
Ο νέος νό-
μος δίνει 
τη δυνατό-
τητα σε φυ-
σικά πρόσωπα 

που έχουν περιέλθει σε μόνιμη 
αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθε-
σμων οφειλών τους να προβούν σε 
ρύθμιση και απαλλαγή από το υπό-
λοιπο αυτών.
Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει 4 
στάδια ρύθμισης:

1/Εξωδικαστικός συμβιβα-
σμός: προβλέπει την υποχρε-

ωτική απόπειρα του, η οποία απο-
δεικνύεται με βεβαίωση του φορέα 
που την έχει αναλάβει. Τον εξωδι-
καστικό συμβιβασμό μπορούν να 
αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή, οι καταναλωτικές 
οργανώσεις, κ.ά.

2/Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: 
η αίτηση περιλαμβάνει κατά-

σταση περιουσίας και εισοδημάτων 
οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση 
απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευ-
θέτησης οφειλών.

3/Συμβιβασμός ενώπιον Ει-
ρηνοδικείου: ο συμβιβα-

σμός επιτυγχάνεται με συμφωνία 
πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 
51% των οφειλών. 

4/Δικαστική ρύθμιση οφει-
λών: το δικαστήριο μετά τον 

έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρ-
κούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα 
εισοδήματά του για την αποπληρω-
μή των χρεών, προχωρά στη ρύθμι-
ση των οφειλών.
Ο νόμος περιγράφει μια περίπλοκη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθη-
θεί, η ακολούθηση της οποίας, όμως, 
μπορεί να οδηγήσει σε καταβολή 
μικρού μέρους οφειλών και σε 
οριστική απαλλαγή των υπολοί-
πων χρεών.
Οι πλέον ευ-

νοημένοι είναι οι οφειλέτες εκείνοι, 
που δεν διαθέτουν στο όνομα τους 
ακίνητη περιουσία, πλην της πρώτης 
κατοικίας, και που διαθέτουν χαμη-
λό οικογενειακό εισόδημα.
Ειδική πρόνοια υπάρχει και μεγαλύ-
τερη προστασία για όσους έχουν σο-
βαρά προβλήματα υγείας ή τελούν 
σε χρόνια ανεργία ή έχουν ανεπαρ-
κές εισόδημα για την κάλυψη στοι-
χειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλους 
λόγους ίδιας βαρύτητας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί και 
να αποφασιστεί από το Ειρηνοδικείο 
ακόμη και η μηδενική καταβολή και 
η πλήρης απαλλαγή από τα χρέη.
Επιπλέον, ο νέος νόμος ορίζει την 
απαγόρευση πλειστηριασμού μέ-
χρι τις αρχές Φεβρουαρίου της κύρι-
ας κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον 
η αξία της δεν υπερβαίνει το αφορο-
λόγητο όριο απόκτησης της προσαυ-
ξημένη κατά 50% (Σημειώνεται ότι το 

αφορολόγητο όριο για έναν άγαμο 
φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ, 
οπότε η αντικειμενική αξία της κατοι-
κίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό 
δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 
ευρώ). Υπενθυμίζω, ωστόσο, ότι με 
άλλη διάταξη νόμου ήδη έχουν απα-
γορευτεί έως τις 31/12/2010 οι πλει-
στηριασμοί για χρέη έως 200.000 
ευρώ προς τις τράπεζες.
Μεγάλη, όμως, προσοχή πρέπει να 

επιδείξουν οι δανειολήπτες γιατί 
ο νέος νόμος δεν επιφέ-

ρει γενική αναστολή 
των μέτρων ανα-

γκαστικής εκτέ-
λεσης (κατάσχε-
ση, πλειστηρια-
σμός λοιπών 

περιουσιακών 
στοιχείων, πλην 

της πρώτης 
κατοικίας) 

