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N OUST A X
ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

(3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με του Νόμους 4346/2015 & 4346/2015)

Ποιες οφειλές υπάγονται στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη;
Στις οφειλές που υπάγονται στο νόμο συμπεριλαμβάνονται όλες οι οφειλές σε ιδιώτες
{π.χ. τράπεζες, εκμισθωτές κλπ.) καθώς και όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ..
του Δήμους. TIC Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ. ΟΑΕΕ κλπ). εφόσον αυτές
δεν έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη,
δεν δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη, δεν συνίστανται σε
διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, και τέλος, δεν αφορούν υποχρέωση διατροφής
συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Σημειωτέον ότι για να συμπεριλάβει ο οφειλέτης στη
ρύθμιση του Νόμου και οφειλές του προς το Δημόσιο κ.λ.π. πρέπει υποχρεωτικά να έχει
έστω και μία οφειλή σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες). Τέλος, εφόσον ο οφειλέτης έχει ήδη
ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία
κ.λ.π. θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από την ρύθμιση αυτή προκειμένου να μπορέσει να
συμπεριλάβει τις οφειλές του αυτές στην αίτηση νια την υπαγωγή τους στο νέο Νόμο
Κατσέλη (Ν. 3869/2010, άρθρο 1)
2. Πώς προσδιορίζει το δικαστήριο το ποσό της δόσης που θα καταβάλλω ως οφειλέτης
για να ρυθμίσω τα χρέη μου;
Με βάση τρεις παραμέτρους:
• την αξία των περιουσιακών στοιχείων -πλην κύριας κατοικίας- που πιθανώς θα
ζητήσει το δικαστήριο να ρευστοποιηθούν,
• την εισοδηματική του κατάσταση και
• την αξία του ακινήτου που θα προέκυπτε αν πήγαινε σε πλειστηριασμό το ακίνητο,
η οποία θα καθορισθεί από εκτιμητή που θα ορίσει το δικαστήριο (Ν. 3869/2010,
συνδυασμός άρθρων).
3. Τι έγγραφα χρειάζομαι για να καταθέσω την αίτηση στο δικαστήριο για να υπαχθώ
στο Νόμο Κατσέλη;
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ) Ε1 και εκκαθαριστικά των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,
δ) πρόσφατο Ε9,
ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,
θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων,
ι)(τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη,
ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να
προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό
κακουργήματος,
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής
εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής
ικανότητας του αιτούντος),
ιδ) ΥΔ για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων,
ιε) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη,
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την
σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία (ΚΥΑ 7534/ΦΕΚ
1794/20.08.2015).
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Πόσες φορές μπορεί να απαλλαγεί ο οφειλέτης από τα χρέη του;
Μόνο μία φορά (Ν. 3869/2010, άρθρο 1 παρ. 1).
5. Αν απαίτηση πιστωτή δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση υπαγωγής στον Νόμο
Κατσέλη, επηρεάζεται αυτή από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών του αιτούντος;
Όχι. Πρέπει να έχει συμπεριληφθεί (Ν. 3869/2010, άρθρο 1 παρ. 1).
6. Έχω οφειλές προς ιδιώτες, Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είχαν
δημιουργηθεί στο παρελθόν και για τις οφειλές προς το Δημόσιο, είχα προβεί σε
ρύθμιση, μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στον Νόμο;
Ναι. Ο ανωτέρω Νόμος ορίζει ότι οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το
τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη και κατά
συνέπεια η υπαγωγή μπορεί να γίνει κανονικά (δεν έχει σημασία εάν έχουν ρυθμιστεί
κατά το παρελθόν, απλώς ο οφειλέτης θα πρέπει να παραιτηθεί από τη ρύθμιση). Το
κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι αυτό της δημιουργίας και της βεβαίωσης της
ασφαλιστικής ή φορολογικής οφειλής και όχι το χρονικό σημείο ρύθμισής της (Ν.
3869/2010, άρθρο 1 παρ. 3 & 4).
