Ρφκμιςθ των οφειλϊν
υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων
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Σο πρόβλθμα
Πολλά νοικοκυριά ςιμερα
είναι υπερχρεωμζνα ςε τζτοιο βακμό
που δεν ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα
να εξυπθρετιςουν τα χρζθ τουσ.

Μοιραία λοιπόν οδθγοφνται ςτθν περικωριοποίθςθ.
Επειδι δεν διακζτουν ςοβαρι αγοραςτικι δφναμθ
και δυνατότθτα απεγκλωβιςμοφ από τθν υπερχρζωςθ,
δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν
ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι.
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Σο πρόβλθμα
τεγαςτικά δάνεια
Αφξθςθ κακ. 54%

Οι χορθγιςεισ προσ νοικοκυριά
και
οι αντίςτοιχεσ κακυςτεριςεισ άνω των 90
θμερϊν
ζχουν ωσ εξισ :

•

•

τεγαςτικά δάνεια:
Οι κακυςτεριςεισ άνω των 90 θμερϊν
αυξικθκαν κατά 54%.

Kαταναλωτικι
πίςτθ
Αφξθςθ κακ. 69,6%
Κακ: 11,7%
φνολο 34,9 δισ

Κακ: 6,9%
φνολο 72,9 δισ

Κακ: 6,9%
φνολο 33,9 δισ

Κακ: 4,6%
φνολο 65,7 δισ

Καταναλωτικά δάνεια:
Οι κακυςτεριςεισ άνω των 90 θμερϊν
αυξικθκαν κατά 69,9%.
Σα ποςοςτά αυτά εκτιμάται
ότι κα αυξθκοφν μζχρι το τζλοσ του ζτουσ
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Πθγι: Σράπεηα Ελλάδοσ. Εγχϊριεσ χρθματοδοτιςεισ προ προβλζψεων

Διαβοφλευςθ
χόλια πολιτϊν

Οι προτάςεισ που ακολουκοφν ζχουν διαμορφωκεί
λαμβάνοντασ υπόψιν τα ςχόλια περιςςότερων από 1.200
πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθ διαβοφλευςθ για το νομοςχζδιο
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Ποιουσ καλφπτει
το ςχζδιο νόμου
Σο ςχζδιο νόμου καλφπτει τουσ καταναλωτζσ και επαγγελματίεσ που βρίςκονται ςε

επελκοφςα
ι

επαπειλοφμενθ
αδυναμία αποπλθρωμισ λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν οφειλϊν.
Προχπόκεςθ θ αδυναμία αυτι να μθν είναι δόλια.

Δεν αφορά εμπόρουσ που άλλωςτε υπάγονται ςτθ διαδικαςία του πτωχευτικοφ κϊδικα.
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Μία δεφτερθ ευκαιρία
ςτουσ υπερχρεωμζνουσ
Οι υπερχρεωμζνοι
που ζχουν αποδεδειγμζνθ αδυναμία να
εξυπθρετιςουν τα χρζθ τουσ
(επελθούσα ή επαπειλούμενη, μη δόλια)

10%

μποροφν να ρυκμίςουν ζνα μικρό μζροσ των χρεϊν
τουσ και να απαλλαγοφν από το υπόλοιπο
εφόςον με μθνιαίεσ καταβολζσ

για

4 χρόνια

εξυπθρετιςουν
τουλάχιςτον το

10% των οφειλϊν τουσ
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ε ποια χρζθ αφορά

Σο ςχζδιο νόμου αφορά όλα τα χρζθ με εξαίρεςθ







οφειλζσ από αδικοπραξία που διαπράχκθκε με δόλο,
διοικθτικά πρόςτιμα,
χρθματικζσ ποινζσ,
οφειλζσ από φόρουσ
τζλθ προσ το Δθμόςιο και ειςφορζσ προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ

Απαλλαγι του οφειλζτθ από χρζθ μπορεί να γίνει μόνο μία φορά
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Η διαδικαςία

ΟΧΙ
Εξωδικαςτικόσ
ςυμβιβαςμόσ

Αίτθςθ

Επιδίωξθ
δικαςτικοφ
ςυμβιβαςμοφ

ΟΧΙ

Δικαςτικι
ρφκμιςθ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Αρκεί θ ςυναίνεςθ πιςτωτϊν
που καλφπτουν το 51% των
απαιτιςεων

