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ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Α
ς ξεκινήσουµε από τα αναµφισβήτητα. Στη χώρα 

µας έχει επιβληθεί µια σκληρή πολιτική ακραίας 

λιτότητας. Τα αίτια είναι προφανή. Ζούµε πάνω και 

πέρα από τις δυνατότητές µας. Και ο δηµόσιος και 

ο ιδιωτικός τοµέας. Θέλουµε να καταναλίσκουµε περισσότε-

ρα από όσα παράγουµε. Γι’ αυτό και δανειζόµαστε. Γι’ αυτό 

και συνηθίσαµε να δανειζόµαστε. Κρύβοντας από τους δανει-

στές µας τα πραγµατικά στοιχεία της οικονοµίας µας. Παρό-

µοιες συµπεριφορές επέδειξαν και άλλα κράτη. Οχι όλα. 

Ακόµα και οικονοµικώς ισχυρά κράτη διέπρεψαν στην πρό-

κληση µιας διεθνούς κρίσης υπερβολικού χρέους. Σε κάθε, 

όµως, περίπτωση δεν ήσαν λίγες οι πολιτικές ηγεσίες που 

έσπευσαν να αντιµετωπίσουν αυτή την κρίση. 

Η οικονοµική κρίση ήταν αναπόφευκτη για την Ελλά-

δα. Αυτό που την όξυνε, νωρίτερα από άλλες χώρες και πιο 

οδυνηρά από άλλους λαούς, ήταν η έλλειψη αληθινής βούλη-

σης για την αντιµετώπισή της. Εθελοτυφλήσαµε όλοι µαζί, µε 

κυρίαρχη την ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών. Σε µας η οικο-

νοµική κρίση από τη µία ήταν το αποτέλεσµα µιας γενικευ-

µένης κρίσης και από την άλλη αποτέλεσε τον παράγοντα 

καταλύτη στη διαδικασία αποκάλυψης µιας κρίσης που είναι 

πολιτική, κοινωνική, ιδεολογική. Με µια λέξη, η κρίση είναι 

ιστορική. 

Αυτές τις ώρες δεν µου αρέσει η αναγνώριση και ο 

καταλογισµός των ευθυνών. Μια τέτοια διαδικασία θα φέρει 

πολλούς απέναντι και κανέναν συστρατιώτη στην απαραίτητη 

µάχη ξεπεράσµατος και υπέρβασης της κρίσης. Η αναζήτηση, 

όµως, των παραγόντων της κρίσης, καθώς και η αποκάλυψη 

της βαθύτερης φύσης της, πρέπει να αποτελεί µία από τις 

προτεραιότητές µας. 

Μετατρέψαµε την Ελλάδα σε συντεχνίες. Η πολιτική 

µοιράστηκε τους παραδοσιακά ορισµένους χώρους της και µε 

αυτές και µε οργανωµένα -τυπικά ή άτυπα- συµφέροντα. 

Αυτό το ονοµάσαµε δηµοκρατικές διαδικασίες, ενώ όλοι γνω-

ρίζουµε ότι η πολιτική οργάνωση µε πυλώνες τις συντεχνίες 

και τα οργανωµένα συµφέροντα µετά τις µεγάλες επαναστά-

σεις των αρχών του 19ου αιώνα έχει ιστορικά ξεπεραστεί και 

αναβίωσε προσωρινά µε ορισµένα φασιστικά καθεστώτα. 

Κανένας µας δεν επιτρέπεται να αµφισβητήσει τα µεγάλα 

θεσµικά άλµατα που πραγµατοποιήσαµε από τη Μεταπολί-

τευση και µετά. Στον δρόµο δεν αντιµετωπίσαµε έγκαιρα τα 

εκφυλιστικά φαινόµενα. Και χάσαµε τον βηµατισµό µας. Και 

η πολιτική έπαυσε να λειτουργεί µέσα από τους καταγεγραµ-

µένους δηµοκρατικούς θεσµούς και τις παραδοσιακά και 

ρητά ρυθµισµένες διαδικασίες. Γι’ αυτό και η δηµόσια, πιο 

γενικά, ζωή και δραστηριότητα εξελίσσεται χύµα. Χωρίς δια-

κριτούς ρόλους. Χωρίς κανόνες. Και τελικά χωρίς αξίες. 

