Πρώτα σχόλια για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα
Δημοσιεύθηκε στις 27-10-2020 στο ΦΕΚ Α στο φύλλο 207 ο νόμος Ν.4738/2020, ο οποίος
τιτλοφορείται : «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος
αυτός, έρχεται να συγκεράσει τα εμπορικά χρέη με τα ιδιωτικά, για τα οποία μέχρι πρότινος ίσχυε ο
ν.3869/2010, και έτσι αναμορφώνεται εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής
αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου,
φυσικού ή νομικού το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η
δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Εξαίρεση στο ανωτέρω πλαίσιο αποτελούν μόνο
φορείς του Δημοσίου και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές διαδικασίες
αφερεγγυότητας. Τέλος, οι διαδικασίες, που εισάγονται με τον παρόντα νόμο είναι επίσης
εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί πλαισίου για την προληπτική
αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς
και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)», εφόσον διασφαλίζεται ότι
βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν
πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους
επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους· ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι
επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους, μετά από εύλογο
διάστημα, που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία και ότι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως
περιορίζοντας τη διάρκειά τους, και έτσι θα μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομική τους ζωή
σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ίσχυε με τον παλαιότερο Πτωχευτικό Κώδικα ή
τις ρυθμίσεις του ν.3869/2010.
Ο νόμος είναι διαρθρωμένος σε πέντε Βιβλία:
Α) Βιβλίο Πρώτο: Πρόληψη της Αφερεγγυότητας, με το οποίο εισάγεται μηχανισμός έγκαιρης
προειδοποίησης οφειλετών για να αποτρέπει συνθήκες αφερεγγυότητας των οφειλετών. Επίσης,
εισάγεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπισης των οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα
και εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της εξυγίανσης επιχειρήσεων.
Β) Βιβλίο Δεύτερο: Πτώχευση, με το οποίο αντιμετωπίζεται η πτώχευση των φυσικών και νομικών
προσώπων, με βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου και πρόβλεψη απαλλαγής των οφειλετών από τις
οφειλές τους.
Γ) Βιβλίο Τρίτο: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και Ρήτρες Παρακολούθησης-Ευάλωτοι
Οφειλέτες, με το οποίο προβλέπεται η θέσπιση ηλεκτρονικών μέσων και διαδικασιών για τη βελτίωση
και απλούστευση των διαδικασιών που θεσπίζονται με το νόμο. Επίσης, θεσπίζονται μηχανισμοί για
την προστασία των ευάλωτων οφειλετών, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της
ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας.
Δ) Βιβλίο Τέταρτο: Διαχειριστές Αφερεγγυότητας, με το οποίο επέρχεται βελτίωση και συμπλήρωση
των ρυθμίσεων που διέπουν τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στις
διαδικασίες συλλογικής ικανοποίησης.
Ε) Βιβλίο Πέμπτο: Κοινές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις, με το οποίο θεσπίζονται οι
απαραίτητες κοινές διατάξεις για το σύνολο των βιβλίων, καθώς και οι τελικές οι μεταβατικές
διατάξεις.
Για πρώτη φορά εισάγεται ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός που αφορά την αξιοποίηση της
ψηφιοποίησης με την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, που δεν αποτυπώνει
μόνο κάθε στάδιο της διαδικασίας, χρησιμεύοντας ως τόπος δημοσιοποίησης των σχετικών
αποφάσεων, αλλά λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας των οργάνων της πτώχευσης με τα
εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και των πιστωτών για την λήψη αποφάσεων ως συνέλευσης, έτσι ώστε ο
οφειλέτης να μην οδηγηθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, που απλοποιούν και
επισπεύδουν διαδικασίες ετών, εισάγουν ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο για την
εφαρμογή του νόμου από τον οφειλέτη. Η αίτηση του οφειλέτη για την εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και
ομοίως ηλεκτρονικά, θα παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των οφειλών, με
τη δυνατότητα απομείωσης του χρέους. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον
οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία
των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και
τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των
συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί
και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο), και μάλιστα και η σύμβαση
αναδιάρθρωσης μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά. Η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών
παρέχεται σε έως και 240 δόσεις, δηλαδή μέχρι 20 χρόνια.
Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήµερος ως προς καταβολές της σύµβασης αναδιάρθρωσης, µε
συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία
τριών (3) δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλοµένου
ποσού σύµφωνα µε την επιτευχθείσα ρύθµιση, οποιοσδήποτε καταλαµβανόµενος πιστωτής δύναται
να καταγγείλει τη σύµβαση αναδιάρθρωσης. Καταγγελία από καταλαµβανόµενο πιστωτή
συνεπάγεται την απώλεια της ρύθµισης ως προς τον πιστωτή αυτόν. 2. Η απώλεια της ρύθµισης ως
προς οποιοδήποτε πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του πιστωτή αυτού στο
ύψος που είχαν πριν την σύµβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουµένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν
στο πλαίσιο της ρύθµισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσµες και άµεσα απαιτητές. Η απώλεια της
ρύθµισης ως προς καταλαµβανόµενο πιστωτή δεν ασκεί επίδραση στη νοµική θέση των λοιπών
καταλαµβανόµενων πιστωτών.
Ειδικότερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις («ΠΜΜΕ») αναμένεται να συμβάλει στην
αποφυγή της αφερεγγυότητας ειδικότερα η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που είναι
διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη (νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και καταναλωτές), η
οποία αποτελεί το πρώτο ανάχωμα για την πρόληψη της οικονομικής αδυναμίας. Πρόκειται για μια
εμπιστευτική διαδικασία μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης που αναμένεται να διευκολύνει την γρήγορη διαμόρφωση προτάσεων προς
οφειλέτες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους προς τους φορείς που συμμετέχουν στην
συγκεκριμένη διαδικασία. Το πλαίσιο αναδιάρθρωσης που να τους παρέχει ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους
δυσχέρειες σε πρώιμο στάδιο, πριν καταστούν τυχόν αφερέγγυοι. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η
δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων αναδιάρθρωσης βάσει αυτοματοποιημένου εργαλείου που θα
δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της ΠΜΜΕ που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας διεξάγεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή
είναι πλήρως εξωδικαστική και δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή δικονομικό
δικαίωμα αφενός επειδή η ανταπόκριση των πιστωτών στο αίτημα οφειλετών για ρύθμιση
εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και εξαρτάται από την αξιολόγηση των τελευταίων
(κατά πλειοψηφία των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων).
Στην περίπτωση που το χρέος του οφειλέτη δεν επιδέχεται ρύθμιση λόγω έλλειψης βιωσιμότητας,
τότε δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής του συνολικού χρέους του οφειλέτη εάν κηρύξει πτώχευση.
Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε τη
ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιµέρους λειτουργικών συνόλων αυτής
ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών µέσων σε δυνητικά
παραγωγικές χρήσεις το συντοµότερο δυνατό. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται
σε παύση πληρωµών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές

υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. Τεκµαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση
πληρωµών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις του προς το Δηµόσιο, τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, σε ύψος τουλάχιστον 40%
των συνολικών του ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
εφόσον η µη εξυπηρετούµενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ. Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους
πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, 3 έτη από την ηµεροµηνία
κήρυξης της πτώχευσης και υπό προϋποθέσεις μετά απο ένα (1) έτος. Η απαλλαγή έχει ως συνέπεια
και την παύση των στερήσεων δικαιωµάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.