8

Εξωδικαςτικόσ
ςυμβιβαςμόσ
Σο ςχζδιο νόμου υποχρεϊνει τα μζρθ (οφειλζτθ και πιςτωτζσ)
ςε προςπάκεια επιδίωξθσ ςυμβιβαςμοφ,
τόςο πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ όςο και μετά από αυτι.
Εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ
Σθν προςπάκεια ςυμβιβαςμοφ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τον οφειλζτθ
αναλαμβάνει :
•ο υνιγοροσ του Καταναλωτι
•ι θ Επιτροπι Φιλικοφ Διακανονιςμοφ που λειτουργεί ιδθ ςε κάκε Νομαρχία ι
Ζνωςθ Καταναλωτϊν
•ι δικθγόροσ
•ι άλλοσ δθμόςιοσ φορζασ που ςυνδράμει καταναλωτζσ ςε ηθτιματα
υπερχρζωςθσ.
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Η αίτθςθ

•

Αρμόδιο Δικαςτιριο ορίηεται το Ειρθνοδικείο του τόπου που κατοικεί ι διαμζνει
ο οφειλζτθσ (προχπόκεςθ: πρόςλθψθ 80 ειρθνοδικϊν)

•

Εφαρμόηεται θ εκοφςια δικαιοδοςία που επιτρζπει ςτο δικαςτιριο τθν
αυτεπάγγελτθ ζρευνα των γεγονότων.

10

Δικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ
Σο ςχζδιο νόμου υποχρεϊνει τα μζρθ (οφειλζτθ και πιςτωτζσ)
ςε προςπάκεια επιδίωξθσ ςυμβιβαςμοφ,
τόςο πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ όςο και μετά από αυτι.
Δικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ
Ο ςυμβιβαςμόσ ενϊπιον του Δικαςτθρίου είναι δυνατόν να επιτευχκεί
ακόμθ κι αν δεν ςυμφωνοφν όλοι οι πιςτωτζσ, αλλά ςυμφωνοφν μόνο πιςτωτζσ με
απαιτιςεισ που υπερβαίνουν το ιμιςυ των οφειλϊν.
Σο δικαςτιριο μπορεί να υποκαταςτιςει τθ ςυναίνεςθ των αντιτικεμζνων εφόςον
κρίνει ότι ο ςυμβιβαςμόσ δεν επιδεινϊνει τθ κζςθ τουσ και εξαςφαλίηεται θ
ςφμμετρθ ικανοποίθςι τουσ.
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Αναςτολι
των διωκτικϊν μζτρων

•

Η κοινοποίθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτζλλει τα διωκτικά μζτρα και «παγϊνει» τθν
οφειλι.

•

Αυτό δεν ιςχφει για τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία κα εξακολουκοφν μζχρι τθ
ςυηιτθςθ τθσ αιτιςεωσ να εκτοκίηονται με το ςυμβατικό επιτόκιο και να
εξυπθρετοφνται με δόςθ ενιμερθσ οφειλισ.

Κοινοποίθςθ
αιτιςεωσ

Αναςτολι
διωκτικϊν
μζτρων
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Δικαςτικι ρφκμιςθ με
μερικι απαλλαγι χρεϊν
•

Σο Δικαςτιριο ελζγχει αυτεπαγγζλτωσ τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων

•

Προχωρά ςτθν υπό όρουσ απαλλαγι του οφειλζτθ από χρζθ του.

•

Η ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν γίνεται μζςα από το ειςόδθμα του οφειλζτθ αλλά και με
τθν εκποίθςθ τθσ περιουςίασ του.

•

Σο φψοσ των μθνιαίων καταβολϊν κακορίηεται από το δικαςτιριο λαμβάνοντασ υπόψθ
τα πάςθσ φφςεωσ ειςοδιματά του, ιδίωσ εκείνα από τθν προςωπικι του εργαςία, τθ
δυνατότθτα ςυνειςφοράσ του ςυηφγου και ςτακμίηοντασ αυτά με τισ βιοτικζσ ανάγκεσ
του ιδίου και των προςτατευομζνων μελϊν τθσ οικογενείασ του.

•

Ο οφειλζτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει κάκε μινα και για χρονικό

διάςτθμα
πιςτωτζσ.

