
5

OIKONOMIAΝέο αυστηρό πλαίσιο

 Realmoney www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

αυτών από τους πιστωτές, θα του προτείνεται 
ένα δοσολόγιο, το οποίο θα διαφέρει από πι-
στωτή σε πιστωτή. Για παράδειγµα, µε βάση τα 
εισοδήµατά του και την περιουσία του, ακίνη-
τη και κινητή (καταθέσεις, αµοιβαία κεφάλαια 
κλπ), αλλά και τα έξοδα διαβίωσης, θα προκύ-
πτει το δοσολόγιο που θα του προτείνει ο κάθε 
πιστωτής. Το δοσολόγιο θα διαφέρει ως προς 
το ύψος της κάθε δόσης, αλλά και ως προς τη 
χρονική διάρκεια αυτών. 

Πτώχευση
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να δη-
λώσει πτώχευση ή οι πιστωτές κρίνουν, δυνα-
τότητα που -σύµφωνα µε τις πληροφορίες- θα 
τους δίνει ο νόµος, ότι πρέπει να πτωχεύσει δι-
ότι έχουν διαπιστώσει ότι αποκρύπτει περιου-
σιακά και οικονοµικά στοιχεία και ταυτόχρονα 
δεν είναι συνεργάσιµος για ρύθµιση, τότε θα 
βρεθεί αντιµέτωπος µε µια άλλη -άγνωστη έως 
σήµερα για τα ελληνικά δεδοµένα- κατάσταση. 

1Εφόσον δηλώσει πτώχευση, θα ρευστοποι-
ηθεί η περιουσία του για να αποπληρωθούν 

τα χρέη του προς τους πιστωτές. 

2Στην περίπτωση που η αξία της περιουσί-
ας που θα ρευστοποιηθεί υπολείπεται των 
χρεών, τότε το υπόλοιπο µέρος των οφει-

λών θα υπαχθεί σε ρύθµιση.

3∆ιαγραφή («κού-
ρεµα») του υπο-

λοίπου των χρεών 
που θα µείνει µε-
τά και τη ρευστο-

ποίηση από τους 
πιστωτές της περι-

ουσίας θα προβλέπε-
ται στον νέο πτωχευτι-

κό και θα δίνεται σε όσους 
πραγµατικά δεν έχουν εισοδή-

µατα και περιουσία και εφόσον 
«δεν λειτούργησαν µε δόλο». ∆η-

λαδή δεν ανήκουν σε όσους µπορού-
σαν να εξυπηρετούν τα χρέη τους, ρυθ-

µίζοντας τα, και δεν το έπρατταν συνειδη-
τά (στρατηγικοί κακοπληρωτές). 

 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ έρχεται και για τους 60.000 
οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον παλαιό νό-
µο προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον γνω-
στό ως νόµο Κατσέλη, αλλά δεν έχει εκδικαστεί 
η υπόθεσή τους. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληρο-
φορίες της Realnews, κυβέρνηση, δανειστές και 
τράπεζες συµφώνησαν στην ανάγκη κατάργη-
σης της ακροαµατικής διαδικασίας των εκκρε-
µών αυτών υποθέσεων, καθώς για πολλές από 
αυτές έχει οριστεί δικάσιµος σε 5, 10, ακόµη 
και σε 12 έτη από σήµερα. Παράλληλα, η δια-
δικασία γίνεται ακόµη πιο χρονοβόρα, καθώς, 
όταν φτάνει η υπόθεση στο δικαστήριο, προκύ-
πτουν αναβολές επί αναβολών της εκδίκασης. 
Με βάση τα στοιχεία που έχουν πλέον, µετά τη 
σύνδεση µε το Taxis, στα χέρια τους οι τράπε-
ζες αλλά και το υπουργείο Οικονοµικών, από τις 
60.000 υποθέσεις, οι 50.000 αφορούν στρατη-
γικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι µπορεί και 10 
χρόνια να µην πληρώνουν το δάνειό τους δι-
ότι έχουν απλά κάνει αίτηση ένταξης στον νό-
µο. Ο χρόνος της ασυλίας µεγαλώνει, µε δεδο-
µένο ότι έχει οριστεί δικάσιµος ακόµη και το 
2032! Η κατάργηση της ακροαµατικής διαδι-
κασίας αναµένεται να γίνει ακόµη και νωρίτε-
ρα από τη νοµοθέτηση του νέου πτωχευτικού 
και, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο δικαστής 
θα βγάζει την απόφασή του στο γραφείο του, 
αφού πρώτα τού έχουν καταθέσει τις προτά-
σεις τους τα δύο αντιµαχόµενα µέρη: ο δανει-
ολήπτης και η τράπεζα. Στόχος της κίνησης αυ-
τής είναι η ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων 
και η ευθυγράµµιση µε τη δέσµευση που είχε 
αναλάβει η προηγούµενη κυβέρνηση ότι µέ-
χρι το τέλος του 2021 θα έχουν τελειώσει όλες 
οι υποθέσεις των δανειοληπτών που εντάχθη-
καν από το 2010 µέχρι και τις αρχές του 2019 
στον νόµο Κατσέλη. 

