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Το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΡΙΤΣΗΣ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΣΤΟ «Π»

«Ο νόµος δεν 
αναστέλλει τις 

κατασχέσεις»
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες 

για να επωφεληθούν των διατάξεων 

Ο
δικηγόρος ∆ηµήτρης Λυρίτσης

εξειδικεύεται στις υποθέσεις των

λεγόµενων «υπερχρεωµένων νοι-

κοκυριών», αυτών δηλαδή που

για κάποιο λόγο δεν µπορούν να αντεπεξέλ-

θουν στις οικονοµικές οφειλές τους προς

τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία και την

Εφορία. Μας µιλάει για αυτό που ως δικηγό-

ρος αντιµετωπίζει καθηµερινά µε τους πελά-

τες του, κάνει τις δικές του εκτιµήσεις και

προβλέψεις, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα το

θολό τοπίο της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Συνέντευξη στον ΠΑΝΟ ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ 

Ποιο είναι σε γενικές γραµµές το

ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τη ρύθ-

µιση των οφειλών υπερχρεωµένων

φυσικών προσώπων;

Ο νόµος που αφορά στη ρύθµιση των

οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προ-

σώπων δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά

πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε µόνι-

µη αδυναµία αποπληρωµής ληξιπρόθε-

σµων οφειλών τους να προβούν σε ρύθ-

µιση και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυ-

τών. Ειδικότερα, ο νόµος προβλέπει τέσ-

σερα στάδια ρύθµισης:

1. Εξωδικαστικός συµβιβασµός: προ-

βλέπει την υποχρεωτική απόπειρά του, η

οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του

φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξω-

δικαστικό συµβιβασµό µπορούν να ανα-

λάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Κα-

ταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανώ-

σεις, κ.ά.

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση

περιλαµβάνει κατάσταση περιουσίας και

εισοδηµάτων οφειλέτη και συζύγου, κα-

τάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο

διευθέτησης οφειλών.

3. Συµβιβασµός ενώπιον Ειρηνοδι-

κείου: ο συµβιβασµός επιτυγχάνεται µε

συµφωνία πιστωτών µε απαιτήσεις άνω

του 51% των οφειλών.

4. ∆ικαστική ρύθµιση οφειλών: το δι-

καστήριο µετά τον έλεγχο, εφόσον κρί-

νει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά

στοιχεία και τα εισοδήµατά του για την

αποπληρωµή των χρεών, προχωρά στη

ρύθµιση των οφειλών. 

Πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει

κάποιος µία από τις προτεινόµενες

«οδούς»;

Ο νόµος περιγράφει µια περίπλοκη

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί,

η οποία, όµως, µπορεί να οδηγήσει σε

καταβολή µικρού µέρους οφειλών και

σε οριστική απαλλαγή των υπολοίπων

χρεών. Οι πλέον ευνοηµένοι είναι οι

οφειλέτες εκείνοι, που δεν διαθέτουν

στο όνοµά τους ακίνητη περιουσία, πλην

της πρώτης κατοικίας, και που διαθέ-

τουν χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα.

Ειδική πρόνοια υπάρχει και µεγαλύ-

τερη προστασία για όσους έχουν σοβα-

ρά προβλήµατα υγείας ή τελούν σε

χρόνια ανεργία ή έχουν ανεπαρκές ει-

σόδηµα για την κάλυψη στοιχειωδών

βιοτικών αναγκών ή άλλους λόγους

ίδιας βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις µπορεί να ζητηθεί και να αποφα-

σιστεί από το Ειρηνοδικείο ακόµη και

η µηδενική καταβολή και η πλήρης

απαλλαγή από τα χρέη.

Επιπλέον, ο νέος νόµος όριζε την

απαγόρευση πλειστηριασµού 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 αφορολόγητο

όριο για έναν άγαµο φορολογούµενο

είναι 200.000 ευρώ, οπότε η αντικει-

µενική αξία της κατοικίας για να µη

βγει σε πλειστηριασµό δεν θα πρέπει

να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ). Υπεν-

θυµίζω, ωστόσο, ότι µε άλλη διάταξη

νόµου ήδη έχουν απαγορευτεί έως τις

30/6/2011 οι πλειστηριασµοί για

χρέη έως 200.000 ευρώ προς τις

τράπεζες.

