
Ο «νέος» εξωδικαστικός: προκλήσεις και προσδοκίες

. Μολονότι κατατέθηκε ως προσθήκη - τροπολογία στο σχέδιο νόμου
του υπουργείου Οικονομικών που συζητούνταν στη βουλή και
αφορούσε τις «ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων
της ιδιοκτησίας της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου», η
κοινωνική και νομική σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής
πρωτοβουλίας είναι μεγάλη εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι
«υπερχρεωμένοι» υπερβαίνουν τα 2.000.000 πρόσωπα (νοικοκυριά,
ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες είτε ως πρωτοφειλέτες είτε ως
εγγυητές στο πλαίσιο πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προϊόντων
είτε λόγω οφειλών στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης).

Γεγονός είναι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μολονότι εισήχθη ως
μοντέλο ρύθμισης των οφειλών με πανηγυρικούς τόνους, ήδη από
το 2017, ουδόλως δικαίωσε μέχρι σήμερα τους εμπνευστές του.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπό τη μορφή που απέκτησε ο
ανωτέρω «μηχανισμός» μετά το 2020 (στο πλαίσιο του Ν. 4738/2020)
έχουν υπαχθεί σε αυτόν, αναδιαρθρώνοντας τις οφειλές τους,
λιγότερα από 4000 πρόσωπα (φυσικά ή/και νομικά). Πενιχρότατο
αποτέλεσμα εάν συνεκτιμήσουμε τόσο τον αριθμό των οφειλετών
όσο και τους πόρους που δαπανήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την
εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού και την ενημέρωση των
πολιτών.

Το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται είναι εάν ο εξωδικαστικός
μηχανισμός, μετά την εν λόγω τροποποίηση, θα γίνει πιο
αποτελεσματικός. Εάν θα μπορέσει να οδηγήσει κάθε
ταλαιπωρημένο οφειλέτη σε απάνεμο λιμάνι και εάν ταυτόχρονα θα
ικανοποιήσει τις εύλογες προσδοκίες των πιστωτών. Τούτο μπορεί να
φαντάζει ουτοπικό αλλά δεν είναι. Σε πολλές χώρες του κόσμου
υιοθετήθηκαν συναφή νομοθετικά εργαλεία για την αντιμετώπιση
του ιδιωτικού χρέους με μεγάλη επιτυχία. Αντιθέτως, φαντάζει
δυστοπικό να αποτύχει η πολιτεία να βρει δίκαιη λύση σε ένα
πρόβλημα που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να
αποτελέσει δύναμη ανάσχεσης στην προσπάθεια ανάταξης της
εθνικής οικονομίας.

Οι αλλαγές, λοιπόν, στη συγκεκριμένη μορφή ρύθμιση οφειλών είναι
σημαντικές τόσο σε ποιοτικό επίπεδο όσο και σε ποσοτικό, ώστε να
μπορούμε να μιλάμε για «νέο εξωδικαστικό». Οι βασικότερες
αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Πρώτον, παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να μη
διακινδυνεύσει να απωλέσει ήδη ρυθμισμένες οφειλές του. Δηλαδή
μπορεί εντασσόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό να ζητήσει να
ρυθμίσει μέρος των οφειλών του διατηρώντας στο ακέραιο, ενήμερη
ή ήδη ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή του, «υπό την προϋπόθεση
ότι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων οφειλών του δεν
αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που
προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό εργαλείο». Η ανωτέρω
προϋπόθεση δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη και
δεν δικαιολογείται πειστικά, από δικαιοπολιτικής άποψης, η θέσπισή
της.

Δεύτερο, σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής
ρύθμισης ως άκαρπης, ο οφειλέτης δύναται εντός δέκα ημερών να
καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Ωστόσο, δυστυχώς,
δεν προβλέπεται η άμεση εκκίνηση της ανωτέρω διαδικασίας που
θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργική σύνθεση αντίθετων
απόψεων. Προϋπόθεση τελικής υπαγωγής στη διαμεσολαβητική
διαδικασία είναι η υπερψήφιση της πρότασης από την πλειοψηφία
των χρηματοδοτικών φορέων (η πλειοψηφία δεν προκύπτει από τον
αριθμό των φορέων, αλλά από τη συνάθροιση της αξίας των
απαιτήσεών τους). Συνεπώς, στην πράξη, η διάταξη αυτή θα
εφαρμοστεί ελάχιστα ή ίσως και καθόλου.

