
Πέντε βασικές προϋποθέσεις για
την επιτυχία του εξωδικαστικού
μηχανισμού θέτει στο εβδομαδιαίο
δελτίο ο ΣΕΒ: τη διάσωση επιχει-
ρήσεων – όχι των διοικήσεων, το
να μη δοθεί συγχωροχάρτι στους
«συστημικούς απατεώνες», να
ισχύσει ξεχωριστή, ευέλικτη δια-
δικασία για τις μεγάλες υποθέσεις,
πραγματικός εξωδικαστικός μη-
χανισμός για τις απλές υποθέσεις
και ουσιαστική και ισότιμη συμ-
μετοχή του Δημοσίου στη διαγρα-
φή χρεών.

Στο δελτίο του ΣΕΒ επισημαί-
νεται ότι ανάμεσα σε όσους επι-
χειρούσαν καλόπιστα τα χρόνια
της κρίσης και διοίκησαν με επι-
μέλεια, αλλά υπέκυψαν από την
ένταση και διάρκεια αυτής, στη
χρηματοδοτική ασφυξία της χώ-
ρας και την παράλληλη εκτίναξη
των φορολογικών και άλλων υπο-
χρεώσεων προς το κράτος, εύκολα
παρεισέφρησαν και οφειλέτες
που θα μπορούσαν να αντεπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις τους, αλλά
προσδοκώντας μια οριζόντια σει-
σάχθεια επιλέγουν συνειδητά να
μην το πράξουν. Ο ΣΕΒ προειδο-
ποιεί πως η άσκηση μαζικής ρύθ-
μισης οφειλών αποτελεί μια άσκη-
ση λεπτών ισορροπιών ανάμεσα
σε δύο αντιφατικούς στόχους: α)
Την πραγματική ανάγκη προσαρ-
μογής οφειλών στην πραγματι-
κότητα μιας φτωχότερης οικονο-
μίας και β) την προστασία των
όρων ανταγωνισμού, ως προϋπό-
θεση προσέλκυσης των νέων ποι-
οτικών επενδύσεων.

Οπως επισημαίνει, θα πρέπει
να λειτουργεί εξαρχής η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα που θα μπορεί
να συλλέγει στοιχεία από ηλε-
κτρονικές πηγές, να διασταυρώνει
αυτόματα τους ισχυρισμούς του
οφειλέτη, τουλάχιστον ως προς
βασικές παραμέτρους, και να δι-
ευκολύνει τη διαδικασία συντο-

νισμού των πιστωτών αλλά και
διακίνησης του φακέλου πληρο-
φοριών με τυποποιημένες διαδι-
κασίες. Μόνον έτσι θα είναι ρεα-
λιστικό να αναμένει κανείς τη τα-
χεία διαχείριση εκατοντάδων,
ίσως, χιλιάδων αιτήσεων, την αξιο-
λόγησή τους και την ταχεία δυ-
νατότητα εντοπισμού των αιτή-
σεων που έχουν ελλείψεις λόγω
κακόβουλης υποβολής από κακό-
πιστους πιστωτές, με ιστορικό μη
συνεργασίας.

Είναι καίριας σημασίας, τονί-
ζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο, να

αποτρέψουμε τους κακόπιστους
οφειλέτες από το να υποβάλλουν
αιτήσεις που θα υπερφορτώνουν
το σύστημα. Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο
της αποτελεσματικότερης λει-
τουργίας του εξωδικαστικού μη-
χανισμού προτείνει να θεσπιστούν
η ουσιαστική συμμετοχή του Δη-
μοσίου σε διαγραφές οφειλών και
η επέκταση αυτής της πρακτικής
και στις λοιπές διαδικασίες του
προ-πτωχευτικού δικαίου. Αυτό-
ματη μετάπτωση των περιπτώσε-
ων με οφειλές άνω των 2 εκατ.
στις προβλέψεις του άρθρου 99.

