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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Η ΕΣΕΕ δίνει τον ορισµό της  εντός της κρίσης υπερχρεωµένης επιχείρησης  και 
ζητά νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας της» 

 

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου απέστειλε σήµερα επιστολή προς τους 

Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και ∆ικαιοσύνης καθώς και στους αρχηγούς 

των πολιτικών κοµµάτων, µε την οποία ζητάει την νοµοθέτηση ορισµού για την «εντός της 

κρίσης» υπερχρεωµένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα, προτείνει σχέδιο τροπολογίας για την άρση 

της οικονοµικής βίας και των αστικών και ποινικών διώξεων κατά της επιχείρησης αυτής, 

προκειµένου να επιβιώσει µέσα στο περιβάλλον της οικονοµικής ύφεσης. 

Παράλληλα, η Συνοµοσπονδία υποστηρίζει σθεναρά και υπενθυµίζει την επιτακτική ανάγκη 

θέσπισης νόµου - ρύθµισης για την υπερχρεωµένη επιχείρηση, αντίστοιχου µε εκείνου των 

υπερχρεωµένων νοικοκυριών, στον οποίο θα µπορούν να ενταχθούν οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, µε πρωταρχικό στόχο την αποφυγή άλλων λουκέτων και την 

διόγκωση της ανεργίας. 

Πιο συγκεκριµένα, στην επιστολή της, η ΕΣΕΕ αναφέρει: 

 «Το τελευταίο διάστηµα η διαρκώς διευρυνόµενη ύφεση, στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική 

οικονοµία, έχει διαµορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο τόσο για την αγορά γενικά, όσο και 

ειδικότερα για τις ελληνικές Μµε επιχειρήσεις. Η δραµατική µείωση στους τζίρους και η 

σηµαντική αύξηση των υποχρεώσεων –ιδιαίτερα των ληξιπρόθεσµων εξ’ αυτών- έχουν οδηγήσει 

σε «λουκέτα» και σε απώλειες θέσεων εργασίας και πολύτιµων πόρων για την οικονοµία µας.  

Η ΕΣΕΕ, ανταποκρινόµενη σε ένα πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου, εκπόνησε το 

σχέδιο της συνηµµένης τροπολογίας, µε το οποίο αφενός ορίζεται το περιεχόµενο της «εντός της 

ύφεσης» υπερχρεωµένης επιχείρησης, αφετέρου «παγώνουν» προσωρινά τα µέτρα 

καταδίωξης κατά των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, οι οποίες κατέστησαν προβληµατικές, 

χωρίς ευθύνη τους, ακριβώς ως απότοκο της παρατεταµένης κρίσης.  Κατά συνέπεια, ζητάµε την 

υιοθέτηση της συνηµµένης τροπολογίας, ως µίας ελάχιστης ανταπόκρισης στα µέτρα 

ανακούφισης, που όπως όλοι έχουµε συµφωνήσει, πρέπει να υιοθετηθούν, προκειµένου να δοθεί 

µία µικρή ανάσα στην δοκιµαζόµενη αγορά.  

Παράλληλα, ζητάµε από όλα τα συναρµόδια Υπουργεία την πραγµατοποίηση ευρύτατου 

κοινωνικού διαλόγου, ώστε να υιοθετηθεί µία πάγια, διαρκής και ρεαλιστική ρύθµιση για την 

εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, η οποία θα λαµβάνει 

υπόψη τόσο τα περιθώρια της ρευστότητάς τους, όσο και την γενικότερη οικονοµική κατάσταση 

της αγοράς.  Βεβαίως, δεν µας διαφεύγει το γεγονός ότι για κάθε µέτρο ρύθµισης και 

ανακούφισης προς τους οφειλέτες, θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει και ένα µέτρο επιβράβευσης 

του συνεπούς επιχειρηµατία, ο οποίος, µέσα στην κρίση, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται 

τακτικά στις υποχρεώσεις του.  Πάντως, µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, προτάσσουµε 

την «οικονοµική αλληλεγγύη» και θεωρούµε ότι τα δύο βήµατα, τόσο η υιοθέτηση της 

συνηµµένης τροπολογίας µας όσο και η καθιέρωση µίας ρεαλιστικής ρύθµισης, είναι 

απαραίτητα, προκειµένου να δοθεί µία διέξοδος στην αγορά και να σταµατήσει η διόγκωση της 

ανεργίας και η συνεχώς αυξανόµενη τάση των λουκέτων  που κυριαρχεί σήµερα». 
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Το ακριβές κείµενο της τροπολογίας που προτείνει η ΕΣΕΕ, µαζί µε την εισηγητική της έκθεση, 

έχουν ως ακολούθως: 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
Στο Σχέδιο Νόµου «……………………………………………………………………………….» 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Πάγιο αίτηµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της αγοράς είναι να δοθεί στις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες κάτω των 50 εργαζοµένων)  

που έχουν επιβιώσει εντός της κρίσης και εξακολουθούν να απασχολούν το 77% των 

µισθωτών εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα, η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν, 

συµβάλλοντας έτσι αισθητά τόσο στην µείωση της ανεργίας όσο και στην ανάσχεση των 

λουκέτων.   