Αυτά τα έχουµε διαπιστώσει όλοι σχεδόν. Χωρίς, όµως, 

πρόθεση να ανοίξουµε εκείνους τους διαλόγους που θα εν-

θαρρύνουν και θα οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµε-

τώπιση της κρίσης. Από τη µια «αγανακτούµε», από την άλλη 

δεν θέλουµε τίποτα να αλλάξει. Από τη µια καταδικάζουµε τα 

πρόσωπα ή τους φορείς που συρθήκαµε µαζί τους σε αυτή 

την κρίση και από την άλλη είµαστε αντιµέτωποι σε οποια-

δήποτε πρόταση αλλαγής. Κάθε ανατροπή εµπεριέχει δύο 

στοιχεία: το γκρέµισµα του παλιού και την ανοικοδόµηση του 

καινούριου. 

Κάθε µεγάλη ιστορική µεταβολή και κάθε νέα εποχή 

χαρακτηρίζεται από µια νέα πρόταση γραµµένη σε δυο τρεις 

λέξεις, σε σύνθηµα. Οι µούντζες δεν είναι. Οι προσωπικοί 

προπηλακισµοί δεν προσφέρονται. Η βίαιη παρεµπόδιση 

λειτουργίας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, µε τα γνωστά 

φαινόµενα, είναι αφόρητη και διαµορφώνει περισσότερα 

αδιέξοδα. Η επάνοδος στους κανόνες της ανοικτής και δηµο-

κρατικής κοινωνίας µπορεί να αποτελέσει αφετηρία, αλλά δεν 

αρκεί. 

∆εν έχουµε σύνθηµα, 
δεν έχουµε αίτηµα, 
δεν έχουµε πρόταση

Αντώνης Ν. Βγόντζας*ώ ης Ν. Βγόντζας*ς Μετά την απόφαση-σταθµό του Ειρηνοδικείου

Πώς να «κουρέψετε» τα 
Στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και όλα τα δάνεια

Σ 
ύµφωνα µε τον δι-

κηγόρο κ. ∆ηµήτρη 

Λυρίτση, ο οποίος 

ειδικεύεται σε ζη-

τήµατα δανειοληπτών και του 

οποίου πελάτης-συνταξιούχος 

δικαιώθηκε για πρώτη φορά 

από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, 

«η απόφαση-οδηγός του Ειρη-

νοδικείου Αθηνών δίνει τη 

δυνατότητα σε εκατοντάδες 

χιλιάδες δανειολήπτες να ελπί-

ζουν ότι τελικά ο νόµος για τα 

υπερχρεωµένα νοικοκυριά δεν 

θα αποτελέσει κενό γράµµα, 

αλλά θα αντιµετωπίσει το 

πραγµατικό, ιδιαίτερα µεγάλο 

και οξυµένο πρόβληµα της 

ελληνικής κοινωνίας κατά τρό-

πο ουσιαστικό, σύγχρονο, θε-

σµικό, εναρµονισµένο µε τις 

επιταγές ενός σύγχρονου κοι-

νωνικού κράτους δικαίου». 

Για να µπο-

ρέσει κάποιος 

δανειολήπτης 

να υπαχθεί στη 

συγκεκριµένη 

ρύθµιση πρέπει 

να αδυνατεί να 

πληρώσει τις 

δόσεις δανείων 

που έχει χρεω-

θεί από τράπε-

ζες και αυτό το 

γεγονός να µπο-

ρεί να το απο-

δείξει. Σύµφωνα µε τον κ. 

Λυρίτση, τα βήµατα που πρέ-

πει να ακολουθήσει ένας 

οφειλέτης ο οποίος θέλει να 

απαλλαγεί από ένα µεγάλο 

µέρος των οφειλών του προς 

τις τράπεζες είναι τα εξής: 

Πρώτον, θα πρέπει να 

προσπαθήσει να έρθει σε 

εξωδικαστικό συµβιβασµό µε 

τους πιστωτές του. Αν από την 

τράπεζα απορρίψουν την αί-

τηση συµβιβασµού, τότε ο 

οφειλέτης, αφού συγκεντρώσει 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 

τα καταθέτει στο Ειρηνοδικείο 

της περιοχής του. Τα έγγραφα 

αυτά είναι οι δανειακές συµ-

βάσεις που έχει υπογράψει µε 

τους πιστωτές του, ο χρόνος 

αποπληρωµής τους, οι τόκοι 

οι οποίοι έχουν συµφωνηθεί 

από τον οφειλέτη και τον πι-

στωτή και φυσικά τα περιου-

σιακά στοιχεία και εισοδήµα-

τα οφειλέτη και συζύγου. Τον 

φάκελο αυτό καταθέτει ο δι-

κηγόρος που έχει αναλάβει την 

υπόθεση. Ο συµβιβασµός 

ενώπιον Ειρηνοδικείου επι-

τυγχάνεται µε συµφωνία πι-

στωτών µε απαιτήσεις άνω των 

51% των οφειλών. 