Ανάλυση, παράλληλα με την ανά-
λυση βιωσιμότητας, των επιπτώ-
σεων στον ανταγωνισμό σε περι-
πτώσεις σημαντικών οφειλετών
σε όλες τις αγορές και ιδιαίτερα
τις ολιγοπωλιακές.

Εμπλοκή του Δημοσίου στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων σε ανα-
λογία με τη συμμετοχή του στις
διαγραφές οφειλών και με τρόπο
που να μην απαιτεί δικαστική εμ-
πλοκή, ειδικά όταν δεν έχει την
πλειοψηφία των απαιτήσεων. Ψή-
φιση της διάταξης για το ακατα-
δίωκτο στελεχών τραπεζών και
του Δημοσίου που συμμετέχουν
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και την υλοποίηση των συμφωνιών
αναδιάρθρωσης οφειλών. Συνυ-
πολογισμός στη διαδικασία του
ιστορικού του οφειλέτη όταν είναι
συνεργάσιμος οφειλέτης. Δυνα-
τότητα ενεργοποίησης παραπέρα
μηχανισμού διερεύνησης της κα-
λής πίστης του οφειλέτη, όταν
υπάρχουν ενδείξεις μη καλόπιστης
συμπεριφοράς. Αξιοποίηση των
παραπάνω ώστε η διαδικασία για
τους πολλούς, μικρούς, οφειλέτες
να αποκτήσει πραγματικό εξωδι-
καστικό χαρακτήρα.

Να επιστρέφεται σε προμηθευ-
τή ο ΦΠΑ που έχει καταβληθεί
επί αξίας τιμολογίου που διαγρά-
φεται εντός εξωδικαστικής ή άλλης
προ-πτωχευτικής ή πτωχευτικής
διαδικασίας. Αναλογικά να ισχύσει
ακριβώς το ίδιο για τον αναλο-
γούντα φόρο εισοδήματος που
έχει καταβληθεί. Το δικαίωμα συμ-
ψηφισμού της ζημίας που θα προ-
κύψει από τη διαγραφή με μελ-
λοντικά κέρδη να επιβιώνει για
απεριόριστο χρόνο. Για τον οφει-
λέτη, να μη θεωρείται φορολογη-
τέο εισόδημα η διαγραφή στο πλαί-
σιο των ίδιων διαδικασιών όχι
μόνο οφειλών προς τράπεζες, αλλά
και οφειλών προς λοιπούς ιδιώτες
και το Δημόσιο.
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Τη διάσωση
επιχειρήσεων, 
όχι διοικήσεων, 
και να ισχύσει
ξεχωριστή, ευέλικτη
διαδικασία 
για τις μεγάλες υπο -
θέ σεις επισημαίνει 
ο Σύνδεσμος.

Πέντε προτάσεις ΣΕΒ για τον εξωδικαστικό
Προτείνει ισότιμη συμμετοχή Δημοσίου στη διαγραφή χρεών, να μη γίνει συγχωροχάρτι μπαταχτσήδων

Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Την εκτίμηση ότι έως το έτος 2021
οι αφίξεις ξένων επισκεπτών θα
ξεπεράσουν τα 35 εκατ., ενώ τα
τουριστικά έσοδα θα κυμανθούν
μεταξύ 19 και 20 δισ. ευρώ, συ-
νεισφέροντας στο ΑΕΠ 6 με 7 μο-
νάδες μετέφερε στον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων, Ανδρέας Αν-
δρεάδης, σε συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε, χθες, στο Μέγαρο
Μαξίμου, παρουσία του αντιπρο-
έδρου του ΣΕΤΕ Γιάννη Ρέτσου
και της υπουργού Τουρισμού Ελε-
νας Κουντουρά.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε
ρεαλιστικό στόχο για φέτος τα 30
εκατ. τουρίστες, προσθέτοντας
όμως ότι θα εξαρτηθεί και από τη
διεθνή συγκυρία. Σε ό,τι αφορά
τον αριθμό των ξένων τουριστών,
ο ΣΕΤΕ εκτίμησε για τη φετινή

