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Κ
υβέρνηση και τράπεζες ξαναγράφουν 
αυτές τις ηµέρες τον νέο πτωχευτικό νό-
µο ιδιωτών οριζόντιας εξωδικαστικής 

ρύθµισης χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, 
ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) 
µέσω της πλατφόρµας του εξωδικαστικού, ο 
οποίος θα αντικαταστήσει τον νόµο Κατσέλη 
και παράλληλα ένα σκέλος του θα προβλέπει 
την επιδότηση της µηνιαίας δόσης του δανεί-
ου από το κράτος για τα πλέον, όµως, ευάλω-
τα οικονοµικά νοικοκυριά. «Ψαλίδι» θα υπάρ-
ξει και στα όρια της αξίας της κατοικίας που 
θα προστατεύεται µέσω της κρατικής επιδότη-
σης, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η 
αξία θα περιοριστεί στα 100.000 ευρώ. Πίεση 
προς τους δανειολήπτες για να επιλέξουν την 
εξωδικαστική ρύθµιση µέσω της πλατφόρµας 
και όχι στα δικαστήρια θα ασκήσει η κατάρ-
γηση της δυνατότητας που δίνει σήµερα ο νό-
µος στον δικαστή να αποφασίζει την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηρια-
σµό (άρθρο 9, παράγραφος 2 του νόµου Κα-
τσέλη). Οσοι πάλι επιλέξουν τη δικαστική οδό 
πρέπει να γνωρίζουν πως, όταν βρεθούν ενώ-
πιον του δικαστή, εκείνος δεν θα έχει τη δυνα-
τότητα απόφασης για προστασία της πρώτης 
κατοικίας -όπως σήµερα- και η προστασία θα 
εξαρτάται από το αν θα πληρώσουν το δάνειο 
(µετά τη δικαστική ρύθµιση) ή όχι. 

Σε ό,τι αφορά την κρατική επιδότηση της δό-
σης, ασφαλείς πληροφορίες της Realnews ανα-
φέρουν ότι το κονδύλι ανέρχεται στα 200 εκατ. 
ευρώ και τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη συ-
γκεκριµένη κατηγορία -των πλέον ασθενέστε-
ρων οικονοµικά- προκύπτουν µε βάση τους άξο-
νες των εύλογων δαπανών διαβίωσης της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής και κυµαίνονται από 
τα 8.180 ευρώ ετήσιο εισόδηµα για ένα άτο-
µο έως τα 24.000 ευρώ για οικογένεια µε τρία 
παιδιά. Η κυβέρνηση πιέζει το ελάχιστο εισό-
δηµα -αυτό του µονοπρόσωπου νοικοκυριού- 
να αυξηθεί κοντά στα 10.000 ευρώ, ωστόσο 
αυτό θα κριθεί στις διαβουλεύσεις και µε τους 
δανειστές. Το ∆ηµόσιο αναµένεται να καταβά-
λει το 1/3 της µηνιαίας δόσης του δανείου, το 
οποίο πρέπει να είναι συνδεδεµένο µόνο µε την 

Oλο το σχέδιο 
για την προστασία
της πρώτης κατοικίας
Εκτός δικαστηρίου οδηγείται το πλαίσιο προστασίας από τους 
πλειστηριασµούς, αλλά και η ολιστική ρύθµιση οφειλών προς εφορία 
και ∆ΕΚΟ. Ποια είναι τα εισοδηµατικά κριτήρια για την επιδότηση 
της µηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος 
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πρώτη κατοικία, ενώ, σύµφωνα µε πηγές, το ποσό της επιδότη-
σης θα κυµαίνεται από 50 έως 70 ευρώ τον µήνα. Παράλληλα 
µε τη µέριµνα της κρατικής επιδότησης για τους πλέον ευάλω-
τους οικονοµικά ο νέος πτωχευτικός νόµος ιδιωτών, το διάδοχο 
δηλαδή σχήµα του υφιστάµενου πλαισίου (γνωστού ως νόµου 
Κατσέλη) θα απλοποιηθεί και θα δώσει τη δυνατότητα να εντα-
χθούν σε αυτόν ακόµη και όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στον νόµο 
Κατσέλη και δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, µε σκοπό να 
περιοριστούν στο ελάχιστον οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. 

«Κούρεµα»
Το ξήλωµα της φιλοσοφίας του υφιστάµενου νόµου, ο οποίος 
έχει ως βασικό εργαλείο την απόφαση του δικαστή και την κα-
θυστέρηση αυτής επί χρόνια, βρίσκει ευήκοα ώτα στους κόλ-
πους της τρόικας και το σχέδιο κυβέρνησης - τραπεζών θα βρε-
θεί στο επίκεντρο των συζητήσεων µεταξύ των δύο πλευρών, 
που θα ξεκινήσουν την επόµενη εβδοµάδα στην Αθήνα. Οι τρά-
πεζες, από την πλευρά τους, για τους πλέον ευάλωτους οικονο-
µικά δανειολήπτες, όσους επί της ουσίας κριθούν ότι δύναται να 
επιδοτηθούν από το κράτος, δεσµεύονται ότι θα προχωρήσουν 
σε «κούρεµα» µέρους του δανείου. Με δεδοµένο ότι η πλειονό-
τητα των εν λόγω δανειοληπτών έχει πάνω από ένα δάνειο (στε-
γαστικό και καταναλωτικό ή οφειλές από πιστωτικές κάρτες), το 
«κούρεµα» στο καταναλωτικό µπορεί να φτάσει και το 80%, ενώ 
στο στεγαστικό θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου και την 
παρούσα αξία της πρώτης κατοικίας. Αν για παράδειγµα το δά-
νειο είναι 100.000 ευρώ και σήµερα το ακίνητο αποτιµάται στα 
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