7. Έχω μόνο οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, και ΔΕΚΟ, μπορώ να
καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;
Όχι. Για να μπορέσει κάποιος δανειολήπτης να υπαγάγει στις ευεργετικές διατάξεις του
Νόμου τις ανωτέρω οφειλές θα πρέπει να έχει παράλληλα με αυτές και οφειλές προς
πιστωτικά ιδρύματα ή φυσικά πρόσωπα. Για να ρυθμίσει αυτές τις οφειλές, θα πρέπει να
απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. ή στο ασφαλιστικό ταμείο και να διαπραγματευθεί μια βιώσιμη
λύση για την αποπληρωμή των χρεών του. Επισημαίνεται επίσης ότι μπορούν να
ρυθμιστούν μέσω της υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη οι οφειλές προς ΔΕΚΟ (Ν. 3869/2010,
άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β' Νομική Θεωρία, βλ. Βενιέρη I.- Κατσά Θ., Υπερχρεωμένα Φυσικά
Πρόσωπα, Έκδοση 2016).
8. Έχω οφειλές από μη απόδοση Φ.Π.Α., μπορώ να τις εντάξω και αυτές στην αίτηση
υπαγωγής στο Νόμο;
Όχι. Η μη απόδοση Φ.Π.Α. είναι πράξη ποινικά κολάσιμη και κατά συνέπεια η
συγκεκριμένη οφειλή εμπίπτει στις εξαιρέσεις που έχει θέσει ο ανωτέρω Νόμος και
εξαιρείται της ρύθμισης (Ν. 3869/2010, άρθρο 1 παρ. 4 στοιχ. β').
9. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ
να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;
Ναι. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, οι
οποίες έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν με άλλο πλαίσιο ρύθμισης (πχ 100 δόσεις ή
αυτοτελείς ρυθμίσεις Ασφαλιστικών ταμείων) και ο δανειολήπτης έχει και άλλες οφειλές,
είτε: α) μη ρυθμισμένες οφειλές προς το δημόσιο, είτε β) οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα
ή ιδιώτες, τότε για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές έχει τις εξής δυνατότητες:
Α) να επιλέξει να διατηρήσει την προϊσχύουσα ρύθμιση στην οποία είχε προβεί.
Β) να υπαγάγει και τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές στο νόμο Κατσέλη, με ταυτόχρονη όμως
παραίτηση του από το παλαιότερο πλαίσιο ρύθμισης (στο οποίο είχε προβεί).
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση και της ρύθμισης και άνω του
ενός θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών (Ν. 3869/2010, άρθρο 1 παρ. 3 στοιχ. β' και εδ. β').
10. Εντάσσονται στον Νόμο τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, της
Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΕΚ-ΟΑΕΔ;
Ναι (Νομική Θεωρία, βλ. Βενιέρη I.- Κατσά Θ., Υπερχρεωμένα φυσικά Πρόσωπα, Έκδοση
2016, σελ. 186,190 υποσημ. 978 και 195-197).
4.
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11. Έχω οφειλές έως 20.000 ευρώ και δεν έχω κανένα εισόδημα, ούτε άλλη περιουσία.

Μπορώ να διαγράψω τα χρέη μου; Τι προϋποθέσεις ισχύουν;
Προβλέπεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης των μικροοφειλών για οφειλέτες που τα
χρέη τους δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 20.000 Ευρώ, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) το εισόδημά τους είναι μηδενικό,
β) δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία
ν) δεν πούλησαν ακίνητη περιουσία την τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης και
6) δεν έχουν καταθέσεις ή κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1.000 Ευρώ. ε) να
μην υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές.
στ) να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την
πλήρη απαλλαγή του από τις οφειλές του. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο του χορηγεί
προσωρινή απαλλαγή από τα χρέη του για διάστημα 18 μηνών κατά τους οποίους ο
οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει το Δικαστήριο ανά τρίμηνο για κάθε μεταβολή της
περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. Μετά την παρέλευση των 18 μηνών, και
εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη, ο
οφειλέτης απαλλάσσεται οριστικά από τα χρέη του (Ν. 3869/2010, άρθρο 5α).
