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E 
ξοδο από το ασφυκτικό καθεστώς ενι-
σχυμένης εποπτείας σχεδιάζει η κυβέρ-
νηση έως τον Ιούνιο του 2022 αντί του 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, όπως αρχικά ήταν 
προγραμματισμένο. Το οικονομικό επιτελείο, 
με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα, βρίσκεται ήδη σε προκαταρ-
κτικές επαφές με τις Βρυξέλλες για τη διαδικα-
σία απαγκίστρωσης από το υφιστάμενο καθε-
στώς, ώστε τέσσερα χρόνια μετά το τέλος των 
μνημονίων, που σημάδεψαν τη χώρα την προ-
ηγούμενη δεκαετία, η Ελλάδα να ανακτήσει πλή-
ρη αυτονομία όσον αφορά τη χάραξη οικονο-
μικής πολιτικής. 

Η ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία προ-
βλέπεται μέχρι το τέλος του 2022, ωστόσο ασφα-
λείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι 
είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση ώστε μετά την 
αξιολόγηση της άνοιξης του 2022 -και αν υπάρ-
ξει συμφωνία τον προσεχή Ιούνιο- να γίνει δι-
πλή αξιολόγηση από τους θεσμούς και να ολο-
κληρωθεί το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Η συμφωνία του 2018 με τους θεσμούς προέ-
βλεπε ότι αφενός το καθεστώς ενισχυμένης επο-
πτείας θα ανανεώνεται κάθε εξάμηνο και αφε-
τέρου στα μέσα του 2022, τέσσερα χρόνια με-
τά την επιβολή του, θα υπάρξει νέα συζήτηση. 
Αυτή τη στιγμή απομένουν τρεις αξιολογήσεις 
της οικονομίας και άλλες δύο δόσεις (747 εκατ. 
ευρώ έκαστη) για τον Δεκέμβριο του 2021 και 
τον Ιούνιο του 2022. Επειδή, όμως, η πρώτη δό-
ση καθυστέρησε και έχει μείνει σε εκκρεμότητα, 
εξετάζεται να μη χρειαστεί να φτάσουμε στον 
Δεκέμβριο του 2022 για να εκταμιευθεί, αλλά να 
πάει «πακέτο» με τη δόση του προσεχούς Ιουνί-
ου και η χώρα να λάβει συνολικά 1,5 δισ. ευρώ. 
H μεγαλύτερη εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή είναι ο μηδενισμός των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών του Δημοσίου, καθώς άλλες δε-
σμεύσεις, όπως η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύ-
νης, έχουν ενταχθεί με τη μορφή μεταρρυθμί-
σεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. 

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι θα υπάρ-
ξει συμφωνία και ότι οι περισσότερες εκκρεμότη-
τες που έχει η χώρα θα έχουν διευθετηθεί μέχρι 
τις αρχές της επόμενης χρονιάς, κάτι που θα δώ-
σει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να άρει τους 
όποιους μεταμνημονιακούς περιορισμούς. Από 
εκεί και πέρα, αφού επιτευχθεί η έξοδος από την 
εποπτεία, η χώρα θα αξιολογείται για τα αποτε-
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σα χρήματα δόθηκαν και σε πόσους δικαιού-
χους έχουν καταλήξει.

Εξωδικαστικός μηχανισμός
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό, αλλά και στους πλειστηρια-
σμούς ακινήτων. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο 
από τους οφειλέτες για τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις ένταξής τους στο νέο πλαίσιο διευθέ-
τησης χρεών (δεύτερη ευκαιρία), ωστόσο κατα-
γράφεται μια διστακτικότητα όσον αφορά την 
υποβολή της τελικής αίτησης. Στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα της ρύθμισης οφειλών με πα-
ροχή δεύτερης ευκαιρίας έχουν υποβληθεί μέ-
χρι στιγμής 38.000 αιτήσεις. Από αυτές βρίσκο-
νται σε εκκρεμότητα πάνω από 15.000, καθώς 
οι οφειλέτες που ζητούν προστασία δεν έχουν 
προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά και για 
τα μέλη της οικογένειάς τους. 

Πρώτα αποτελέσματα
Κατά συνέπεια, τα πρώτα αποτελέσματα των 
ρυθμίσεων από τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
του πτωχευτικού νόμου δεν αναμένονται νωρί-
τερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε οι εκπρό-
σωποι των θεσμών θα έχουν μια σαφή εικόνα 
για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Επίσης, 
έχουν ζητήσει και την υλοποίηση του σχεδίου 
δημιουργίας του Φορέα Απόκτησης Ακινήτων, 
ώστε να εφαρμοστεί πλήρως ο νέος πτωχευτι-
κός νόμος. Γι’ αυτό τον λόγο, το υπουργείο Οι-
κονομικών, την προσεχή εβδομάδα, αναμένε-
ται να απευθύνει τη σχετική πρόσκληση ενδι-
αφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές, 
ώστε να μην υπάρξει κάποια δυσαρέσκεια κα-
τά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

λέσματά της στην οικονομία στο πλαίσιο του ελέγχου του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπως 
συμβαίνει με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και της Ε.Ε. 

Στην ευθεία της 12ης αξιολόγησης
Η 12η αξιολόγηση θα είναι μία από τις τελευταίες «δοκιμασίες». Θα εκκινήσει με την 
έλευση των τεχνικών κλιμακίων στο τέλος Σεπτεμβρίου και των επικεφαλής δέκα ημέ-
ρες αργότερα και ο βαθμός δυσκολίας της θα είναι πιο αυξημένος, καθώς συνδέεται με 
την εκταμίευση δόσης από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, ύψους 747 εκατ. ευρώ. 
Το βάρος θα δοθεί στα πάσης φύσεως μέτρα και δράσεις που εκταμιεύθηκαν από τον 
Προϋπολογισμό για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πανδη-
μίας, αλλά και για αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές οι οποίες μέχρι στιγμής ανέρχονται 
σε 21,5 εκατ. ευρώ, με τον λογαριασμό να συνεχίζει να ανεβαίνει. Τα τεχνικά κλιμά-
κια έχουν ήδη ζητήσει αναλυτικά όλα τα στοιχεία με τα χρήματα που έχουν δοθεί μέ-

σα από τις πλατφόρμες που ενεργοποιήθηκαν 
για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τη «Γέφυρα 
1 και 2», το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, τις επιδο-
τήσεις ενοικίων και πάγιων δαπανών. Στο μικρο-
σκόπιο έχει μπει και η πλατφόρμα που ενεργοποι-
ήθηκε για την υποβολή αιτήσεων για την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών, όπου έχουν κατατεθεί πάνω από 2.000 αι-
τήσεις. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες 
με μεγάλη οικονομική αδυναμία να λάβουν τη 
σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλω-
τα νοικοκυριά. Με τη βεβαίωση αυτή μπορούν 
να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λά-
βουν τη δεύτερη ευκαιρία. Ολες οι πλατφόρμες 
θα περάσουν από… κόσκινο προκειμένου να δι-
απιστωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων, πό-
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