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Τ
ο νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τους ιδιώτες 
και τις επιχειρήσεις που ετοιµάζει η κυβέρ-
νηση και θα τεθεί σε εφαρµογή τον Μάιο 

ή το αργότερο τον Ιούνιο του 2020, είναι ιδιαί-
τερα αυστηρό, έχει µόνιµο χαρακτήρα ως προς 
τη ρύθµιση, η οποία θα πραγµατοποιείται εξω-
δικαστικά, και καταργεί την προστασία οποιασ-
δήποτε µορφής ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, 
στηρίζεται στη φιλοσοφία της «δεύτερης ευκαι-
ρίας», καθώς όσοι οφειλέτες µε χρέη σε εφορία 
- ταµεία δηλώσουν πτώχευση θα χάσουν µεν 
την περιουσία τους προκειµένου να αποπληρω-
θούν οι οφειλές, θα έχουν όµως τη δυνατότη-
τα να βγουν καθαροί από χρέη και σε χρονικό 
διάστηµα 2 ετών να αποκτήσουν εκ νέου πρό-
σβαση είτε στο επιχειρείν είτε σε δανεισµό. Οι 
βασικοί άξονες του νέου πτωχευτικού των ιδιω-
τών (φυσικών προσώπων) θα στηριχθούν, σύµ-
φωνα µε παράγοντες του οικονοµικού επιτελεί-
ου, στο αµερικανικό µοντέλο, ενώ θα υιοθετη-
θούν παρόµοιες διαδικασίες που υπάρχουν σε 
άλλες χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ισπανία, 
η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερµανία. Το νέο πτω-
χευτικό πλαίσιο υπαγορεύεται και από τη δέ-
σµευση υιοθέτησης από την Ελλάδα της κοινο-
τικής οδηγίας της «δεύτερης ευκαιρίας». Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι αντίστοιχο πλαίσιο έχουν όλες 
οι χώρες της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, οι Ηνωµένες Πολιτείες κ.ά. και µόνο η 
Ελλάδα εφάρµοζε όλα τα χρόνια µεµονωµένες 
και αποσπασµατικές ρυθµίσεις χρεών είτε στην 
εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίες 
έχουν συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, δεν εί-
ναι δηλαδή µόνιµου χαρακτήρα. Επίσης, η και-
νοτοµία του νέου πλαισίου είναι πως για πρώ-
τη φορά θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα πτωχευ-
τικό καθεστώς για τα φυσικά πρόσωπα. Οσον 
αφορά τις επιχειρήσεις, ο νέος πτωχευτικός νό-
µος θα ενσωµατώσει τον εξωδικαστικό µηχα-
νισµό, µε αλλαγές όµως, οι οποίες θα σχετίζο-
νται µε το µέγεθος (τζίρος, οικονοµικά µεγέθη) 
της επιχείρησης. Οι βασικές γραµµές του νόµου 
έχουν µπει στο χαρτί, καθώς τα µοντέλα υπάρ-
χουν σε άλλες χώρες και, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, σε δύο εβδοµάδες όλες οι εµπλεκόµε-
νες πλευρές (υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυ-
ξης, ∆ικαιοσύνης, Εργασίας, Τράπεζα της Ελλά-
δος, Ελληνική Ενωση Τραπεζών) θα συστήσουν 
µια κοινή επιτροπή, η οποία θα εξετάσει όλες 
τις προτάσεις που έχουν ετοιµάσει όλα τα µέ-
ρη και θα γράψει τον νέο νόµο, προσαρµοσµέ-
νο ως προς τα επιµέρους στις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής οικονοµίας. Επίσης, το υπουργείο Οι-
κονοµικών έχει στα χερια του µελέτη, την εκπό-
νηση της οποίας ζήτησε από εξειδικευµένο δι-
κηγορικό γραφείο της Αθήνας, που αποτυπώ-
νει το νοµικό πλαίσιο της Ιταλίας, της Ισπανίας, 
της Γαλλίας και της Γερµανίας και δόθηκε και 
στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών.

∆ύο επιλογές 
Ο νέος νόµος θα δίνει δύο επιλογές στους υπερ-
χρεωµένους ιδιώτες - η διαφορά µε τις επιχει-
ρήσεις είναι ότι γι’ αυτές υπάρχει πτωχευτι-
κό πλαίσιο, το οποίο όµως θα αλλάξει ριζικά 
ως προς τον χρόνο εκκαθάρισης, εκδίκασης, 
εφόσον βρεθούν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης. Η 

χρέωση του οφειλέτη να µπει στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα. Με τα στοιχεία που θα αντλεί η 
πλατφόρµα από τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέ-
ρη (εφορία, τράπεζες, Κτηµατολόγιο κ.λπ.) και 
κατόπιν επεξεργασίας 

∆ύο επιλογές φέρνει 
ο νέος πτωχευτικός 

νόµος που θα τεθεί σε 
ισχύ τον Μάιο. Είτε 
ρύθµιση όλων των 

οφειλών σε µία, χωρίς 
καµία προστασία 
της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας, 
είτε πτώχευση 

µε εκποίηση του 
συνόλου της ακίνητης 

περιουσίας. Οι 
αλλαγές για τις 

επιχειρήσεις

ρύθµιση ή η αίτηση πτώχευσης θα γίνεται ηλε-
κτρονικά, µέσω µιας πλατφόρµας που θα δηµι-
ουργηθεί, η οποία θα είναι συνδεδεµένη µε το 
Taxis, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες, τον Τειρεσία, το 
Κτηµατολόγιο, µερίδες αµοιβαίων κεφαλαίων, 
αλλά -όπως λένε πηγές του υπουργείου Οικο-
νοµικών- και µε το περιουσιολόγιο, το οποίο 
θα λέγεται «λευκός Τειρεσίας» και θα 
περιέχει όλη την οικονοµική 
κατάσταση των πολιτών. 

Ρύθµιση 
Οι οφειλέτες (φυσικά 
πρόσωπα) θα έχουν τη 
δυνατότητα, εφόσον το επι-
θυµούν, να ρυθµίσουν όλα τα 
χρέη τους (εφορία, τράπεζες, ∆Ε-
ΚΟ) σε µία ρύθµιση. Επί της ουσί-
ας, το ∆ηµόσιο θα έρθει να συγχωνεύ-
σει τις επιµέρους ρυθµίσεις σε µία, υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση κατάργησης, 
όµως, της προστασίας της πρώτης κατοικί-
ας, που θα ισχύσει µέχρι την 30ή Απριλίου. Η 
ρύθµιση θα γίνεται εξωδικαστικά, µε την υπο-
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