σεζόν ότι μπορεί να επιτευχθεί
ρεκόρ, φθάνοντας τα 28 εκατ. Ο
κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο στοί-
χημα που είχε βάλει με τον κ. Αν-
δρεάδη πέρυσι σε ό,τι αφορά το
πρόσημο των αφίξεων με έπαθλο
ένα δείπνο. Απευθυνόμενος στον
πρόεδρο του ΣΕΤΕ και με αφορμή
την ανοδική πορεία των αφίξεων,
του είπε ότι «πρέπει να είστε από
τους λίγους Ελληνες που θα χα-
ρήκατε ιδιαίτερα που χάσατε το
στοίχημα». Οι δυο τους συμφώ-
νησαν να πραγματοποιηθεί το

δείπνο τις επόμενες ημέρες με τη
συμμετοχή και των προέδρων των
πανελληνίων κλαδικών τουριστι-
κών φορέων-μελών του ΣΕΤΕ. Κα-
τά τη διάρκεια της συνάντησης
επισημάνθηκε η ανάγκη δημι-
ουργίας ενός Παρατηρητηρίου
για την ανάλυση των στατιστικών
σε ό,τι αφορά τις αφίξεις και τα
τουριστικά έσοδα. Σημειώνεται
ότι το 2016 βάσει των στοιχείων
της Τράπεζας της Ελλάδος κατα-
γράφηκε υστέρηση 905 εκατ. ευρώ
στα τουριστικά έσοδα της χώρας.
Επιπλέον, η τελευταία επίσημη
έκθεση του Παγκόσμιου Συμβου-
λίου Ταξιδίων και Τουρισμού
(WTTC) δείχνει ότι μεταξύ 30 χω-
ρών στην Ευρώπη η Ελλάδα είχε
το 2016 την 4η χειρότερη επίδοση
σε επίπεδο τουριστικών εσόδων.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα για το κλεί-
σιμο της β΄ αξιολόγησης, ενώ ανέ-
φερε ότι η επιβολή ή μη τέλους

διανυκτέρευσης θα εξαρτηθεί
από το πλεόνασμα. Παράλληλα,
τάχθηκε υπέρ της σύνταξης νέου
Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για
τον τουρισμό, ενώ ζήτησε να διε-
ρευνηθούν οι λόγοι καθυστέρη-
σης εφαρμογής του σχεδίου φο-
ρολόγησης των μισθώσεων σε
μη αδειοδοτημένα καταλύματα.
Επίσης, ετέθη το θέμα απορρό-
φησης μεγαλύτερου αριθμού ελ-
ληνικών προϊόντων - που θα δια-
θέτουν πιστοποίηση- από τα ξε-
νοδοχεία. Ο κ. Ρέτσος εκτίμησε
ότι «ο τουρισμός θα πρωταγωνι-
στήσει και φέτος», προσθέτοντας
όμως ότι «η φοροδοτική του δυ-
νατότητα δεν είναι ανεξάντλητη».
Από τη πλευρά του, ο τομεάρχης
Τουρισμού της Ν.Δ. Μάνος Κόν-
σολας δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι
«ο τουρισμός δεν μπορεί να στη-
ρίζεται σε αυτόματο πιλότο, απαι-
τεί συγκροτημένες και στοχευ-
μένες πολιτικές».

