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Ικανοποίηση από Ένωση Καταναλωτών
Σερρών για το σχέδιο νόμου
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
ΟΙ ΟΡΟΙ
Ειδικότερα, σύμφωνα με την
παρουσίαση του νομοσχεδίου
από το υπουργείο Οικονομίας:
1) Το σχέδιο νόμου δίνει
τη δυνατότητα στους
υπερχρεωμένους πολίτες
που έχουν περιέλθει σε
αποδεδειγμένη μόνιμη
αδυναμία να εξυπηρετήσουν
τα χρέη τους, να ρυθμίσουν
την εξόφληση ενός μέρους
των χρεών τους για
τέσσερα χρόνια, και εφόσον
ανταποκριθούν στη ρύθμιση να
απαλλαγούν από το υπόλοιπο
των χρεών τους.
2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου
νόμου υπάγονται όλα τα
φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές
και επαγγελματίες, με εξαίρεση
τους εμπόρους, οι οποίοι όμως
έχουν από την υφιστάμενη
νομοθεσία τη δυνατότητα να
προσφύγουν στη διαδικασία
του πτωχευτικού κώδικα.

Το δικαστήριο μπορεί να
απαλλάξει τον οφειλέτη από
την υποχρέωση να καταβάλει
μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν
όταν βρίσκεται σε εξαιρετικά
δυσχερή θέση

Η ρύθμιση αφορά στην
εξόφληση ενός μέρους των
χρεών τους μέσα σε χρονικό
διάστημα τεσσάρων ετών
Δυνατότητα απαλλαγής από
το υπόλοιπο των χρεών τους

Στις 30 Ιουνίου 2010 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Το σχέδιο
νόμου δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα φυσικά
πρόσωπα,καταναλωτές και επαγγελματίες (με
εξαίρεση τους εμπόρους) να ρυθμίσουν όλα τα
χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά,
επαγγελματικά) αλλά και προς τρίτους. Η ρύθμιση
αυτή αφορά στην εξόφληση ενός μέρους των
χρεών τους μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων
ετών και δυνατότητα απαλλαγής από το υπόλοιπο
των χρεών τους.Την ικανοποίησή τους για την
κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εξέφρασαν σε κοινή
ανακοίνωσή τους 25 οργανώσεις καταναλωτών.Οι οργανώσεις αναφέρουν πως «μετά από
ένα μήνα εντατικής κινητοποίησής τους και μετά
από συγκέντρωση άνω των 4.000 ηλεκτρονικών

υπογραφών και με περισσότερα από 40 μηνύματα συμπαράστασης από ενώσεις καταναλωτών
και οργανώσεις- υπουργεία -άλλους δημόσιους
φορείς Ευρώπης και Αμερικής, που ασχολούνται με την υπερχρέωση η κυβέρνηση, τίμησε
τις προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις
της και οι ενώσεις καταναλωτών δηλώνουν ότι
θα μελετήσουν το σχέδιο νόμου στην τελική του
μορφή και θα εκφέρουν την άποψή τους στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής».Την κοινή ανακοίνωση υπογράφει οι: Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική
Ζωή «ΒΙΟΖΩ» η Ένωση Καταναλωτών Σερρών.
Σχετική ενημέρωση χθες έγινε από το Γραφείο
του υφυπουργού Οικονομίας Μ.Μπόλαρη.
Το δικαστήριο

Για την καταβολή μέρους του εισοδήματος ενός
καταναλωτή προκειμένου να ρυθμιστούν τα χρέη
του, δεν ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά
αποφασίζει το δικαστήριο. Αυτό μπορεί επίσης,
όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή
θέση (π.χ. άνεργος, ασθενής), να αποφασίσει την
απαλλαγή του από τη μηνιαία καταβολή εισοδήματος. Βέβαια, η οικονομική κατάστασή του
επανεξετάζεται ανά εξάμηνο. Η περιουσία του
οφειλέτη ρευστοποιείται. Εχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του αναλαμβάνοντας για διάστημα έως και 20 χρόνια με ευνοϊκό
επιτόκιο την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν
στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο που
κατοικεί ο οφειλέτης, και η υπόθεσή του δικάζεται

εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησής του για υπαγωγή στη ρύθμιση. Το
νομοσχέδιο προβλέπει πριν από την προσφυγή
στα δικαστήρια τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
τραπεζών - καταναλωτών.
Ελληνες τραπεζίτες:
«Παγίδα» για τους δανειολήπτες

«Παγίδα» για τους δανειολήπτες θεωρούν το
νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά οι
Ελληνες τραπεζίτες, καθώς δημιουργεί προσδοκίες σε πολλούς δανειολήπτες για διαγραφές
χρεών, όμως ελάχιστοι τελικά θα πληρούν τις
προϋποθέσεις για να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.
Υπογραμμίζουν ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει
να ψηφιστεί άμεσα για να μην υπάρξει «στάση
πληρωμών» από τους καταναλωτές. Υπολογίζουν
ότι οι αιτήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
θα ξεπεράσουν τις 400.000, ενώ εκτιμούν ότι στις
διατάξεις του νόμου θα υπαχθεί μόλις το 1% με
2%. Τα τραπεζικά στελέχη παραδέχονται ότι έχουν
γίνει αλλαγές στο σχέδιο νόμου -σύμφωνες και
με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-, ωστόσο εκφράζουν τη διαφωνία τους για
την εκδίκαση των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία,
και ότι δεν εξαιρέθηκαν τα στεγαστικά δάνεια. Με
το σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από
τις σημαντικότερες προεκλογικές της δεσμεύσεις,
δίνοντας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερχρέωσης
μία δεύτερη ευκαιρία.

3) Με το σχέδιο νόμου
ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς
τράπεζες (καταναλωτικά,
στεγαστικά, επαγγελματικά)
καθώς και όλα τα χρέη
προς τρίτους, με εξαίρεση
οφειλές από αδικοπραξία
που διαπράχθηκε με δόλο,
διοικητικά πρόστιμα,
χρηματικές ποινές, οφειλές
από φόρους και τέλη προς το
Δημόσιο και εισφορές προς
τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης.
4) Ο οφειλέτης, του οποίου
οι οφειλές ρυθμίζονται,
αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλλει κάθε μήνα
και για χρονικό διάστημα
τεσσάρων ετών ένα μέρος
του εισοδήματός του στους
πιστωτές. Το ποσόν που
θα καταβάλει καθορίζεται
από το δικαστήριο με βάση
τα εισόδημά του και αφού
ληφθούν υπόψη οι βιοτικές
ανάγκες του ιδίου και των
προστατευομένων μελών της
οικογενείας του.
Το μέρος του χρέους που
θα εξοφλήσει ο οφειλέτης
εξαρτάται λοιπόν από το
εισόδημα που διαθέτει και τις
πραγματικές του δυνατότητες.
Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου
κάποιο ελάχιστο ποσοστό
χρέους που θα πρέπει να
ξοφλήσει.
5) Η περιουσία του οφειλέτη
ρευστοποιείται για την
ικανοποίηση των πιστωτών.
Ο οφειλέτης έχει όμως τη
δυνατότητα να εξαιρέσει από
τη ρευστοποιήσιμη περιουσία
την κύρια κατοικία του,
αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό
επιτόκιο και με δυνατότητα
περιόδου χάριτος, για χρονικό
διάστημα που μπορεί να
φθάνει μέχρι 20 έτη.