12. Με αφορά ως έμπορο το πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη;
Όχι, στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν
πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), άνεργοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση και
έμποροι που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της "μικροεμπορικής" δραστηριότητας. Τα
παραπάνω πρόσωπα πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των
οφειλών τους. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σας ρυθμίσεις δύνανται να υπαχθούν
ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας. Αντιθέτως,
στις ρυθμίσεις του νόμου δεν υπάγονται όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή όσοι
είναι έμποροι, ανεξαρτήτως του αν τα γοέη τους είναι αστικά ή εμπορικά. Ένας οφειλέτης
που είχε την εμπορική ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα αλλά δεν την έχει πλέον
μπορεί να υπαχθεί στο νόμο, αν δεν έπαυσε τις πληρωμές του κατά το χρόνο που ήταν
έμπορος. Δηλαδή, ένας οφειλέτης, πρώην έμπορος, υπάγεται στο νόμο, ακόμη κι αν μετά
την παύση της εμπορικής του ιδιότητας εξακολουθεί να οφείλει εμπορικά χρέη, που είχαν
γεννηθεί όσο είχε την εμπορική ιδιότητα με βασική προϋπόθεση ότι μέχρι την παύση της
εμπορικής δραστηριότητας και μέχρι την απώλεια της εμπορικής του ιδιότητας για κάποιο
χρονικό διάστημα μετά, δεν είχε τεθεί σε παύση πληρωμών και εξυπηρετούσε τα χρέη του.
Κριτήριο νια την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη αποτελεί ο χαρακτηρισμός του προσώπου
ως έμπορου ή μη και όγι η Φύση των χρεών του, αν είναι δηλαδή εμπορικά ή αστικά
(π.γ. επαγγελματικό δάνειο ή στεγαστικό δάνειο). Και τούτο διότι όταν κάποιος ασκεί
εμπορική δραστηριότητα τεκμαίρεται ότι όλα του τα χρέη αναλήφθηκαν χάριν της
εμπορίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια και τα οποία
επ' ουδενί δεν σχετίζονται με την ασκούμενη εμπορική δραστηριότητα. Αντίθετα, αν τα
χρέη έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της απόκτησης από τον οφειλέτη της
εμπορικής ιδιότητας, αυτός μπορεί να υπαχθεί κανονικά στο νόμο 3869/2010 (ΙΜ.
3869/2010, άρθρο 1 παρ. 1).
13. Αν θέλω να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο πρέπει πρώτα να κάνω εξωδικαστικό
συμβιβασμό με την Τράπεζα;
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Μπορεί κάποιος να υποβάλει
κατευθείαν την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο.
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14. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να καταφύγω σε δικηγόρο για τη σύνταξη της

αίτησης υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη. Τι με συμβουλεύετε να κάνω;
Η σύνταξη και κατάθεση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο, καθώς και η συζήτηση αυτής δεν
απαιτεί την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου. Ωστόσο, για την αποφυγή λαθών κατά τη
διαδικασία σύνταξης, κατάθεσης και συζήτησης της αίτησης, προτείνεται η συνεργασία με
δικηγόρο. Εάν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα προσφυγής σε δικηγόρο λόγω έλλειψης
οικονομικών πόρων, μπορεί να αξιοποιήσει το θεσμό της νομικής βοήθειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3226/2004. Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού
χαρακτήρα συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου
των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου,
συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο,
να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να
γίνουν οι αναγκαίες πράξεις. Γίνεται με αίτηση του δικαιούχου προς το δικαστήριο. Για
περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη νομική βοήθεια, οι οφειλέτες μπορούν να λάβουν
συμβουλές από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα, τηλ.
210.3378.102-3).
15. Αφού καταθέσω την αίτησή μου στο Ειρηνοδικείο μετά τι γίνεται;
Ξεκινά το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού. Δηλαδή κάνω προσπάθεια να βρω μια
συμβιβαστική λύση με την Τράπεζα.