4 ετϊν μζροσ του ειςοδιματόσ του (τουλάχιςτον 10% τθσ οφειλισ) ςτουσ
13

Δικαςτικι ρφκμιςθ
με πλιρθ απαλλαγι χρεϊν

10%

 Η προχπόκεςθ του
δεν ιςχφει ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (χρόνια
ανεργία, προβλιματα υγείασ, ανεπαρκζσ ειςόδθμα για τθν κάλυψθ
ςτοιχειωδϊν βιοτικϊν αναγκϊν)

 Ακολουκοφνται αυςτθρζσ και ςυνεχείσ διαδικαςίεσ ελζγχου για

4 ζτθ
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Προςταςία τθσ κφριασ
κατοικίασ

Ο οφειλζτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εξαιρζςει από τθ ρευςτοποιιςιμθ περιουςία
τθν κφρια κατοικία του, αναλαμβάνοντασ, με ευνοϊκό επιτόκιο, για χρονικό
διάςτθμα που μπορεί να φκάνει μζχρι 20 ζτθ τθν εξυπθρζτθςθ χρεϊν που
αντιςτοιχοφν ςτο

85% τθσ εμπορικισ αξίασ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προςτατεφονται οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ
του υπερχρεωμζνου, δίχωσ να κίγονται τα ςυμφζροντα των πιςτωτϊν, και ιδίωσ
των τραπεηϊν από τα εξαςφαλιςμζνα με υποκικθ ςτεγαςτικά δάνεια.
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Δικαςτικι ρφκμιςθ
χωρίσ απαλλαγι από χρζθ
για πρόςκαιρθ αδυναμία

Οφειλζτεσ που εξαιτίασ απρόοπτων ι αιφνίδιων δυςάρεςτων γεγονότων ςτθ ηωι
τουσ ζχουν περιζλκει ςε πρόςκαιρθ αδυναμία πλθρωμισ μποροφν να
επιτυγχάνουν με απόφαςθ δικαςτθρίου τθν αναςτολι μζχρι
εξυπθρζτθςθσ των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων.

2 ζτθ τθσ
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Ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν
αποτροπι καταχριςεων
•

Εφαρμογι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ τθσ μθ δόλιασ αδυναμίασ πλθρωμισ.

•

Ποινικζσ κυρϊςεισ από ανειλικρινι διλωςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων και
ειςοδθμάτων.

•

Τπεφκυνθ διλωςθ για τισ μεταβιβάςεισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τελευταίων
ετϊν.

•

Παράβαςθ ειλικρινοφσ διλωςθσ από δόλο ι βαριά αμζλεια επιφζρει ζκπτωςθ από
τθν απαλλαγι των χρεϊν, ακόμθ και μετά τθ περάτωςθ τθσ διαδικαςίασ.

•

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ των πιςτωτϊν ςε ςτοιχεία του ςτθν εφορία ι ςτον εργοδότθ.

•

Περιοριςμοί ςτθν υποβολι νζασ αίτθςθσ.
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Πλεονεκτιματα

Σο ςχζδιο νόμου για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων
αντιμετωπίηει το πρόβλθμα τθσ ΤΠΕΡΧΡΕΩΗ, που είναι ζνα από τα μεγαλφτερα
κοινωνικά προβλιματα τθσ χϊρασ μασ ςιμερα, κατά τρόπο:





ουςιαςτικό,
ςφγχρονο,
κεςμικό,
εναρμονιςμζνο με τισ επιταγζσ ενόσ κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου
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Μία δεφτερθ ευκαιρία
ςτουσ υπερχρεωμζνουσ

Περιοριςμόσ
Διαςφάλιςθ
ελάχιςτου
επιπζδου
διαβίωςθσ

ακζμιτων

Ενίςχυςθ ρευςτότθτασ
ςτθν αγορά

ειςπρακτικϊν
πρακτικϊν

Ανατροπι
κατάςταςθσ
ομθρίασ

Προοπτικι
απεγκλωβιςμοφ
Πλιγμα ςτισ
επϊδυνεσ
καταςτάςεισ

Δυνατότθτα
πτϊχευςθσ
φυςικοφ
προςϊπου

Δικαίωμα
για νζο
οικονομικό
ξεκίνθμα

Διαπραγματευτικι
δφναμθ ςτουσ
υπερχρεωμζνουσ
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Οφζλθ για τισ Σράπεηεσ
Η ειςαγωγι των νζων κεςμϊν:
•

κα επιτρζψει ςτα πιςτωτικά ιδρφματα τθν μερικι
τουλάχιςτον ικανοποίθςθ απαιτιςεϊν τουσ που
διαφορετικά δεν κα μποροφςαν να επιτφχουν
λόγω τθσ αδιζξοδθσ προοπτικισ που ζχει περιζλκει
ο οφειλζτθσ

Αποςπαςματικι
ικανοποίθςθ
Σράπεηεσ
απαιτιςεων

Η ανάκτηςη από καταναλωτικζς πιστώσεις
καθυςτερημζνεσ άνω των 180 ημερών
δεν υπερβαίνει το 20%.

Τπεφκυνοσ
Σράπεηεσ

•

δανειςμόσ

προάγει τον υπεφκυνο δανειςμό
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