35 εκατ. αφίξεις και 20 δισ. τουριστικά έσοδα ώς το 2021 «βλέπει» ο ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΒ προειδοποιεί ότι η άσκηση μαζικής ρύθμισης οφειλών αποτελεί μια άσκηση λεπτών ισορροπιών
ανάμεσα σε δύο αντιφατικούς στόχους: α) Την πραγματική ανάγκη προσαρμογής οφειλών στην πραγματικό-
τητα μιας φτωχότερης οικονομίας και β) την προστασία των όρων ανταγωνισμού, ως προϋπόθεση προσέλ-
κυσης των νέων ποιοτικών επενδύσεων.
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Μεταξύ 30 χωρών στην Ευρώπη,
η Ελλάδα είχε το 2016 την 4η χει-
ρότερη επίδοση σε επίπεδο τουρι-
στικών εσόδων.
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Για τη φετινή σεζόν 
ο Σύνδεσμος εκτιμά
ότι μπορεί να επι-
τευχθεί ρεκόρ 
αφίξεων, φθάνοντας
τα 28 εκατ.

Το 1,1 εκατ. προσεγγίζουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον
ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργα-
νισμός. Μήνα με τον μήνα οι άνεργοι που προστίθενται
στις λίστες του ΟΑΕΔ αυξάνονται δραματικά, εξέλιξη που
ενδεχομένως να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία:
• Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο
την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον
Φεβρουάριο, ανήλθε στις 936.110. Εξ αυτών, 503.431 (πο-
σοστό 53,78%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών
και 432.679 (46,22%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι
άνδρες ανέρχονται σε
359.619 (38,42%) και οι γυ-
ναίκες σε 576.491 (61,58%).
• Το σύνολο των εγγεγραμ-
μένων λοιπών (μη αναζη-
τούντων εργασία) για τον
Φεβρουάριο έφτασε τις
159.756. Εξ αυτών, 32.897
(ποσοστό 20,59%) είναι εγ-
γεγραμμένοι στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-
στημα ίσο ή και περισσό-
τερο των 12 μηνών και
126.859 (79,41%) είναι εγ-
γεγραμμένοι στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες είναι 63.153 (ποσοστό 39,53%) και οι γυναίκες
96.603 (60,47%).
• Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον
αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντί-
στοιχου μήνα) ανέρχεται σε 178.105, εκ των οποίων οι
104.900 (ποσοστό 58,90%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτούμενων και οι 73.205 (41,10%) είναι εποχικοί του-
ριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 83.054
(46,63%) και οι γυναίκες σε 95.051 (53,37%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 84.787
(ποσοστό 47,61%) είναι κοινοί, 4.078 (ποσοστό 2,29%)
είναι οικοδόμοι, 73.205 (ποσοστό 41,10%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων, 15.466 (ποσοστό 8,68%) είναι
εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 509 (ποσοστό 0,29%) είναι εκ-
παιδευτικοί και 60 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.

Στο 1,1 εκατ.
οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Την απαιτούμενη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για
τη διαχείριση απαιτήσεων στην ελληνική αγορά έλαβε η
Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS),
επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας
της «Κ». Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική άδεια που
χορηγεί η ΤτΕ και την πρώτη που αφορά θυγατρική τράπεζας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικό αντικείμενο εργασιών
της Eurobank FPS είναι κατά προτεραιότητα η εξεύρεση
συναινετικών λύσεων για οφειλέτες και η διαχείριση απαι-
τήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με έμφαση στην
εξυγίανση χαρτοφυλακίων μέσω καινοτόμων μεθόδων,
εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, εξειδικευμένων
χρηματοοικονομικών συμβούλων και νέων προϊόντων.

Η Eurobank FPS αναλαμβάνει να διαχειριστεί χαρτοφυ-
λάκιο ύψους 14 δισ. ευρώ από οφειλές ιδιωτών και μικρών
επιχειρήσεων από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της,
ενώ στόχος είναι επίσης να αναλάβει και τη διαχείριση
χαρτοφυλακίων τρίτων, επενδύοντας σε «best practices»
της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. Η Eurobank FPS
προήλθε από τη μετατροπή της υφιστάμενης έως πρόσφατα
«Eurobank Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.» σε εταιρεία λει-
τουργίας στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου. Θα ακο-
λουθήσει νομική συγχώνευση της «Eurobank Υπηρεσίες
Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε.» και περαιτέρω ανάπτυξη
της νέας εταιρείας με μονάδες και υπηρεσίες εναρμονισμένες
με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αξιοποιώντας τις εξελίξεις που
δυναμικά διαμορφώνουν την ελληνική και τη διεθνή αγορά
σε θέματα διαχείρισης οφειλών.