αίτηση
Η ρύθµιση ή 
αίτηση πτώχευσης 
θα γίνεται 
ηλεκτρονικά, 
µέσω µιας 
πλατφόρµας που 
θα δηµιουργηθεί, 
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 
Οικονοµικών- 
και µε το 
περιουσιολόγιο, 
το οποίο θα 
λέγεται «λευκός 
Τειρεσίας» και 
θα περιέχει όλη 
την οικονοµική 
κατάσταση των 
πολιτών

Καταργείται η 
ακροαματική 

διαδικασία 
για τις 60.000 
υποθέσεις του 

νόμου Κατσέλη

Αποσυµφόρηση
των δικαστηρίων

4Μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας και 
για ένα χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν έχει 

ακόµη «κλειδώσει», αλλά οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα τοποθετηθεί στα δύο χρόνια, ο πρώ-
ην οφειλέτης θα καθαρίσει εντελώς από τη «στά-
µπα» των χρεών και θα µπορεί να ξαναδανειστεί 
εφόσον το επιθυµεί. Αποκτά δηλαδή εκ νέου πι-
στοληπτική ικανότητα. 

Επιχειρήσεις
Με δεδοµένο ότι η πτώχευση προβλέπεται στο 
νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις επιχειρήσεις, ο 
πτωχευτικός νόµος θα ενσωµατώσει επί της ουσί-
ας τη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού, 
µε σηµαντικές όµως αλλαγές. Σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες της Realnews, οι επιχειρήσεις θα δια-
χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) Στις µικρές και 
στις µικροµεσαίες, για τις οποίες, εφόσον ακολου-
θήσουν την πτώχευση, η διαδικασία ρευστοποί-
ησής τους θα είναι γρήγορη (fast track), τα χρέη 
θα αντιµετωπίζονται (είτε ολικά είτε εν µέρει) και 
ο επιχειρηµατίας µετά την πάροδο 2-3 ετών θα 
µπορεί να είναι «καθαρός» και χωρίς βάρη να επι-
χειρήσει εκ νέου. β) Στις µεγάλες, για τις οποίες η 
διαδικασία θα έχει πιο σύνθετα χαρακτηριστικά 
και θα χρειάζεται χρόνο (στην πλειονότητά τους 
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, εξ ου και οι 
διαφορετικοί τρόποι αντιµετώπισης). Αντίθετα, για 
όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τη διευθέτηση όλων 
των χρεών τους στη µία ρύθµιση θα ακολουθη-
θεί η διαδικασία µέσω της πλατφόρµας µε βάση 
τον εξωδικαστικό (µε τις αλλαγές που θα γίνουν 
µε στόχο την ταχύτερη και καλύτερη λειτουργία 
του) και κάθε πιστωτής θα προτείνει το δικό του 
δοσολόγιο, στο πλαίσιο της µόνιµης ρύθµισης. 