16. Τι είναι ο προδικαστικός συμβιβασμός;
Η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού είναι υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας, τόσο για
τον οφειλέτη όσο για τη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Εκτός από την ημερομηνία
εκδίκασης της αίτησης, ορίζεται υποχρεωτικά και ημερομηνία κατά την οποία θα συζητηθεί η
ενδεχόμενη επικύρωση συμβιβασμού των μερών, αν είναι επιτυχής η απόπειρα συμβιβασμού.
Ειδάλλως, την ίδια ημέρα συζητείται και η αίτηση προσωρινής διαταγής.
17. Ποιος συνδράμει την προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού;
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Ένωσης Καταναλωτών
που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή ο
Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρος. (Για τους λοιπούς φορείς, βλ.
ερωτήσεις 13ης Κατηγορίας. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού έχουν περάσει στην
αρμοδιότητα των Δήμων, επομένως, για κάθε θέμα σχετικά με τις εν λόγω επιτροπές, ο πολίτης
μπορεί να απευθύνεται στο Δήμο του).
18. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορέων συνδρομής;
Οι φορείς που συνδράμουν στην προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να
ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ενεργούν κατά
τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη
του συμβιβασμού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση
οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις
ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητά του να αποπληρώνει τα χρέη.
19. Πώς γίνεται και πώς αποδεικνύεται η προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού μετά
την υποβολή της αίτησης;
Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθηθεί. Η προσπάθεια
συμβιβασμού γίνεται προς όλους τους πιστωτές και αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα
που την έχει αναλάβει. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ότι κρίνουν προς το
συμφέρον τους. Για το συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο
Ειρηνοδίκη.
20. Πόσο διαρκεί το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού;
Δύο μήνες. Μετά το διάστημα αυτό προσέρχομαι στον Ειρηνοδίκη και αν έχει βρεθεί συμφωνία
με την Τράπεζα, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει το συμβιβασμό. Αν όχι, εκδίδει προσωρινή διαταγή
και λαμβάνει προληπτικά μέτρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης.
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21. Πότε και σε ποιους πρέπει να κοινοποιήσω την αίτησή μου;

Εντός 15 ημερών θα πρέπει η αίτηση του οφειλέτη να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή και
μόνο, σε όλους του πιστωτές του, καθώς και στους εγγυητές.
22. Με την κατάθεση της αίτησής μου δίνονται δύο ημερομηνίες. Τι είναι αυτές;
Η μία είναι η ημερομηνία συζήτησης της αίτησής του ενώπιον του Ειρηνοδικείου, με σκοπό την
έκδοση δικαστικής απόφασης και η άλλη η ημέρα επικύρωσης, η οποία θα πρέπει να
προσδιοριστεί υποχρεωτικά δύο μήνες (2) μετά την κατάθεση της αίτησης και η οποία 0α
προηγηθεί χρονικά.
Η ημέρα επικύρωσης είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία θα επικυρωθεί ο προδικαστικός
συμβιβασμός, είτε η ημερομηνία συζήτησης ενδεχόμενου αιτήματος προσωρινής διαταγής
ώστε να μη ληφθεί κανένα μέτρο εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
Από την κατάθεση της αιτήσεως και μέχρι την ημέρα της επικύρωσης:
1. Τα μέρη προσπαθούν να συμβιβαστούν.
2. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στη νομική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
3. Ο οφειλέτης υποχρεούται σε καταβολές, εκτός αν είναι άνεργος κλπ. Πιο συγκεκριμένα, ο
νόμος προβλέπει ότι από τότε που κατατέθηκε η αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο πρέπει να
γίνονται καταβολές ίσες με (τουλάχιστον) το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης ή σε κάθε
περίπτωση ποσού 40 ευρώ. Ωστόσο, εάν ο οφειλέτης έχει μηδενικό εισόδημά δικαιολογούνται
μηδενικές καταβολές προς τις τράπεζες.