Αδεια διαχείρισης δανείων
έλαβε η Eurobank FPS

Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

To πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με την ξενοδοχειακή
ταυτότητα ibis styles του ομίλου της Accor Ηotels θα λει-
τουργήσει, φέτος, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το ξενοδοχείο θα ανοίξει έως τον Ιούνιο σε συγκρότημα
ιδιοκτησίας του επιχειρηματία κ. Μανόλη Σκουλούδη. Η
σύμβαση franchise 15ετούς διάρκειας για τη λειτουργία
του ξενοδοχείου ως ibis styles συνήφθη με τη διαχειρίστρια
εταιρεία του συγκροτήματος, η οποία ελέγχεται από τους
επιχειρηματίες Μανώλη Σκουλούδη, Αντώνη Μιχελιδάκη
και από στέλεχος διεθνούς τουριστικού οργανισμού. Το
συγκρότημα που αναπτύσσεται σε έκταση 2.640 τ.μ.
καλύπτει ένα οικοδομικό τετράγωνο 8.000 τ.μ. με υπόγειο
πάρκινγκ 11.000 τ.μ. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Σκου-
λούδης, το επενδυτικό πρόγραμμα χωρίς το κόστος του
οικοπέδου θα φθάσει περίπου σε 15 εκατ. ευρώ. Η επένδυση
συγχρηματοδοτείται από την Alpha Bank, την Εθνική Τρά-
πεζα και τη Eurobank. Σύμφωνα με τον κ. Σκουλούδη, η
σύλληψη της ιδέας για την επένδυση χρονολογείται από
το 1999 οπότε ξεκίνησε σταδιακά τη συγκέντρωση της
έκτασης. Το ξενοδοχείο δυναμικότητας 72 δωματίων θα
καλύψει 3.000 τ.μ., ενώ η υπόλοιπη δόμηση θα αξιοποιηθεί
για τη λειτουργία καταστημάτων κ.ά. Στο συγκρότημα πε-
ριλαμβάνεται και ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής οίκημα,
το οποίο θα λειτουργήσει ως εστιατόριο. Ο όμιλος της
Accor έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για τη λειτουργία ξε-
νοδοχείου με το σήμα ibis και στην Αθήνα. Συζητήσεις
έχουν γίνει με τη γαλλική εταιρεία Boissee Finances, η
οποία έχει ενοικιάσει από την Tριάντειο Επαγγελματική
και Βιομηχανική Σχολή Πατρών για 25 χρόνια -με δικαίωμα
παράτασης για άλλα 25 χρόνια- έκταση 1.915. τ.μ. επί των
οδών Πατησίων 55 και Μάρνη 2 στην οποία σκοπεύει να
κατασκευάσει ξενοδοχείο. Ο όμιλος της Accor ελέγχει σε
όλο τον κόσμο πάνω από 4.100 ξενοδοχεία, ενώ διαθέτει
20 ξενοδοχειακές ταυτότητες μεταξύ των οποίων τις Sofitel,
Fairmont, Νοvotel, ibis, ibis styles και ibis budget. Mε την
ταυτότητα ibis styles λειτουργούν 367 ξενοδοχεία δυνα-
μικότητας 36.144 δωματίων σε 36 χώρες.

Στο Ηράκλειο το πρώτο
ξενοδοχείο της Accor
στην Ελλάδα

<<<<<<

Το σύνολο 
των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων, με
κριτήριο την ανα-
ζήτηση εργασίας,
για τον Φεβρουά-
ριο ανήλθε 
στις 936.110.
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