Τρίτη, και σημαντικότερη κατά την άποψη του υπογράφοντος είναι η
θέσπιση της υποχρέωσης αιτιολόγησης της αρνητικής απόφασης για
ρύθμιση των οφειλών τόσο για τους πιστωτές όσο και για τον
οφειλέτη. Εντούτοις, η αιτιολόγηση αυτή ούτε εξατομικευμένη θα
είναι ούτε προβλέπονται τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση αναληθούς ή
μη επαρκούς αιτιολόγησης για αμφότερα τα μέρη. Στην ουσία
διαμορφώνεται ένας κατάλογος λόγων απόρριψης (με
συμπράττουσες στη διαμόρφωσή του την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
και την Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις), ο οποίος στην πορεία μπορεί να επικαιροποιείται, τον
οποίο θα μπορούν να επικαλούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς. Το
πιθανότερο είναι στην πράξη, να έχουμε γενικόλογες αναφορές
αιτιολόγησης μη αποδοχής μιας πρότασης ρύθμισης, ενώ το
γεγονός ότι τυχόν μια απάντηση δεν θα επαληθεύεται από τα
πραγματικά δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης ουδόλως θα
συνεπάγεται αυτόθροα την επιβολή κυρώσεων στους πιστωτές ή
στον οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μια τέτοια απόφαση θα
ελέγχεται πάντοτε υπό το πρίσμα της κακόπιστης και καταχρηστικής
συμπεριφοράς και θα δύναται να ακυρωθεί από τα δικαστήρια.

Τέταρτον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση του επιτοκίου της
ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού στο Δημόσιο και στα
ασφαλιστικά ταμεία, σε σταθερό επιτόκιο 3%, αντί για το
κυμαινόμενο Euribor + 5% (σήμερα ανέρχεται περίπου στο 7,6%).

Πέμπτον, καταργείται η ποινή πρόωρης προεξόφλησης ως προς τις
οφειλές του Δημοσίου, η οποία ισούτο με το σύνολο των τόκων των
δόσεων μέχρι και το τέλος της ρύθμισης. Αυτό που ουδόλως γίνεται
κατανοητό είναι γιατί να παραμένει η ποινή προεξόφλησης για τις
οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης!

Έκτον, εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές υπέρ τρίτων. Τούτο
συμβάλλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, καθώς
στην πράξη προκύπτει ότι σημαντικές οφειλές υπάρχουν και προς
τους ΟΤΑ και προς τις δημοτικές επιχειρήσεις (λχ σε δημοτική
επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης από μια ξενοδοχειακή
επιχείρηση). Οι ανωτέρω οφειλές, βεβαιώνονται και εισπράττονται
μέσω της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Συνεπώς,
ήταν εξόχως αντιφατικό, οι ανωτέρω οφειλές να παράμεναν
αρρύθμιστες και ληξιπρόθεσμες.
Έβδομον εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του εξωδικαστικού
μηχανισμού και νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν οικονομικό
σκοπό, αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι οι μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, αθλητικά σωματεία κλπ. 

Για άλλη μια φορά βλέπουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες που
μολονότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση ο τρόπος που – εκουσίως
- αποτυπώνονται στο νόμο οδηγεί στην πράξη στην αυτοακύρωσή
τους ή σε μεγάλο βαθμό, στη συρρίκνωση της εμβέλειας του
ρυθμιστικού τους πλαισίου. Το ζητούμενο είναι η πολιτεία να
εποπτεύσει στενά όλους τους σημαντικούς φορείς που καλούνται να
εφαρμόσουν το νέο νόμο (servicers, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ κλπ) και να
παρεμβαίνει ουσιαστικά όταν οποιοσδήποτε θέτει τροχοπέδη στην
προσπάθεια επίλυσης ενός ακανθώδους προβλήματος.
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περιλάλητος εξωδικαστικός μηχανισμός περί ρύθμισης οφειλών
τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό

Advertisement

Advertisement

AdvertisementΚλείσιμο 

10.03.2023, 06:11

protothema.gr στο Google News

Ειδήσεις
Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

πριν 6 λεπτά

Στον «Παράδεισο των κυριών» η
Αμαλία μαθαίνει για την εγκυμοσύνη
της Γεωργίας

πριν 6 λεπτά

Τι θα γίνει με τα επιτόκια της ΕΚΤ - H
SVB αλλάζει τα δεδομένα αλλά τα
«γεράκια» επιμένουν

