκεκριµένες οφειλές και κατηγορίες οφειλετών εξε-
τάζεται το ενδεχόµενο να «κουρεύεται» και τµήµα της βασι-
κής οφειλής. Οσον αφορά τις οφειλές προς την εφορία, ανα-
µένεται να προβλεφθεί «κούρεµα» κύριας οφειλής έως 30%. 
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Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία, 
σηµαντική προϋπόθεση είναι η βασική οφει-
λή να µην αντιστοιχίζεται σε ασφαλιστικό χρό-
νο, ώστε να µη δηµιουργηθούν  προβλήµατα 
στην προσδοκώµενη σύνταξη. Αν γίνει «κού-
ρεµα» οφειλής, θα πρέπει αντίστοιχα να «κου-
ρευτούν» και τα ένσηµα που αντιστοιχούν στο 
ύψος της οφειλής, οπότε µειώνονται τα χρό-
νια που υπολογίζονται για το συνταξιοδοτικό 
του δικαίωµα. Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα 
µε νοµικούς κύκλους, το «κούρεµα» κύριας 
οφειλής αυτοαπασχολούµενων είναι αντισυ-
νταγµατικό. Ωστόσο, εάν κάποιος επαγγελ-
µατίας απασχολεί εργαζοµένους ως µισθω-
τούς, θα επιτρέπεται «κούρεµα» για τις οφει-
λές που έχει από µη καταβολή εισφορών στα 
ασφαλιστικά ταµεία. Για παράδειγµα, εάν κά-
ποιος έχει µια τεχνική εταιρεία και απασχολεί 
µηχανικούς ως µισθωτούς, τότε, σύµφωνα µε 
την πρόταση που εξετάζεται, θα προβλέπε-
ται «κούρεµα» κύριας οφειλής. Πάντως το θέ-
µα έχει παραπεµφθεί στο Νοµικό Συµβούλιο 
του Κράτους για γνωµοδότηση.
fΒασική ρήτρα υλοποίησης αυτού του «κου-
ρέµατος» είναι η συνεπής καταβολή των 120 
δόσεων, καθώς η οριστική διαγραφή της κύριας 
οφειλής και των προσαυξήσεων επέρχεται µε-
τά την αποπληρωµή της τελευταίας δόσης. ∆η-
λαδή, εάν κάποιος σταµατήσει στις 60 δόσεις, 
επιβαρύνεται µε το σύνολο των προσαυξήσε-
ων και αναγεννάται και η κύρια οφειλή. ∆ηλα-
δή, το 25% που θα διαγραφόταν, προστίθεται.
fΗ καταβαλλόµενη δόση δεν θα µπορεί να εί-
ναι σε καµία περίπτωση µικρότερη των 50 ευ-
ρώ προς κάθε πιστωτή (εφορία και ταµεία) και 
θα έχει επιτόκιο προεξόφλησης euribor τριµή-
νου προσαυξηµένο κατά 5 ποσοστιαίες µονά-
δες. Ο συγκεκριµένος τόκος εξασφαλίζει τους 
πιστωτές ότι θα λάβουν στο τέλος της αποπλη-
ρωµής των δόσεων το σύνολο του ποσού που 
οφείλεται σήµερα (διαφύλαξη της καθαρής 
παρούσας αξίας).

Realnewsnews

κούρεµα
για χρέη στα ταµεία

οφείλεται σήµερα (διαφύλαξη της καθαρής 
παρούσας αξίας).

περιουσία
Οι δανειστές ζητούν 
η περιουσία του 
να είναι µικρότερη 
από το 10πλάσιο 
της οφειλής, 
προκειµένου να 
ενταχθεί ένας 
οφειλέτης στη 
ρύθµιση


