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Κύριε Υπουργέ,   
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών συμφωνεί με το «Υπόμνημα Παρατηρήσεων» που 
κατέθεσε η ΕΣΕΕ, για την «Αξιολόγηση Διατάξεων Σχεδίου Νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό – 
Σύγκριση αρχικών/τελικών Διατάξεων» και επιπροσθέτως έχει την συνηγορία της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, 
του ΕΒΕΑ και του ΒΕΑ, στο δίκαιο αίτημά πολλών μελών μας, που αναγκάστηκαν κατά την περίοδο της 
κρίσης να προβούν σε διακοπή εργασιών, μη μπορώντας να σηκώσουν το βάρος των οφειλών τους προς το 
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
  
Συγκεκριμένα, αφορά εταιρείες, ατομικές και άλλα νομικά πρόσωπα, με φυσική διακοπή εργασιών από το 
2009 και εντεύθεν που τηρούσαν τις φορολογικές ή/και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο 
διακοπής και περιλαμβάνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ώστε να δύνανται να προβούν σε επανέναρξη 
των εργασιών τους.   
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που αναφερόμαστε, δεν έχουν πτωχεύσει ούτε είναι αφερέγγυες. 
Μιλάμε για επιχειρήσεις που έκαναν κανονική διακοπή λειτουργίας και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες 
αυτών εξυπηρετούν ακόμα την ρύθμιση των οφειλών τους. 
Αυτό που ουσιαστικά ζητάμε, είναι να επανυπολογισθεί το τελικό οφειλόμενο ποσό, στην βάση του 
καταλογισμού του κεφαλαίου κατά τον χρόνο κλεισίματος της εταιρίας, χωρίς να προστεθούν τυχόν 
πρόστιμα και προσαυξήσεις, επειδή συνήθως χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, δύσκολα τελικά κάποιος μπορεί 
να ανταπεξέλθει στον υπερδιπλασιασμό του πραγματικά οφειλόμενου ποσού.  
Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε μεγάλο τμήμα αυτών των ανενεργών επιχειρηματιών να έχει μια δεύτερη 
ευκαιρία επανένταξης στην αγορά, αντίστοιχη με αυτή των πτωχευσάντων ή όσων καρπωθούν τα αντίστοιχα 
οφέλη του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 
Προϋπόθεση συνιστά, ατομικές εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, να μη διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή 
εμπορεύματα, και επαγγελματικά οχήματα. 
Σκοπός της πρότασης είναι  να αποκαταστήσει την πλειονότητα των έως σήμερα φερέγγυων οφειλετών, που 
ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, πριν καταστούν και αυτοί αφερέγγυοι στο εγγύς μέλλον. 
  
Θεωρούμε ότι είναι θεμιτό το δίκαιο αίτημα μας, να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για 
τον  «Εξωδικαστικό Συμβιβασμό», ώστε ο μηχανισμός να καταστεί περισσότερο ευέλικτος και δικαιότερος 
για την πλειονότητα των οφειλετών. 
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