23. Από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημέρα επικύρωσης, ποιες ενέργειες θα
πρέπει να λάβουν χώρα;
Εντός ενός (1} μήνα από την προαναφερόμενη επίδοση στους πιστωτές, οι τελευταίοι οφείλουν
να καταθέσουν στο φάκελο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο τις απόψεις τους για το σχέδιο
ρύθμισης οφειλών.
Παράλληλα, λαμβάνουν γνώση και των εγγράφων που ο οφειλέτης έχει προσκομίσει σχετικά με
την περιουσιακή του κατάσταση. Αν επέλθει συμβιβασμός κατά τους όρους του Νόμου
επέρχεται ο προδικαστικός συμβιβασμός των μερών.
24. Νέα προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου {δικαστικός συμβιβασμός);
Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη (οφειλέτες και πιστωτές) να συμβιβάζονται και μετά
την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας. Προϋπόθεση να συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που
υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται
σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις και
πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων. Τότε ο
Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης
των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή
θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται
αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν
συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωμένου σχεδίου.
Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή
που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, βαθμό ή β)
σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδείκνύει ότι θα
περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν
συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές, ή γ) αμφισβητείται
απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή.
25. Πότε εκδικάζεται η υπόθεση;
Σύμφωνα με το Νόμο, η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός έξι
μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής της, το οποίο δεν ισχύει στην πράξη, λόγω του
όγκου των υποθέσεων.
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26. Μέχρι τότε πώς προστατεύομαι;

Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης (όχι από την επίδοση) και μέχρι την ημέρα της
επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του αιτούντοςοφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας
του.
Αν τελικά δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την
ημέρα της επικύρωσης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη μέχρι
την έκδοση οριστικής απόφασης επ' αυτής και άρα οι τράπεζες δεν μπορούν να προβούν
σε κατάσχεση και πλειστηριασμό είτε κινητών είτε ακινήτων πραγμάτων του, έκδοση
διαταγών πληρωμής, προσημείωση ακινήτου κλπ.
27. Ποια είναι η χρονική ισχύς της προσωρινής προστασίας που παρέχει ο Νόμος μετά
την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου;
Για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης - δηλαδή μέχρι την
ημερομηνία συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως του αιτήματος χορήγησης
της προσωρινής διαταγής - επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή όλων των καταδιωκτικών
μέτρων των πιστωτών. Η απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής έχει μεγίστη ισχύ για
συνολικό χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, εντός του οποίου διαστήματος περιλαμβάνεται
και το αρχικό δίμηνο.
28. Η δικάσιμος για την τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου είναι μεταγενέστερη των έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μου. Μπορώ να επεκτείνω τη
χρονική ισχύ της προσωρινής προστασίας που μου παρέχει ο Νόμος μετά την κατάθεση
της αίτησής μου;
Ναι. Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη,
αυτός μπορεί να υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα ζητά προστασία
έναντι των πιστωτών του για το χρονικό διάστημα πέραν του ανώτατου εξάμηνου ορίου
ισχύος της προσωρινής διαταγής.
29. Τι ζητώ με την αίτησή μου προς το Ειρηνοδικείο;
Ρύθμιση των οφειλών μου με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές για τρία (3) χρόνια
(εκτός της περίπτωσης των στεγαστικών δανείων όπου η δικαστική ρύθμιση μπορεί να
εκτείνεται έως τα 20 έτη ή και περισσότερο υπό προϋποθέσεις (βλ. 3 Π Κατηγορία - 4Π
ερώτηση). Οι μηνιαίες καταβολές, οι δόσεις μου, ρυθμίζονται με βάση τα εισοδήματά
μου(και της/του συζύγου μου), την περιουσία μου και τις βιοτικές ανάγκες τις δικές μου
και των τέκνων μου, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση που εκπληρώσω τη ρύθμιση των οφειλών
μου, όπως την όρισε το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο των
οφειλών μου, αφού καταθέσω σχετική αίτηση.