Το σημείο, ωστόσο, κλειδί του νέου νόμου αποτελεί η προστασία του δικαιώματος στέγασης, η
οποία προβλέπει α) κρατική επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών
για 5 έτη, αλλά και β) τη σύσταση φορέα που θα αποκτά την πρώτη κατοικία των ευάλωτων
οφειλετών που θα πτωχεύουν με την υποχρέωση να τους την επαναμισθώνει. Ειδικότερα, για την
τελευταία περίπτωση προβλέπεται στα άρθρα 219-224 του νέου νόμου η Μεταβίβαση κύριας
κατοικίας στον φορέα απόκτησης και η επαναµίσθωση της με δυνατότητα επαναγοράς από
τον οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 219 ο φορέας
απόκτησης και επαναµίσθωσης αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωµα του ευάλωτου, υπό την πρόσθετη
προϋπόθεση ότι οι λοιποί συγκύριοι ή, κατά περίπτωση, ο ψιλός κύριος ή επικαρπωτής αποδέχονται
τη µίσθωση του ακινήτου από τον ευάλωτο, υπό τους όρους που καθορίζει ο φορέας απόκτησης και
επαναµίσθωσης, και παραιτούνται ρητά από οποιοδήποτε δικαίωµα επί του µισθώµατος ή από τη
δυνατότητα να προσβάλλουν τη µίσθωση για οποιοδήποτε λόγο µέχρι την συµβατική λήξη της. Η
αποδοχή της παρούσας δεσµεύει και τους διαδόχους τους ανεξαρτήτως αιτίας. Για τη µεταβίβαση
του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος επί της κύριας κατοικίας, ο ευάλωτος υποβάλλει στον φορέα
απόκτησης και επαναµίσθωσης τα στοιχεία ταυτότητάς του, το κατασχετήριο ή τα στοιχεία της
απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του, τους τίτλους ιδιοκτησίας που κατέχει και τη βεβαίωση
ευάλωτου οφειλέτη. Ο φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως
προϋπόθεση της αιτούµενης µεταβίβασης. Το τίµηµα µεταβίβασης ισούται προς την εµπορική αξία
του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος του οφειλέτη επί της πρώτης κατοικίας σύµφωνα µε την εκτίµηση
πιστοποιηµένου εκτιµητή. Τα έξοδα της εκτίµησης βαρύνουν τον φορέα απόκτησης και
επαναµίσθωσης, ο οποίος τον διορίζει. Σε περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται λόγω κατάσχεσης
και η τιµή πρώτης προσφοράς είναι µεγαλύτερη από την τιµή εκτίµησης του πιστοποιηµένου
εκτιµητή σε ποσοστό ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το τίµηµα µεταβίβασης
καθορίζεται ως το χαµηλότερο της τιµής πρώτης προσφοράς ή της τιµής εκτίµησης άλλου
πιστοποιηµένου εκτιµητή που διορίζει ο επισπεύδων πιστωτής. Ο φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό
δικαίωµα του δικαιούχου επί της κύριας κατοικίας του, αφότου καταβάλλει το τίµηµα µεταβίβασης
στον υπάλληλο πλειστηριασµού, πέντε (5) το αργότερο εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του
πλειστηριασµού, ή στον σύνδικο, έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εξαµήνου που ακολουθεί
την δηµοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της απόφασης που κηρύσσει την
πτώχευσή του. Η καταβολή του τιµήµατος συνεπάγεται τη µεταβίβαση του ιδιοκτησιακού
δικαιώµατος στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης και τη µαταίωση του πλειστηριασµού, σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωµα του
δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται
σε δώδεκα (12) έτη. Το µίσθωµα ορίζεται µε βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το µέσο επιτόκιο
στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε, σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο µήνα, για τον οποίο υφίσταται µέτρηση,
αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αναθεώρηση του µισθώµατος γίνεται ετησίως στην επέτειο
της κατάρτισης της µίσθωσης. Το δικαιώµατα του οφειλέτη από την µίσθωση καθώς και το
δικαίωµα επαναγοράς του άρθρου 222 δεν µεταβιβάζονται, εκτός από την περίπτωση καθολικής
διαδοχής του. Η µίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο µισθωτής είναι υπερήµερος ως προς την

καταβολή τριών (3) µισθωµάτων και η υπερηµερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός
µηνός από τη σχετική όχληση του µισθωτή. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως µε την άκαρπη
παρέλευση της προθεσµίας της παρούσας. Η µίσθωση καταγγέλλεται επίσης σε περίπτωση που
κριθεί από το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές
του, σύµφωνα µε το άρθρο 192. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως µε την παρέλευση ενός µήνα
από την τελεσίδικη απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρο 192-193. Σε περίπτωση καταγγελίας ο
οφειλέτης υποχρεούται σε απόδοση του µισθίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 599 επ. του ΑΚ. Η
καταγγελία της µίσθωσης προκαλεί αυτοδικαίως την κατάργηση του δικαιώµατος επαναγοράς του
άρθρου 222. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των µισθωµάτων για τη διάρκεια της
µίσθωσης, µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιµήµατος
επαναγοράς που θα καθορισθεί σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 225, ο ίδιος ή οι
νόµιµοι διάδοχοί του, την κυριότητα της κύριας κατοικίας η οποία είχε µεταβιβαστεί στον φορέα.
