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 Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙ-
ΣΗ θα προβλέπει 
πως όσοι δεν έχουν 
κανένα περιουσια-
κό στοιχείο και ει-
σόδηµα θα «κα-
θαρίζουν» από τα 
χρέη και µέσα σε 
ένα εύλογο χρονικό 
διάστηµα -που εκτι-
µάται σε 2 χρόνια- 
θα µπορούν να ξε-
κινήσουν από την 
αρχή µια επιχει-
ρηµατική δραστη-
ριότητα χωρίς να 
«κουβαλούν» κα-
νένα χρέος τόσο 

προς το ∆ηµόσιο όσο και προς τους ιδιώτες. Για να µπο-
ρέσει ένα νοικοκυριό ή ένα νοµικό πρόσωπο να απαλ-
λαγεί από τα βαρίδια των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 
δεν θα πρέπει να έχει ούτε ένα ευρώ περιουσία. Μάλι-
στα, θα προβλέπεται ότι όποιος πτωχεύει θα ελέγχεται 
αν έχει µεταβιβάσει την περιουσία του προκειµένου να 
αποφύγει τις κατασχέσεις και σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
διώκεται για καταδολίευση δανειστών. ∆ηλαδή ότι επί-
τηδες µεταβίβασε την περιουσία του προκειµένου να 
µην κατασχεθεί. Ετσι, όσοι πτωχεύουν δεν θα έχουν ού-

τε χρέη αλλά ούτε ένα ευρώ περιουσία, προκειµένου 
να µπορέσουν να έχουν µια δεύτερη επαγγελµατική 
ευκαιρία. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο εφαρµό-
ζεται και σε άλλα κράτη, µε στόχο να βοηθηθούν όσοι 
θέλουν να ξεκινήσουν από την αρχή την επαγγελµατι-
κή τους δραστηριότητα. 

 
Η «ακτινογραφία» των χρεών 
Στόχος του νέου µόνιµου πλαισίου στήριξης είναι αφε-
νός να µειωθεί το δυσθεώρητα υψηλό ιδιωτικό χρέος 
-στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία, στις τράπεζες, 
στη ∆ΕΗ και στους δήµους- που ξεπερνά τα 220 δισ. 
ευρώ. Μόνο στην εφορία χρωστά σχεδόν ένας στους 
δύο φορολογούµενους, µε τις συνολικές ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις να ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ. Στα ασφα-
λιστικά ταµεία οι οφειλές είναι πάνω από 35 δισ. ευρώ, 
περίπου 75 δισ. ευρώ είναι τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ σε 
περίπου 6 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα χρέη σε δήµους 
και ∆ΕΗ. Επίσης χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυ-
ριά έχουν απλήρωτους λογαριασµούς ύδρευσης, κινη-
τής τηλεφωνίας κ.λπ. Εξάλλου, αρκετοί οικονοµολόγοι 
επισηµαίνουν ότι η µείωση του ιδιωτικού χρέους απο-
τελεί προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονοµί-
ας και για την αύξηση της κατανάλωσης. 

∆εύτερη 
ευκαιρία 
σε 2 χρόνια 

Θα δίνεται η 
δυνατότητα 

στους μη έχοντες 
περιουσία και 

εισόδημα να 
πτωχεύουν, θα 

σβήνονται οι 
οφειλές τους και 

θα μπορούν να 
επιχειρούν εκ νέου

έχει ρυθµίσει την οφειλή του στην εφορία σε 
120 δόσεις, µπορεί να τη διατηρήσει και να 
ρυθµίσει µέσω της νέας πλατφόρµας τα υπό-
λοιπα ληξιπρόθεσµα χρέη του.

 
Χωρίς ηµεροµηνία... λήξης
Η πλατφόρµα, ουσιαστικά ο µηχανισµός ρύθ-
µισης οφειλών, δεν θα έχει... ηµεροµηνία λή-
ξης έτσι ώστε οποιοσδήποτε θελήσει να ρυθ-
µίσει συνολικά τις οφειλές του να µπορεί να το 
κάνει οποτεδήποτε. Με την είσοδο στην πλατ-
φόρµα και την επικύρωση της ρύθµισης, θα 
αναστέλλονται τα αναγκαστικά µέτρα εναντί-
ον των οφειλετών για τέσσερις µήνες. Μετά 
τους τέσσερις µήνες και εφόσον δεν επέρχε-
ται συµφωνία µε τους πιστωτές, θα προχωρά 
η πτωχευτική διαδικασία. ∆ηλαδή θα πτωχεύ-
ουν τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα, εφόσον 
δεν υπάρχει περιουσία για να ρευστοποιηθεί 
και να πληρωθούν οι οφειλές. 

