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Αθήνα, 25/10/2021

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ: B΄ τρίμηνο 2021
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε τακτική τριμηνιαία βάση από το 2016, δημοσιεύει τα αποτελέσματα από τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις που αφορούν την πτωχευτική διαδικασία και υπάγονται στα Πρωτοδικεία.
Επισημαίνεται ότι, κατά το Α΄ και Β’ τρίμηνο 2021, οι λειτουργίες των δικαστηρίων επηρεάστηκαν από την
εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας των δικαστηρίων καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία
της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στο σύνολο της Χώρας.
Τα παρακάτω στοιχεία έχουν από προκύψει από 62 Πρωτοδικεία (από 63 Πρωτοδικεία στο σύνολο της Χώρας).
Το Πρωτοδικείο το οποίο δεν καταχώρησε στοιχεία ήταν το Αίγιο.
Αναλυτικά, το σύνολο του προσωπικού των Πρωτοδικείων που ασχολούνται με την πολιτική διαδικασία κατά το B΄
τρίμηνο του 2021:
Ο αριθμός των Υπηρετούντων Δικαστικών λειτουργών ανήλθε σε 1020 άτομα, παρουσιάζοντας μια μείωση κατά
7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο) και ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων ανήλθε σε 1418
άτομα, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο).
Αναλυτικά, το πλήθος των υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας ανά διαδικασία κατά το Β’ τρίμηνο του 2021:
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Β τρίμηνο 2021
Εκκρεμείς Υποθέσεις Εταιρικής Αφερεγγυότητας*
(εξυγιάνσεις, πτωχεύσεις, συνδιαλλαγές)

Εισαχθείσες Υποθέσεις Εταιρικής Αφερεγγυότητας ανά κατηγορία

Μέση Διάρκεια (μήνες) των
Υποθέσεων Εταιρικής
Αφερεγγυότητας

2192

22

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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ΑΛΛΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

1

* Εκκρεμείς αποφάσεις: Οι υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί έκδοση απόφασης

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - A τρίμηνο 2021
Εκκρεμείς Υποθέσεις Εταιρικής Αφερεγγυότητας*
(εξυγιάνσεις, πτωχεύσεις, συνδιαλλαγές)
2548

Μέση Διάρκεια (μήνες) των
Υποθέσεων Εταιρικής
Αφερεγγυότητας
23

Εισαχθείσες Υποθέσεις Εταιρικής Αφερεγγυότητας ανά κατηγορία
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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* Εκκρεμείς αποφάσεις: Οι υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί έκδοση απόφασης

Αναφορικά με το πλήθος των υποθέσεων εταιρική αφερεγγυότητας παρουσιάστηκε




μείωση κατά 14% στις εκκρεμείς υποθέσεις,
μείωση κατά 32% στις εισαχθείσες υποθέσεις
μείωση 4% στο χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων (κατά μέσο όρο σε μήνες)
Αναλυτικά οι εισαχθείσες υποθέσεις έχουν ως εξής:
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