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Ολα τα χρέη 
σε µία ρύθµιση

d.christoulias@realnews.gr 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Μ
ια µόνιµη ρύθµιση για όλες τις οφει-
λές και για όλους τους πολίτες σχεδι-
άζει το οικονοµικό επιτελείο της κυ-

βέρνησης, δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότη-
τα να ρυθµιστούν χρέη απ’ όπου και αν προ-
έρχονται. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορί-
ες της Realnews, στόχος της νέας ρύθµισης εί-
ναι να δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία σε όσους 
έχουν υποστεί ισχυρό οικονοµικό πλήγµα από 
την παρατεταµένη ύφεση. 
Αναλυτικότερα, οι βασικοί άξονες της 
ρύθµισης «όλα σε ένα» είναι οι 
εξής: 

 Η νέα ρύθµιση να 
απευθύνεται σε όλους 
- µισθωτούς, συνταξι-
ούχους, αγρότες, αυ-
τοαπασχολούµενους, 
ελεύθερους επαγγελ-
µατίες αλλά και επιχει-
ρήσεις.

 Θα ρυθµίζονται όλες 
οι οφειλές. Από φόρους, 
ασφαλιστικές εισφορές 
και δάνεια µέχρι δηµο-
τικά τέλη, λογαριασµούς 

ενεργοποιηθεί µόλις εκπνεύσει η τετράµηνη 
παράταση που έχει δοθεί για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, µέχρι το τέλος Απριλί-
ου. Υπενθυµίζεται, δε, ότι στο τέλος του χρόνου 
λήγει η ισχύς του εξωδικαστικού µηχανισµού. 

Αν και ο σχεδιασµός της ρύθµισης βρίσκεται 
ακόµη σε πρώιµο στάδιο, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι έχουν µπει ήδη οι βάσεις προκει-
µένου να τεθεί σε εφαρµογή χωρίς το παρα-
µικρό πρόβληµα. 

Πώς θα γίνεται  
Γνώστες του σχεδίου αναφέρουν στην «R» ότι 
το προσεχές διάστηµα αναµένεται να ξεκινή-
σει η διαδικασία για την κατασκευή µιας νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µέσω της οποίας 
θα ρυθµίζονται όλες οι οφειλές που έχουν φυ-

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, 
ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και επιχειρήσεις θα µπορούν 
από τον ερχόµενο Μάιο, µέσω 

του νέου πτωχευτικού πλαισίου, 
να ρυθµίσουν όλες τις οφειλές 

από οπουδήποτε και αν 
προέρχονται, από την εφορία 

και τα ασφαλιστικά ταµεία 
µέχρι τις τράπεζες, 

τους δήµους και τις ∆ΕΚΟ

∆ΕΚΟ, οφειλές σε προµηθευτές κ.ά. 
 ∆εν θα υπάρχει ενιαίο δοσολόγιο. Κάθε πιστωτής 

θα έχει το δικό του πρόγραµµα ρύθµισης. 
 Οσοι δεν ανταποκρίνονται στην καταβολή των δό-

σεων θα πρέπει να ρευστοποιούν περιουσιακά τους 
στοιχεία για να πληρώσουν τις οφειλές τους. 

 Εάν δεν έχουν περιουσία, θα πρέπει να πτωχεύουν.
 ∆ύο χρόνια µετά την πτώχευση, θα µπορούν να επι-

χειρήσουν ξανά, χωρίς να «κουβαλούν» χρέη.
 Για την ένταξη στη ρύθµιση δεν θα λαµβάνονται 

υπόψη εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Το σχέδιο 
Το νέο πλαίσιο θα αντικαταστήσει όλες τις ρυθ-

µίσεις που υφίστανται σήµερα, όπως εί-
ναι αυτή για την προστασία της πρώ-
της κατοικίας και ο εξωδικαστικός µη-
χανισµός ρύθµισης οφειλών για τις 
επιχειρήσεις. 

Η νέα σταθερή ρύθµιση για 
όλες τις οφειλές από όλους τους 
πολίτες αναµένεται, σύµφωνα 
πάντα µε πληροφορίες, να 

Για την ένταξη στη νέα, 
µόνιµου χαρακτήρα, ρύθµιση 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη 
εισοδηµατικά και περιουσιακά 
κριτήρια, ενώ οι δόσεις 
θα διαφέρουν ανά πιστωτή
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