κατά 
του 

οφει-
λέτη. Αυτό επι-

τυγχάνεται μόνο με έκδο-
ση δικαστικής απόφασης (αναστολή 
εκτελεστικής διαδικασίας), μετά από 
αίτηση του δανειολήπτη και εφόσον 
πιθανολογηθεί από το Δικαστήριο ότι 
από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσι-
ώδης βλάβη στα συμφέροντα του και 
ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση υπαγω-
γής του στη ρύθμιση του νόμου. Εάν 
αυτό πιθανολογηθεί τότε το δικαστή-
ριο, που δικάζει με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων, χορηγεί ανα-
στολή εκτέλεσης έως την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί του σχεδί-
ου διευθέτησης των οφειλών.
Πάντως η κανονική εκτέλεση από 
τον οφειλέτη – δανειολήπτη της 
ρύθμισης χρεών, ήτοι την κατα-
βολή μηνιαίως και για χρονικό δι-
άστημα τεσσάρων ετών ορισμέ-
νου ποσού για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων των πιστωτών του 
συμμέτρως διανεμόμενο, επιφέρει 
την απαλλαγή του από κάθε τυ-
χόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφει-

λής έναντι όλων των πιστωτών.
Η εφαρμογή του νόμου εκκινεί από 
την 1η Σεπτεμβρίου, είναι δηλαδή 
η ημερομηνία εκείνη από την οποία 
μπορούν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις 
εξωδικαστικού συμβιβασμού προς 
τους πιστωτές ενώ οι αιτήσεις ενώ-
πιον του Ειρηνοδικείου για τον ενώ-
πιον του συμβιβασμό υποβάλλονται 
από το  Φεβρουάριο, και αφού έχουν 
μεσολαβήσει 6 μήνες από την προ-
σπάθεια εξεύρεσης εξωδικαστικού 
συμβιβασμού. 
Ο δανειολήπτης καθ΄ όλη τη διάρ-
κεια της διαδικασίας έχει καθήκον 
ειλικρινούς δήλωσης τόσο των πε-
ριουσιακών του στοιχείων όσο και 
των εισοδημάτων του. Η παράβαση 
αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται 
την απόρριψη του αιτήματος ρύθμι-
σης των οφειλών με απαλλαγή.
Ιδιαίτερη είναι η αντιμετώπιση εφό-
σον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περι-
ουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνε-
ται απαραίτητη για την ικανοποίηση 
των πιστωτών. Σε αυτή τη περίπτω-
ση ορίζεται εκκαθαριστής, έργο του 
οποίου θα είναι η εκποίηση της πε-
ριουσίας και η σύμμετρη ικανοποί-
ηση των πιστωτών.
Η προστασία της κύριας κατοικί-
ας και η εξαίρεση της από την ρευ-
στοποιήσιμη περιουσία, συνεπάγε-
ται την ικανοποίηση των απαιτήσε-
ων των πιστωτών μέχρι του ποσού 
του 85% της εμπορικής αξίας του 
ακινήτου, με περίοδο χάριτος και επι-
τόκιο ενήμερης οφειλής ή μέσο επι-
τόκιο στεγαστικού δανείου και χωρίς 
ανατοκισμό. Η περίοδος της τοκο-
χρεωλυτικής εξόφλησης της οφειλής 
δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 έτη.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για έναν 
ευνοϊκό νόμο, που αντιμετωπίζει 
σε ικανοποιητικό βαθμό το μεγάλο 
και χρόνιο πρόβλημα της υπερχρέ-
ωσης των νοικοκυριών. Δεν λείπουν, 
ωστόσο, και ορισμένες παγίδες, για 
τις οποίες πρέπει να επιδειχθεί μεγά-
λη προσοχή, ώστε ο δανειολήπτης 
να επιτύχει την καλύτερη δυνατή 
ρύθμιση των οφειλών του. 
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  Το νομοσχέδιο 
για τη ρύθμιση 
των οφειλών 
υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών, μετά 
από πολύμηνη 
αναμονή ψηφίστηκε 
στη Βουλή και 
αποτελεί πλέον 
νόμο του Κράτους
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Ψηφίστηκε ο νόμος για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά
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