∆απάνες
Βασικό στοιχείο της νέας µόνιµης ρύθµισης 
θα είναι να µην προκαλεί οικονοµική ασφυξία 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που θα 
την επιλέξουν. Ετσι, για παράδειγµα, εάν κά-
ποιος µε µηνιαίο εισόδηµα 1.000 ευρώ χρω-
στά σε εφορία, ασφαλιστικά ταµεία και τρά-
πεζες, θα πρέπει να δίνει κάθε µήνα ένα ποσό 
για τις ρυθµίσεις και µε τα υπόλοιπα να αντα-
ποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις του. 
Μέσω της πλατφόρµας, θα ελέγχεται εξονυ-
χιστικά η οικονοµική κατάσταση των οφειλε-
τών. Ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά και 
καταθέσεις θα µπαίνουν στο «µικροσκόπιο». 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ρύθµιση των οφει-
λών θα γίνεται χωρίς να υπάρχουν εισοδηµα-
τικά και περιουσιακά κριτήρια. Εκτιµάται ότι 
όσοι οφειλέτες διαθέτουν µεγάλη ακίνητη πε-
ριουσία θα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 
έρθουν σε συµφωνία µε τους πιστωτές, καθώς 
-και να αθετήσουν την πληρωµή των υποχρε-
ώσεών τους- οι πιστωτές θα πάρουν στο τέλος 
της ηµέρας τα λεφτά τους από τη ρευστοποίη-
ση της περιουσίας των οφειλετών. 

Ρευστοποίηση περιουσίας 
Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο οφειλέτης απο-
δειχθεί ασυνεπής, θα ενεργοποιείται η κατά-
σχεση ή ο πλειστηριασµός τµήµατος ή ολό-
κληρης της περιουσίας του προκειµένου να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μάλιστα, οι 

δανειστές έχουν προτείνει οι πω-
λήσεις των ακινήτων να γίνο-

νται από ιδιωτικές εταιρείες, 
έτσι ώστε να παίρνουν το 
∆ηµόσιο και οι ιδιώτες τα 
οφειλόµενα µε συνοπτι-
κές διαδικασίες. 

σικά και νοµικά πρόσωπα. Η πλατφόρµα δεν 
θα παρέχει σε υπερχρεωµένα νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις ενιαίες ρυθµίσεις. Τόσο το ∆ηµό-
σιο, δηλαδή εφορία, ασφαλιστικά ταµεία και 
δήµοι, όσο και ιδιώτες, όπως και οι τράπεζες 
και οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύµα-
τος, θα προτείνουν ξεχωριστές ρυθµίσεις ανά-
λογα µε τα προγράµµατα που διαθέτουν. Για 
παράδειγµα, η εφορία µπορεί να δίνει τη δυ-
νατότητα ρύθµισης οφειλών σε 24 δόσεις, τα 
ασφαλιστικά ταµεία σε 36 δόσεις, οι δήµοι σε 
100, οι τράπεζες σε 200, η ∆ΕΗ σε 24 δόσεις 
κ.ο.κ. Σηµειώνεται ότι στο νέο πλαίσιο ρύθµι-
σης κάθε πιστωτής θα παρέχει το δικό του 
πρόγραµµα εξόφλησης οφειλών, εφόσον 
διαθέτει. Για παράδειγµα, ένας οφειλέτης 
δεν θα µπορεί να ρυθµίσει χρέη για τα 
οποία ο πιστωτής δεν προσφέρει κα-
νένα πρόγραµµα ρύθµισης. Ουσια-
στικά δεν θα υπάρχει συγκεκριµέ-
νο δοσολόγιο και κάθε ρύθµιση 
θα ορίζεται από τους πιστω-
τές. Επίσης, εάν κάποιος 

ταμεία
Η εφορία, τα 
ασφαλιστικά 
ταµεία και οι 
δήµοι, όπως και 
οι τράπεζες και οι 
εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικού 
ρεύµατος, θα 
προτείνουν 
ξεχωριστές 
ρυθµίσεις ανάλογα 
µε τα προγράµµατα 
που διαθέτουν
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