Εάν σε αυτή την περίπτωση 

οι πιστωτές δεν δεχθούν συµ-

βιβασµό, τότε το δικαστήριο 

ελέγχει εξονυχιστικά τον οφει-

λέτη και αν διαπιστώσει ότι 

δεν επαρκούν τα περιουσιακά 

του στοιχεία και τα εισοδήµα-

τά του για την αποπληρωµή 

των χρεών, προχωρά στη ρύθ-

µιση των οφειλών.

Στη ρύθµιση µπορούν να 

υπαχθούν όλα 

τα φυσικά πρό-

σωπα, κατανα-

λωτές και επαγ-

γελµατίες, µε 

εξαίρεση τους 

εµπόρους, κα-

θώς και όλα τα 

δάνεια, κατα-

ναλωτικά, στε-

γαστικά και 

επαγγελµατικά. 

Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ο δα-

νειολήπτης µπορεί να κάνει 

χρήση του νόµου 3869/2010 

µόνο µία φορά στη ζωή του. 

«Ο νόµος περιγράφει µια περί-

πλοκη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθηθεί, η ακολούθηση 

της οποίας, όµως, µπορεί να 

οδηγήσει σε καταβολή µικρού 

µέρους οφειλών και σε οριστι-

κή απαλλαγή των υπολοίπων 

χρεών. Οι πλέον ευνοηµένοι 

είναι οι οφειλέτες που δεν δι-

αθέτουν στο όνοµά τους ακίνη-

τη περιουσία, πλην της πρώτης 

κατοικίας, και έχουν χαµηλό 

οικογενειακό εισόδηµα».

Ειδική πρόνοια υπάρχει και 

µεγαλύτερη προστασία για 

όσους έχουν σοβαρά προβλή-

µατα υγείας ή τελούν σε χρόνια 

ανεργία ή έχουν ανεπαρκές 

εισόδηµα για την κάλυψη 

στοιχειωδών βιοτικών αναγκών 

ή άλλους λόγους ίδιας βαρύτη-

τας.  Σε αυτές τις περιπτώσεις 

µπορεί να ζητηθεί και να απο-

φασιστεί από το Ειρηνοδικείο 

ακόµη και η µηδενική καταβο-

λή και η πλήρης απαλλαγή από 

τα χρέη.

Επιπλέον, ο νέος νόµος 

ορίζει την απαγόρευση πλει-

στηριασµού µέχρι τις αρχές 

Φεβρουαρίου της κύριας κατοι-

κίας του οφειλέτη, εφόσον η 

αξία της δεν υπερβαίνει το 

αφορολόγητο όριο απόκτησής 

της, προσαυξηµένη κατά 50% 

(σηµειώνεται ότι το αφορολό-

γητο όριο για έναν άγαµο φο-

ρολογούµενο είναι 200.000 

ευρώ, οπότε η αντικειµενική 

αξία της κατοικίας για να µη 

βγει σε πλειστηριασµό δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 

ευρώ). Υπενθυµίζω, ωστόσο, 

ότι µε άλλη διάταξη νόµου ήδη 

έχουν απαγορευτεί έως τις 

31/12/2011 οι πλειστηριασµοί 

για χρέη έως 200.000 ευρώ προς 

τις τράπεζες», τονίζει ο κ. Λυ-

ρίτσης.