πριν 13 λεπτά

Servia High Bridge in Western
Macedonia shut down due to serious
cracks

πριν 14 λεπτά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από
αύριο

πριν 15 λεπτά

Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της
Νικόλ Κίντμαν στα Όσκαρ: «Είναι
μεθυσμένη;»

πριν 19 λεπτά

Νέο... ρεκόρ για τις κερασιές του
Τόκιο - Άνθισαν 10 μέρες νωρίτερα
από το συνηθισμένο

πριν 21 λεπτά

Ομόφωνα διέγραψε ο ΔΣΑ τον
Κωνσταντίνο Πλεύρη για τον
ναζιστικό χαιρετισμό

πριν 23 λεπτά

«Βουνό» τα σκουπίδια στο Παρίσι -
«Είναι αηδιαστικό», λένε οι τουρίστες

πριν 26 λεπτά

Μόνο με στρατιωτικά μέσα μπορούμε
προς το παρόν να πετύχουμε τους
στόχους μας, λέει το Κρεμλίνο

πριν 27 λεπτά

Nόσος Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που
«σβήνει» 18 χρόνια από το μυαλό και
το ξανανιώνει



BEST OF NETWORK.

πριν 27 λεπτά

Nόσος Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που «σβήνει»
18 χρόνια από το μυαλό και το ξανανιώνει

14.03.2023, 09:30

SAAB: Το φάντασμά της υπάρχει και
εξακολουθεί να ταλαιπωρεί

14.03.2023, 09:55

12 ιδιαίτερα προϊόντα με αποξηραμένα σύκα:
συκολατάκια, σαλάμι με καπνιστή πάπρικα,
συκοκάρυδο και παστελαριά

14.03.2023, 10:30

Τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ
μετά τα σαράντα: Η απάντηση
της Μπρουκ Σιλντς ξαφνιάζει

14.03.2023, 09:56

Ποια ηλεκτροκίνηση; Η BMW
ετοιμάζει νέους κινητήρες!

14.03.2023, 10:55

Τεχνολογία αιχμής και εμπειρία
αγορών σε ένα κατάστημα -
πρότυπο

13.03.2023, 11:09

17ος Διεθνής Μαραθώνιος
Θεσσαλονίκης - bwin, η εμπειρία
εκτοξεύεται στα ύψη!

14.03.2023, 09:12

Βίντεο ντοκουμέντο: Η ΕΛ.ΑΣ
τσάκωσε συμμορία την ώρα που
έκλεβε ένα Audi S3 από
περιφραγμένο πάρκινγκ

13.03.2023, 19:00

Οργάνωση κουζίνας: Γιατί να
προτιμάτε συρτάρια αντί για
ντουλάπια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ.

Απομένουν 2500 χαρακτήρες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

* Υποχρεωτικά πεδία

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ * EMAIL

ΣΧΟΛΙΟ *

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Όλες οι Ειδήσεις Έκδοση Κυριακής Πρωτοσέλιδα 17 °C

