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  ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ απόφαση εξειδικεύσαµε τα κριτήρια 
για τις ρυθµίσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συµβι-
βασµού των οφειλών προς το ∆ηµόσιο έως 50.000 
ευρώ για φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότη-
τα ή νοµικά πρόσωπα των οποίων οι οφειλές τους 
προς το ∆ηµόσιο υπερβαίνουν το 85% των συ-
νολικών οφειλών τους, καθώς και για φυσικά 
πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό-
τητα. Επεξεργαζόµαστε τα κριτήρια για 
όσους βρίσκονται στις παραπάνω κα-
τηγορίες, αλλά οι οφειλές τους προς 
το ∆ηµόσιο ξεπερνούν τα 50.000 
ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να είναι βιώσιµες. 
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
νοίγει ο δρόµος για να ρυθµίσουν τις 
οφειλές τους 50.000 ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που 

έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ σε εφορία 
και ασφαλιστικά ταµεία. Σύµφωνα µε ασφαλείς 
πληροφορίες της Realnews, οι διαπραγµατεύ-
σεις µε τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας θα ξε-
κινήσουν το τελευταίο δεκαήµερο του Ιανου-
αρίου όταν και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. 
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει 
επεξεργαστεί τους βασικούς άξονες της ρύθµι-
σης, εντός της οποίας θα µπορέσουν να διευ-
θετήσουν τις οφειλές τους γιατροί, δικηγόροι, 
µηχανικοί, εκπαιδευτικοί, οικονοµολόγοι, λογι-
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Σε εξέλιξη η διαπραγµάτευση µε την τρόικα για να 
ενταχθούν στη ρύθµιση των 120 δόσεων και όσοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι 
χρωστούν πάνω από το συγκεκριµένο ποσό σε 
εφορία και ασφαλιστικά ταµεία 

Στα σκαριά η ρύθµιση 
και για χρέη άνω 
των 50.000 ευρώ 

στές και δεκάδες ακόµη ελεύθεροι επαγγελµατίες που χρωστούν στο ∆ηµόσιο χρη-
µατικά ποσά άνω των 50.000 ευρώ. Κοινή συνισταµένη όλων των ρυθµίσεων είναι 
η υποχρέωση του οφειλέτη να προχωρήσει στην ενυπόγραφη δέσµευση άρσης του 
απορρήτου των καταθέσεών του.

Το σχέδιο, τις κρίσιµες πτυχές του οποίου παρουσιάζει σήµερα η «R», τελεί υπό την 
έγκριση της τρόικας και -σύµφωνα µε πληροφορίες- θα περιλαµβάνει αυστηρότερα 
κριτήρια σε σχέση µε τη ρύθµιση για οφειλές έως 50.000 ευρώ, η οποία µπήκε σε τρο-
χιά εφαρµογής. Στο ερώτηµα γιατί ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµε-
νοι που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ σε εφορία και ταµεία δεν 
εντάχθηκαν στη ρύθµιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από 
λίγες ηµέρες, η απάντηση από πηγές µε γνώση του θέµατος είναι ότι οι δανειστές ζή-
τησαν αναλυτικά στοιχεία για τη δηµοσιονοµική επίπτωση, καθώς το οικονοµικό επι-
τελείο της κυβέρνησης ζήτησε για την εν λόγω κατηγορία να προβλεφθεί και «κούρε-
µα» της αρχικής οφειλής. Επιπροσθέτως, τα τεχνικά κλιµάκια των δανειστών ζητούν 
εξηγήσεις για το γεγονός ότι ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µε χρέη, για παράδειγ-
µα, 100.000 ευρώ δεν έχει προχωρήσει στη δηµιουργία µιας εταιρείας, έτσι ώστε να 
την εντάξει στον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων. Το επι-
χείρηµα της ελληνικής πλευράς είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει σχετική νοµοθεσία που 
προσδιορίζει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι συνήθως δεν απασχολούν 
προσωπικό. Πρόκειται ουσιαστικά για φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα. 

Από τις πρώτες επαφές µε τα τεχνικά κλιµάκια προκύπτει ότι τα κριτήρια για ένταξη 
σε ρύθµιση όσων χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ θα είναι αυστηρότερα, γεγονός 
που θα περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοα-
πασχολούµενων που θα ενταχθούν. Οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι από τους 50.000 