Σύµφωνα µε τον δικηγόρο, 

οι δανειολήπτες θα πρέπει να 

επιδείξουν µεγάλη προσοχή 

γιατί ο νέος νόµος δεν επιφέρει 

γενική αναστολή των µέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης (κα-

τάσχεση, πλειστηριασµός 

λοιπών περιουσιακών στοιχεί-

ων, πλην της πρώτης κατοικίας) 

κατά του οφειλέτη. Αυτό επι-

τυγχάνεται µόνο µε έκδοση 

δικαστικής απόφασης (ανα-

στολή εκτελεστικής διαδικα-

σίας), έπειτα από αίτηση του 

δανειολήπτη και εφόσον πι-

θανολογηθεί από το δικαστή-

ριο ότι από την εκτέλεση θα 

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ υπερχρεωµένα νοικοκυριά αποτελεί ο 
νέος νόµος, γνωστός και ως «νόµος Κατσέλη», που 
αφορά στη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικο-
κυριών. Μέχρι σήµερα το τραπεζικό σύστηµα ενερ-
γούσε σαν να µην υπάρχει, αρνούµενο να απαντήσει 
σε αιτήσεις δανειοληπτών για εξωδικαστικό συµβι-
βασµό. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΟΥΛΑ

vgoulas@gmail.com

Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
κ. ∆ηµήτρης 
Λυρίτσης

Ο ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΚΑΘ’ 
ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ. Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 
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* Ο κ. Αντώνης Ν. Βγόντζας είναι δικηγόρος
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Μ
πορεί εµείς οι Ελληνες να αναρωτιόµαστε ποια 

λύση θα επιλεγεί τελικά για τη διαχείριση του 

χρέους µας και αν θα καταλήξουµε σε επιλεκτική 

χρεοκοπία ή σε κάποιου άλλου είδους χρεοκοπία, 

όµως η πραγµατικότητα είναι ότι το ελληνικό πρόβληµα πλέον 

δεν απασχολεί τους Ευρωπαίους. Το ενδιαφέρον τους έχει µε-

τατεθεί στο ιταλικό πρόβληµα, το ισπανικό και τελικά στο ευ-

ρωπαϊκό πρόβληµα χρέους. 

Η λύση που θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα θα είναι η ίδια 

που θα εφαρµοστεί και στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογα-

λία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο αρχικά και ίσως σε άλλες υπερ-

χρεωµένες χώρες που θα εµφανιστούν στο µέλλον. Μιλάµε 

δηλαδή για ένα πρόβληµα χρέους που ξεπερνά συνολικά τα 4,5 

τρισ. ευρώ και όχι για το «µικρό» ελληνικό πρόβληµα των 340 

δισ. ευρώ. Συνεπώς η λύση δεν µπορεί να είναι ούτε δάνεια, 

όπως ήταν µέχρι σήµερα για την Ελλάδα, ούτε υποθήκες της 

κρατικής περιουσίας. Αυτά τελείωσαν προτού ακόµη αρχίσουν. 

Ούτε επιλύουν το πρόβληµα του χρέους ούτε εξασφαλίζουν 

χρηµατοδότηση των οικονοµιών. Και, κυρίως, δεν υπάρχουν τα 

λεφτά για τέτοιου είδους δάνεια.

Η Ευρώπη λοιπόν έχει δυο επιλογές: ή θα αφήσει την 

Ελλάδα και τις άλλες υπερχρεωµένες χώρες να χρεοκοπήσουν 

και θα διαλυθούν το ευρώ και η ευρωζώνη ή θα εγγυηθεί η 

ευρωζώνη όλα τα ευρωπαϊκά 

οµόλογα. ∆ηλαδή για κάθε 

εθνικό οµόλογο θα υπάρχει 

ευρωπαϊκή εγγύηση. Με λίγα 

λόγια, δεν θα δανείζεται η Ελ-

λάδα, θα δανείζεται η Ευρώπη 

για λογαριασµό της Ελλάδας και 

κάθε άλλης χώρας µέσω ευρω-

οµολόγων. 

Τη διάλυση δεν τη συ-

ζητάνε καν -προς το παρόν-, το 

ευρωοµόλογο δεν το θέλουν 

ακόµη. Και γι’ αυτό οι Ευρωπαί-

οι θα καταλήξουν σε µια ενδι-

άµεση λύση: στην έκδoση 

οµολόγων (ονοµάζονται τύπου 

Brady) από κάποιον θεσµό της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηλαδή 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ή τον µηχανισµό EFSF. 

Τα οµόλογα αυτά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα ελληνικά, 

τα ιταλικά και όλα τα άλλα οµόλογα των υπερχρεωµένων χωρών. 

Για να γίνει, όµως, αυτή η έκδοση οµολόγων από τον µηχανισµό, 

θα πρέπει ο µηχανισµός να έχει χρήµατα, δηλαδή αντίκρισµα. 