javascript:void(0);
https://www.protothema.gr/blogs/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKPEiAswlKKHAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR:el&fbclid=IwAR34LutBkQmMZWiDyYKly_KEN1dHH3lO3QzXjUhYbu9NSI9TlSOTGGmWi-g
https://www.protothema.gr/oles-oi-eidiseis/
https://www.protothema.gr/
https://www.protothema.gr/oles-oi-eidiseis/
https://www.protothema.gr/life-style/article/1349689/paradeisos-ton-kurion-i-amalia-mathainei-gia-tin-egumosuni-tis-georgias/
https://www.protothema.gr/economy/article/1349690/ekt-ti-tha-ginei-me-ta-epitokia-h-katarreusi-tis-svb-allazei-ta-dedomena-alla-ta-gerakia-epimenoun/
https://bit.ly/3Jhk2Sa
https://www.protothema.gr/greece/article/1349687/ektakto-deltio-epideinosis-kairou-erhodai-ishures-vrohes-kai-kataigides-apo-aurio/
https://www.protothema.gr/life-style/article/1349686/nikol-kidman-i-alloprosalli-suberifora-tis-sta-oskar-einai-methusmeni/
https://www.protothema.gr/world/article/1349684/tokio-neo-rekor-gia-tis-kerasies-anthisan-10-meres-noritera-apo-to-sunithismeno/
https://www.protothema.gr/greece/article/1349683/o-dsa-diegrapse-omofona-ton-konstadino-pleuri-gia-ton-nazistiko-hairetismo/
https://www.protothema.gr/world/article/1349681/vouno-ta-skoupidia-sto-parisi-einai-aidiastiko-lene-oi-touristes/
https://www.protothema.gr/world/article/1349680/polemos-stin-oukrania-mono-me-stratiotika-mesa-boroume-na-petuhoume-tous-stohous-mas-leei-to-kremlino/
https://www.ygeiamou.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/325651/nosos-altschaimer-i-diatrofi-pou-svini-18-chronia-apo-to-mialo-ke-to-xananioni/
https://www.ygeiamou.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/325651/nosos-altschaimer-i-diatrofi-pou-svini-18-chronia-apo-to-mialo-ke-to-xananioni/
https://www.newsauto.gr/news/saab-to-fantasma-tis-iparchi-ke-exakolouthi-na-talepori/
https://www.olivemagazine.gr/proionta/12-idiaitera-proionta-me-apoxiramena-syka-sykolatakia-salami-me-kapnisti-paprika-sykokarydo-kai-pastelaria/
https://www.marieclaire.gr/celebrities/news-celebrities/ti-den-prepi-na-kanoume-pote-meta-ta-saranta-i-apantisi-tis-brooke-shields-xafniazi/
https://www.newsauto.gr/news/pia-ilektrokinisi-i-bmw-etimazi-neous-kinitires/
https://www.protothema.gr/greece/article/1343587/tehnologia-aihmis-kai-ebeiria-agoron-se-ena-katastima-protupo/?utm_source=native&utm_medium=standard&utm_campaign=plaisio&utm_id=any
https://www.protothema.gr/greece/article/1349224/17os-diethnis-marathonios-thessalonikis-bwin-i-ebeiria-ektoxeuetai-sta-upsi/?utm_source=native&utm_medium=standard&utm_campaign=bwin&utm_id=any
https://www.gazzetta.gr/plus/2205266/binteo-ntokoymento-i-elas-tsakose-symmoria-tin-ora-poy-eklebe-ena-audi-s3-apo
https://www.olivemagazine.gr/chrisima/symvoules/organosi-kouzinas-giati-na-protimate-syrtaria-anti-gia-ntoulapia/
https://www.ygeiamou.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/325651/nosos-altschaimer-i-diatrofi-pou-svini-18-chronia-apo-to-mialo-ke-to-xananioni/
https://www.newsauto.gr/news/saab-to-fantasma-tis-iparchi-ke-exakolouthi-na-talepori/
https://www.olivemagazine.gr/proionta/12-idiaitera-proionta-me-apoxiramena-syka-sykolatakia-salami-me-kapnisti-paprika-sykokarydo-kai-pastelaria/
https://www.marieclaire.gr/celebrities/news-celebrities/ti-den-prepi-na-kanoume-pote-meta-ta-saranta-i-apantisi-tis-brooke-shields-xafniazi/
https://www.newsauto.gr/news/pia-ilektrokinisi-i-bmw-etimazi-neous-kinitires/
https://www.protothema.gr/greece/article/1343587/tehnologia-aihmis-kai-ebeiria-agoron-se-ena-katastima-protupo/?utm_source=native&utm_medium=standard&utm_campaign=plaisio&utm_id=any
https://www.protothema.gr/greece/article/1349224/17os-diethnis-marathonios-thessalonikis-bwin-i-ebeiria-ektoxeuetai-sta-upsi/?utm_source=native&utm_medium=standard&utm_campaign=bwin&utm_id=any
https://www.gazzetta.gr/plus/2205266/binteo-ntokoymento-i-elas-tsakose-symmoria-tin-ora-poy-eklebe-ena-audi-s3-apo
https://www.olivemagazine.gr/chrisima/symvoules/organosi-kouzinas-giati-na-protimate-syrtaria-anti-gia-ntoulapia/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://www.protothema.gr/oles-oi-eidiseis/
https://www.protothema.gr/sunday-editions/
https://www.protothema.gr/frontpages/
https://www.protothema.gr/


    

DIGITAL GROWTH STRATEGY BY CLOUDEVO ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2023 Πρώτο Θέμα

https://www.protothema.gr/
https://twitter.com/protothema
https://www.facebook.com/protothemagr/?ref=ts
https://www.instagram.com/protothema.gr/
https://www.linkedin.com/company/protothema-gr/
https://www.protothema.gr/rss
https://www.protothema.gr/digital-growth-strategy-by-cloudevo/
https://www.protothema.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/
https://www.protothema.gr/politiki-cookies/
https://www.protothema.gr/oroi-hrisis/
https://www.protothema.gr/epikoinonia/
https://www.atcom.gr/