 

Με την προτεινόµενη προσθήκη στο νοµοσχέδιο, αφενός δίνεται ένας σαφής ορισµός της 

υπερχρεωµένης επιχείρησης, αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα σε αυτήν την 

συγκεκριµένη επιχείρηση να αντιµετωπίσει µε άµεσο αποτέλεσµα την αδυναµία πληρωµών 

στην οποία έχει περιέλθει, µέσω της προσωρινής αναστολής των καταδιωκτικών µέτρων 

που παρέχει ο νόµος. 

 

Ο ορισµός της υπερχρεωµένης επιχείρησης γίνεται µε τρία απλά κριτήρια: Τη µείωση του 

τζίρου και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 

τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

 

Περαιτέρω, προτείνεται η προσωρινή αναστολή  των πάσης φύσεων µέτρων κατά των 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.  

 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται η δυνατότητα, εντός του ρυθµιζόµενου διαστήµατος, 

να πραγµατοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος που απαιτείται µε τους φορείς της αγοράς, 

προκειµένου να καθιερωθεί µία µόνιµη νοµοθετική ρύθµιση, αντίστοιχη εκείνης των 

υπερχρεωµένων νοικοκυριών, στην οποία θα µπορούν να ενταχθούν οι εµπορικές 

επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, µε πρωταρχικό στόχο την συνέχιση της λειτουργίας 

τους και την διατήρηση των θέσεων εργασίας που παρέχουν. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

Άρθρο …………. 

 
Α.  Έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 αναστέλλονται όλα τα ποινικά ή αστικά µέτρα κατά 
υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.  Συγκεκριµένα, εντός 
του χρονικού διαστήµατος που η διάταξη αυτή αφορά, απαγορεύεται η ποινική καταδίωξη, 
η καταγγελία δανειακών συµβάσεων, η έκδοση διαταγής πληρωµής και οποιαδήποτε άλλη 
πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των ένδικων απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή των ασφαλιστικών οργανισµών. 
 
Β.  Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, στην έννοια της «υπερχρεωµένης 
επιχείρησης» υπάγονται οι ατοµικές επιχειρήσεις ή οι εταιρείες οποιασδήποτε µορφής, που 
διενεργούν κατά σύνηθες επάγγελµα εµπορικές πράξεις και οι οποίες, χωρίς δόλο και ως 
αποτέλεσµα της κρίσης, έχουν περιέλθει σε µόνιµη ή προσωρινή αδυναµία από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 έως σήµερα, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθώς και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από συναφθείσες µε 
πιστωτικά ιδρύµατα συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηµατικούς και 
επαγγελµατικούς σκοπούς.  Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και όσες επιχειρήσεις έχουν 
οφειλές προς το ΤΕΜΠΜΕ. 
 
Γ. Για την υπαγωγή στην έννοια της «υπερχρεωµένης επιχείρησης» πρέπει, είτε για όλα τα 
έτη (ήτοι 2009, 2010, 2011), είτε για οποιοδήποτε εξ’ αυτών, ο λόγος «Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές τραπεζικών δανείων, ασφαλιστικών οργανισµών και ∆ηµοσίου : Κύκλο Εργασιών 
του αντίστοιχου έτους» να υπερβαίνει το 1/3. ∆ηλαδή, να ικανοποιείται η σχέση: 
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∆. Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις για τις οποίες, προ του 
έτους 2009, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, όπως παραπάνω ορίζονται, ήδη ξεπερνούσαν  
ποσοστό 33,3% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. 
 
Ε.  Την υπαγωγή στην έννοια της υπερχρεωµένης επιχείρησης διαπιστώνει το αρµόδιο 
Ειρηνοδικείο της έδρας αυτής, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο ν. 3869/2010.  Κατά 
της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν επιτρέπονται ένδικα µέσα.  Η επίδοση της απόφασης 
του Ειρηνοδικείου στο ∆ηµόσιο, στον ασφαλιστικό οργανισµό ή στο χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα επιφέρει την άµεση αναστολή όλων των ποινικών ή αστικών µέτρων κατά της 
υπερχρεωµένης επιχείρησης. 
 
      Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012 
 
      ………………………………  

 