Και µπορεί να µην υπάρχουν τόσα χρήµατα στην Ε.Ε, υπάρχουν 

όµως εγγυήσεις. ∆ηλαδή θα πρέπει η Ευρώπη συνολικά, οι 

χώρες της ευρωζώνης, να εγγυηθούν τα οµόλογα του µηχανισµού. 

Και οι εγγυήσεις που θα καλύψουν αρχικά το πρόβληµα, αν 

χρειαστεί να πληρωθούν, θα οδηγήσουν σε µαζικό τύπωµα 

χρήµατος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Μόνο έτσι λύνεται αυτό το πρόβληµα εφόσον η ολιγωρία 

και η στενοκεφαλιά της Ε.Ε. το άφησαν να µεγεθυνθεί σε ανε-

ξέλεγκτα όρια. 

Οσον αφορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πλέον κάτι που 

µπορεί να κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας άλλος. Παρό-

λο που δεν το έχουµε ανακοινώσει επίσηµα, όλοι γνωρίζουν ότι 

έχουµε πτωχεύσει. Πληρώνουµε ακόµη τα οµόλογά µας, αλλά 

τα πληρώνουµε µε δανεικά. Αν οι Ευρωπαίοι σταµατήσουν να 

µας δανείζουν, θα πτωχεύσουµε και επισήµως. Συνεπώς, αυτοί 

που µας δανείζουν για να πληρώσουµε και δεν µας αφήνουν να 

πτωχεύσουµε, είναι αυτοί που θα πάρουν και τις αποφάσεις για 

το τι θα κάνουν µε µας. Και µπορεί ο πολιτικός κόσµος να δια-

τυµπανίζει ότι φέτος δεν θα πάει διακοπές, αλλά είναι πλέον 

αργά. ∆ιακοπές δεν έπρεπε να πηγαίνουν τα προηγούµενα 

χρόνια. Τώρα µπορούν να πάνε, και µάλιστα σε µόνιµες διακο-

πές. Η διακυβέρνηση της χώρας έχει ήδη περάσει στους ξένους. 

Ας πάνε καλύτερα 
διακοπές!

Γρηγόρης Β. Νικολόπουλοςρ γόρρης Β. Νικολόπουλοςρ ς

χρέη σας στις τράπεζες
, καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελµατικά

προκληθεί ουσιώδης βλάβη 

στα συµφέροντά του και ότι 

θα ευδοκιµήσει η αίτηση 

υπαγωγής του στη ρύθµιση 

του νόµου. Εάν αυτό πιθανο-

λογηθεί, τότε το δικαστήριο, 

που δικάζει µε τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών µέτρων, 

χορηγεί αναστολή εκτέλεσης 

έως την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί του σχεδίου 

διευθέτησης των οφειλών.

«Η κανονική εκτέλεση από 

τον οφειλέτη-δανειολήπτη της 

ρύθµισης χρεών, ήτοι η κατα-

βολή µηνιαίως και για χρονικό 

διάστηµα τεσσάρων ετών ορι-

σµένου ποσού για την ικανο-

ποίηση των απαιτήσεων των 

πιστωτών του συµµέτρως δια-

νεµόµενο, επιφέρει την απαλ-

λαγή του από κάθε τυχόν υφι-

στάµενο υπόλοιπο οφειλής 

έναντι όλων των πιστωτών. 

Εκποίηση
Η εφαρµογή του νόµου ξεκί-

νησε από την 1η Σεπτεµβρίου 

2010, είναι δηλαδή η ηµερο-

µηνία εκείνη από την οποία 

ξεκίνησαν οι αιτήσεις εξωδι-

καστικού συµβιβασµού προς 

τους πιστωτές, ενώ οι αιτήσεις 

στο Ειρηνοδικείο για τον ενώ-

πιόν του συµβιβασµό εκκίνη-

σαν να υποβάλλονται από 

5/1/2011. Ο δανειολήπτης καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδικα-

σίας έχει καθήκον ειλικρινούς 

δήλωσης τόσο των περιουσι-

ακών του στοιχείων όσο και 

των εισοδηµάτων του. Η πα-

ράβαση αυτής της υποχρέωσης 

συνεπάγεται την απόρριψη του 

αιτήµατος ρύθµισης των οφει-

λών µε απαλλαγή. Ιδιαίτερη 

είναι η αντιµετώπιση εφόσον 

υπάρχει ρευστοποιήσιµη 

περιουσία, η εκποίηση της 

οποίας κρίνεται απαραίτητη 

για την ικανοποίηση των πι-

στωτών. Σε αυτή την περίπτω-

ση ορίζεται εκκαθαριστής, 

έργο του οποίου θα είναι η 

εκποίηση της περιουσίας και 

η σύµµετρη ικανοποίηση των 

πιστωτών.