Σε περίπτωση που το δικαίωµα αυτό ασκηθεί πριν από τη συµβατική λήξη της µίσθωσης, τότε ο
οφειλέτης οφείλει να καταβάλει στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης την τρέχουσα αξία των
µισθωµάτων που οφείλονται µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, επιπλέον του τιµήµατος
επαναγοράς του παρόντος. Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταρτίσει µίσθωση επί της κύριας
κατοικίας του σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου και δικαιούται στεγαστικού
επιδόµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αυτό καταβάλλεται στον Φορέα
Απόκτησης και Επαναµίσθωσης σε µερική εξόφληση του µισθώµατος. Ο οφειλέτης έχει την
υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και οικογενειακά
εισοδήµατα του κατά την άσκηση των δικαιωµάτων του σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Η δόλια ή
µε βαριά αµέλεια παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης, συνεπάγεται την ανατροπή των
δικαιοπραξιών στις οποίες προέβη ο οφειλέτης επικαλούµενος τα ανακριβή ως άνω στοιχεία και
την υποχρέωσή του να αποδώσει κάθε σχετικό ωφέληµα σε αυτόν από τον οποίο το απέκτησε.
Καθόσον χρόνο οφειλέτης λαµβάνει επίδοµα στέγασης, παραιτείται έναντι του Δηµοσίου του
τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για τη διαπίστωση ότι οι προϋποθέσεις παροχής του
επιδόµατος συνεχίζουν να ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια υπηρεσία του Δηµοσίου
θέτει προθεσµία για την διακοπή παροχής του.
Πράγματι, ο νέος νόμος, εισάγει πολλές καινοτόμες διαδικασίες, και πολλά επίπεδα, στάδια,
συνδεδεμένα ή ασύνδετα μεταξύ τους προκειμένου οι οφειλέτες να μπορούν να επανακτήσουν μία
δεύτερη ευκαιρία στην αγορά ξεκινώντας και πάλι την οικονομική τους ζωή χωρίς χρέη. Δίνεται
λύση με τις πτωχευτικές διατάξεις σε χρόνια προβλήματα, όπως οι επιχειρήσει “ζόμπι” με επί
χρόνια μηδενική οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και καταγεγραμμένα ωστόσο ανοικτά
χρέη προς το Δημόσιο και τους ιδιώτες. Εισάγεται ο θεσμός της κρατικής “βοήθειας” με τις
περιπτώσεις επιδότησης δόσεων και την μίσθωση της πρώτης κατοικίας και τη δυνατότητα
επαναγοράς της από τον οφειλέτη. Δημιουργεί όμως παρά τις διατάξεις αυτές και τις πολυσύνθετες
προβλέψεις δικαιολογημένα ερωτήματα για την τήρηση προθεσμιών, που σε πολλές περιπτώσεις
είναι ασφυκτικές και τη δυνατότητα ελαστικότητας αυτών ειδικά όταν δεν υφίσταται ευθύνη του
οφειλέτη (πχ συγκέντρωση δικαιολογητικών κλπ). Τέλος, αποτελεί και πάλιν κεντρικότερο σημείο
του νέου νόμου η δικαστική αποδοχή της πτώχευσης, αφού σε αντίθετη περίπτωση ο οφειλέτης
χάνει κάθε καταφύγιο, και δεν επιτυγχάνεται η πολυπόθητη απαλλαγή χρεών. Απομένει, και πάλιν
στην πράξη, στη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, η τελική κρίση της οικονομικής τύχης των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Νίκος Δημ. Κασσαβέτης
Δικηγόρος
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