30. Αφορά ο νόμος και τους εγγυητές των δανείων;
Nαι. Στον Νόμο μπορούν να υπαχθούν και οι εγγυητές δανείων, είτε αν έχουν υπογράψει
μόνον ως εγγυητές.
31. Εάν κάνω χρήση του Νόμου Κατσέλη ή απαλλαγώ από το χρέος, απαλλάσσεται
ταυτόχρονα και ο εγγυητής;
Όχι. Θα πρέπει ο ίδιος ο εγγυητής να ενταχθεί στο Νόμο με αυτοτελή αίτησή του, ώστε να
προστατευθεί, αν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης.
32. Από την κατάθεση της αίτησής μου, υποχρεούμαι σε καταβολές; Για ποιο ποσό:
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας η σοβαρών προβλημάτων υγείας κ.λ.π.,
όπου προσδιορίζεται μηδενική ή πολύ χαμηλή δόση, από την κατάθεση της αίτησής του, ο
οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει:
• είτε κατ' ελάχιστο το 10% των μηνιαίων δόσεων που οφείλει να καταβάλει σε
όλους τους δανειστές του,
• είτε κατ' ελάχιστο συνολικά το ποσό των 40€ μηνιαίως.
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33. Οι παραπάνω δόσεις αφαιρούνται;

Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης συνυπολογίζονται.
34. Για να αποπληρώσω τα χρέη μου πρέπει να πουλήσω το σπίτι μου;
Αν ο οφειλέτης διαθέτει και άλλα ακίνητα πέραν της πρώτης κατοικίας (ερωτήσεις για την
προστασία της πρώτης κατοικίας απαντώνται παρακάτω στην 3Π Κατηγορία), το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει τον ορισμό εκκαθαριστή για τη ρευστοποίησή τους και την ικανοποίηση
των δανειστών.
35. Τι κάνω αν μου κοινοποιηθούν διαταγές πληρωμής από τραπεζικά δάνεια;
Ο οφειλέτης προβαίνει εντός 15 εργασίμων ημερών σε άσκηση ανακοπής και αίτηση
αναστολής.
36. Εάν κοινοποιηθούν διαταγές πληρωμής από τραπεζικά δάνεια ο οφειλέτης έχει
προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής και αίτηση
αναστολής. Υφίσταται κάποια ενημέρωση που μπορεί να δοθεί σε κάποιον οφειλέτη ο
οποίος άφησε να παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία (πχ. περίπτωση όπου ο
οφειλέτης δεν προχώρησε στις προαναφερόμενες ενέργειες εδώ και δύο χρόνια) προς αποφυγή
των συνεπειών από τον πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων; Παράλληλα μπορεί μία
τέτοια κατηγορία οφειλετών να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα νομικά εργαλεία (πχ Νόμο
Κατσέλη, Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών) προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές;
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, εκείνος υπέρ
του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή μπορεί να την επιδώσει εκ νέου στον οφειλέτη, ο
οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από τη νέα επίδοση. Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία,
η διαταγή πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και είναι δυνατό να προσβληθεί μόνο
με αναψηλάφηση.
Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αρχίζει από την επίδοση σε εκείνον κατά του
οποίου στρέφεται η εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση,
δηλαδή της διαταγής πληρωμής εν προκειμένω. Σύμφωνα με το άρθρο 926 παρ. 2 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Όταν περάσει έτος από την επίδοση της επιταγής, δεν
μπορεί να γίνει καμιά άλλη πράξη εκτέλεσης που να βασίζεται επάνω σ' αυτήν». Επομένως,
μετά την παρέλευση έτους από την επίδοση επιταγής προς πληρωμή, δεν μπορεί να γίνει
καμιά άλλη πράξη εκτέλεσης βάσει του ίδιου τίτλου. Αν επομένως, δεν ξεκινήσει η
αναγκαστική εκτέλεση, ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.
Αν όμως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, τότε ο οφειλέτης
παραπέμπεται στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την προστασία
του (632 και 933, 937 παρ. 1 ΚΠολΔ).