Η προστασία της κύριας 

κατοικίας και η εξαίρεσή της 

από τη ρευστοποιήσιµη περι-

ουσία συνεπάγεται την ικανο-

ποίηση των απαιτήσεων των 

πιστωτών µέχρι του ποσού του 

85% της εµπορικής αξίας του 

ακινήτου, µε περίοδο χάριτος 

και επιτόκιο ενήµερης οφειλής 

ή µέσο επιτόκιο στεγαστικού 

δανείου και χωρίς ανατοκισµό. 

Η περίοδος της τοκοχρεολυτι-

κής εξόφλησης της οφειλής δεν 

µπορεί να υπερβεί τα 20 έτη», 

εξηγεί ο κ. Λυρίτσης. 

Οφειλέτης έγγαµος λαµ-

βάνει µισθό ως ιδιωτικός 

υπάλληλος 1.000 ευρώ, η 

σύζυγος άνεργη. ∆εν κατέχει 

κανένα περιουσιακό στοιχείο. 

Εχει λάβει από έξι τράπεζες 

καταναλωτικά δάνεια και πιστω-

τικές κάρτες συνολικού ποσού 

150.000 ευρώ. Τα έξοδα του 

νοικοκυριού ανέρχονται µηνι-

αίως σε 800 ευρώ (300 ευρώ 

για ενοίκιο, 200 ευρώ λογα-

ριασµοί, 300 ευρώ διατροφή). 

Κατά την εφαρµογή του νόµου 

θα κληθεί να καταβάλει προς 

όλες τις τράπεζες τα υπόλοιπα 

200 x 4 χρόνια x 12 µήνες = 

9.600 ευρώ, ενώ θα απαλλαγεί 

από το υπόλοιπο των χρεών 

του. ∆ηλαδή θα απαλλαγεί από 

150.000 - 9.600 = 140.400 

ευρώ.

Λαµβάνοντας ως βάση το 

τρίτο παράδειγµα, εάν ο οφει-

λέτης διέθετε και άλλο ακίνη-

το εκτός της πρώτης κατοικίας, 

τότε κατά την εφαρµογή του 

νόµου θα συνέβαινε ό,τι συνέ-

βη στο παράδειγµα 2 πλέον 

της ρευστοποίησης του δεύ-

τερου ακινήτου που θα διάτα-

ζε το δικαστήριο προς απο-

πληρωµή των οφειλών του. 

Οφειλέτης έγγαµος λαµβά-

νει µισθό ως ιδιωτικός υπάλ-

ληλος 1.000 ευρώ, η σύζυγος 

άνεργη. Κατέχει ένα περιου-

σιακό στοιχείο, την πρώτη 

κατοικία, εµπορικής αξίας 

160.000 ευρώ. Εχει λάβει από 

έξι τράπεζες καταναλωτικά 

δάνεια και πιστωτικές κάρτες 

συνολικού ποσού 150.000 

ευρώ και επιπλέον 150.000 

ευρώ από στεγαστικό δάνειο. 

Τα έξοδα του νοικοκυριού 

ανέρχονται µηνιαίως σε 800 

ευρώ (300 ευρώ για ενοίκιο, 

200 ευρώ λογαριασµοί, 300 

ευρώ διατροφή). Κατά την 

εφαρµογή του νόµου θα κλη-

θεί να καταβάλλει προς όλες 

τις τράπεζες τα υπόλοιπα 500 

x 4 χρόνια x 12 µήνες  = 24.000 

ευρώ, καθώς και για την προ-

στασία της κύριας κατοικίας 

ποσό που θα ανέρχεται µέχρι 

το 85% της εµπορικής αξίας 

του ακινήτου για τα επόµενα 

20 χρόνια µε έντοκη δόση µε 

µέσο επιτόκιο στεγαστικού 

δανείου. Μετά την καταβολή 

του ως άνω ποσού απαλλάσ-

σεται από την υποχρέωση 

καταβολής του υπόλοιπου των 

οφειλών του και διασώζει την 

πρώτη κατοικία. 

Παράδειγµα 3οΠαράδειγµα 2οΠαράδειγµα 1ο
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