Ο νόµος µπορεί να θεωρηθεί ως «οµ-

πρέλα» προστασίας των πραγµατικά

µη εχόντων να αποπληρώσουν τα

χρέη τους;

Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδεί-

ξουν οι δανειολήπτες, γιατί ο νέος νό-

µος δεν επιφέρει γενική αναστολή των

µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατά-

σχεση, πλειστηριασµός λοιπών περιου-

σιακών στοιχείων, πλην της πρώτης κα-

τοικίας) κατά του οφειλέτη. Αυτό επιτυγ-

χάνεται µόνο µε έκδοση δικαστικής από-

φασης (αναστολή εκτελεστικής διαδικα-

σίας), µετά από αίτηση του δανειολήπτη

και εφόσον πιθανολογηθεί από το ∆ικα-

στήριο ότι από την εκτέλεση θα προκλη-

θεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντά

του και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση

υπαγωγής του στη ρύθµιση του νόµου.

Εάν αυτό πιθανολογηθεί, τότε το δικα-

στήριο, που δικάζει µε τη διαδικασία

των ασφαλιστικών µέτρων, χορηγεί ανα-

στολή εκτέλεσης έως την έκδοση οριστι-

κής απόφασης επί του σχεδίου διευθέ-

τησης των οφειλών.

Πάντως, η κανονική εκτέλεση από τον

οφειλέτη - δανειολήπτη της ρύθµισης

χρεών επιφέρει την απαλλαγή του από

κάθε τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφει-

λής έναντι όλων των πιστωτών. Ο δανει-

ολήπτης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδι-

κασίας έχει καθήκον ειλικρινούς δήλω-

σης τόσο των περιουσιακών του στοιχεί-

ων όσο και των εισοδηµάτων του. Η πα-

ράβαση αυτής της υποχρέωσης συνεπά-

γεται την απόρριψη του αιτήµατος ρύθµι-

σης των οφειλών µε απαλλαγή.

Τι συµβαίνει στις περιπτώσεις που 

ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά

στοιχεία; 

Ιδιαίτερη είναι η αντιµετώπιση εφόσον

υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η

εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτη-

τη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Σε

αυτή τη περίπτωση ορίζεται εκκαθαρι-

στής, έργο του οποίου θα είναι η εκποί-

ηση της περιουσίας και η σύµµετρη ικα-

νοποίηση των πιστωτών.

Η προστασία της κύριας κατοικίας και

η εξαίρεσή της από τη ρευστοποιήσιµη

περιουσία συνεπάγεται την ικανοποίηση

των απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι του

ποσού του 85% της εµπορικής αξίας του

ακινήτου, µε περίοδο χάριτος και επιτό-

κιο ενήµερης οφειλής ή µέσο επιτόκιο

στεγαστικού δανείου και χωρίς ανατοκι-

σµό. Η περίοδος της τοκοχρεωλυτικής

εξόφλησης της οφειλής δεν µπορεί να

υπερβεί τα 20 έτη.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον νέο νόµο

διακανονισµού των οφειλών;

Πρόκειται για έναν ευνοϊκό νόµο, που

αντιµετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθµό το

µεγάλο και χρόνιο πρόβληµα της υπερ-

χρέωσης των νοικοκυριών. ∆εν λείπουν,

ωστόσο, και ορισµένες παγίδες, για τις

οποίες πρέπει να επιδειχθεί µεγάλη

προσοχή, ώστε ο δανειολήπτης να επιτύ-

χει την καλύτερη δυνατή ρύθµιση των

οφειλών του. Απαραίτητη κρίνεται στο

σηµείο αυτό η σωστή καθοδήγηση από

έναν έµπειρο νοµικό σύµβουλο.

Οι πλέον ευνοηµένοι
είναι οι οφειλέτες εκεί-
νοι, που δεν διαθέτουν
στο όνοµά τους ακίνητη
περιουσία, πλην της
πρώτης κατοικίας, και
που διαθέτουν χαµηλό
οικογενειακό εισόδηµα.

Ο νέος νόµος δεν επι-
φέρει γενική αναστολή
των µέτρων αναγκαστι-
κής εκτέλεσης (κατά-
σχεση, πλειστηριασµός
λοιπών περιουσιακών
στοιχείων, πλην της
πρώτης κατοικίας) κα-
τά του οφειλέτη. Αυτό
επιτυγχάνεται µόνο µε
έκδοση δικαστικής
απόφασης.

∆εν λείπουν και ορι-
σµένες παγίδες, για τις
οποίες πρέπει να επι-
δειχθεί µεγάλη προσο-
χή, ώστε ο δανειολή-
πτης να επιτύχει την
καλύτερη δυνατή ρύθ-
µιση των οφειλών του.

Είπε... 