37. Τι θα συμβεί αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτησή μου για παράβαση του
καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης που υπέχω;
Προβλέπεται ότι είναι απαράδεκτη νέα αίτηση του οφειλέτη πριν την πάροδο δύο ετών από την
απόρριψη της αίτησής του ή την έκπτωσή του από την ήδη γενομένη ρύθμιση, οι οποίες
οφείλονται σε ανειλικρινή δήλωσή του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του
ή σε παράλειψη με δόλο ή με βαριά αμέλεια να συμπεριλάβει πιστωτές.
38. Υπάρχει αναστολή μέτρων και από πότε ισχύει;

Από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η
λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Κατά την ημέρα επικύρωσης
ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ενδεχόμενος προδικαστικός
συμβιβασμός, είτε θα αποφασιστεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και
αυτεπαγγέλτως, η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, η
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διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και η
καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.
39. Τι γίνεται αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτησή μου;
Εάν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση, ο δανειολήπτης - οφειλέτης έχει το δικαίωμα
να ασκήσει έφεση, ακόμη και αναίρεση. Επίσης, μπορεί να επανέλθει στο ίδιο
δικαστήριο που του απέρριψε την αίτηση καταθέτοντας νέα αίτηση, με κάποιους όμως
χρονικούς περιορισμούς που σχετίζονται με τους λόγους που απερρίφθη η αίτησή του.
40. Τι μπορώ να πράξω αν δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόφαση του
δικαστηρίου;
Αν η αίτηση του δανειολήπτη - οφειλέτη γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ωστόσο εκείνος
κρίνει ότι οι μηνιαίες δόσεις που ορίστηκαν είναι υψηλές και δεν μπορεί να
ανταποκριθεί, μπορεί να ασκήσει έφεση, ακόμη και αναίρεση. Σε κάποιες περιπτώσεις
που η απόφαση έχει σφάλματα, μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωσή της.
41. Τι συνέπειες έχει για εμένα (τον οφειλέτη) η μη τήρηση της απόφασης του
δικαστηρίου;
Αν ο δανειολήπτης - οφειλέτης δεν τηρήσει την απόφαση του δικαστηρίου για πάνω
από 3 μήνες, δηλαδή εάν δεν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις που αυτό ορίζει στους
πιστωτές του, τότε εκείνοι έχουν δικαίωμα εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος
να υποβάλουν αίτημα έκπτωσής του από το νόμο, το οποίο εισάγεται στο δικαστήριο
που εξέδωσε την απόφαση και έχει ως συνέπεια την επαναφορά των απαιτήσεων των
πιστωτών στο ύψος που αυτές θα είχαν διαμορφωθεί αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση.
42. Μετά την άσκηση έφεσης κατά της δικαστικής απόφασης που εκδίδεται, πώς
προστατεύομαι;
Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση οριστικής
απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη, αν πιθανολογείται
ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του οφειλέτη και ότι
θα ευδοκιμήσει η αίτηση.
43. Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η εισοδηματική μου κατάσταση μέχρι να εκδικαστεί η
υπόθεση ή μετά την εκδίκαση;
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να ενημερώσει τον φάκελο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.
Αν παραμείνει άνεργος ή μειωθούν τα εισοδήματά του και αδυνατεί να πληρώνει τη δόση
που του έχει οριστεί με την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη, μπορεί να αιτηθεί την
ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής.
Αν η εισοδηματική του κατάσταση βελτιωθεί την επόμενη τριετία έως πενταετία από την
έκδοση απόφασης, θα πρέπει να το καταστήσει γνωστό με δήλωσή του που κατατίθεται
στον φάκελο που τηρείται στο δικαστήριο. Αν πάλι τα εισοδήματά του μειωθούν και
αδυνατεί να πληρώνει τη δόση που του έχει ορίσει το δικαστήριο, μπορεί να αιτηθεί την
ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης.
44. Η αίτηση υπαγωγής κι η ένταξη αντιστοίχως στο Νόμο Κατσέλη επηρεάζει τους
δανειολήπτες σε περίπτωση που επιθυμούν στο μέλλον να λάβουν χρηματοδότηση (είτε
από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους) για την εκκίνηση κάποιας επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Επιπλέον χρήσιμο θα ήταν να διευκρινισθεί εάν κάποιος δανειολήπτης,
ο οποίος υποβάλει αίτηση ένταξης στον Νόμο Κατσέλη, στερείται ή όχι πιστοποιητικού
φορολογικής ενημερότητας. Αντίστοιχα τι γίνεται για το προαναφερόμενο ζήτημα κατά
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση
της δικαστικής απόφασης;
Η φορολογική διοίκηση προς το παρόν ακολουθεί τη διοικητική πρακτική να μην χορηγεί
φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ενώ για το
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συγκεκριμένο θέμα έχει ζητηθεί γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία θα επιλύσει οριστικά το
ζήτημα.
Εφόσον η ερώτηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ συνδέεται με τη
δυνατότητα χορήγησης ή μη, φορολογικής ενημερότητας, η απάντηση που προσήκει είναι
η ίδια. Ειδάλλως, για περαιτέρω πληροφορίες, καλό είναι να συστήνουμε στον
συναλλασσόμενο να επικοινωνεί με τον αρμόδιο φορέα.
45. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο χρήζει διευκρίνισης είναι το εξής: σε περίπτωση που
βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση κάποιου δανειολήπτη ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στο
Νόμο Κατσέλη μετά το πέρας της πενταετίας από την στιγμή που θα εκδοθεί η δικαστική
απόφαση (πχ μετά από έξι έτη) ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει; Θα πρέπει
να ενημερωθεί η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου για παράδειγμα;
Μετά τη λήξη της περιόδου ρύθμισης που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, τα χρέη έχουν
διευθετηθεί οριστικά και ο δανειολήπτης δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προς
το τραπεζικό ίδρυμα ή το Δικαστήριο, για τις εν λόγω οφειλές του.

Ερωτήσεις για Προστασία Πρώτης Κατοικίας

1. Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία μου από πλειστηριασμούς;

Ο Ι προϋποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2 Ν. Κατσέλη) έχουν
διαμορφωθεί ανάλογα με την αντικειμενική αξία της κατοικίας και το ύψος του
εισοδήματος του. Έχουν διαμορφωθεί δύο κατηγορίες ως εξής:
• Η πρώτη είναι αυτή με βάση την οποία η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας είναι
έως 120.000 ευρώ (για τον άγαμο), προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για του έγγαμο και
κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας
πρέπει να έχουν εισόδημα που είναι ίσο ή υπολείπεται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης
(όπως αυτές διαμορφώνονται στην τέταρτη ομάδα δαπανών, δηλαδή την ομάδα που
περιλαμβάνει και τις δαπάνες για αναψυχή, ταξίδια κ.λπ.). Με βάση τις εύλογες δαπάνες
του 20X4, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα έως 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917
ευρώ για δύο άτομα, 17.278 για δύο άτομα και ένα τέκνο και 20.639 ευρώ για τετραμελή
οικογένεια. Ο δανειολήπτης αυτής της κατηγορίας θα πληρώνει την αξία του ακινήτου του
μέχρι 20 έτη (κατ' εξαίρεση μπορεί η ρύθμιση να διαρκέσει έως 35 έτη) με μηνιαίες έντοκες
καταβολές. Η αξία του ακινήτου είναι αυτή που θα προέκυπτε αν πήγαινε σε
πλειστηριασμό το ακίνητο, και συνεπώς όσα έπαιρναν οι πιστωτές θα τα πάρουν και τώρα
αλλά με μηνιαίες καταβολές. Η αξία αυτή αποτελεί την βάση υπολογισμού για τις
πληρωμές. Εάν το εισόδημα του δανειολήπτη δεν επαρκεί, μπορεί να συμμετάσχει το
Δημόσιο και να αναλάβει την αποπληρωμή της δόσης για μία τριετία.
* Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που ο δανειολήπτης έχει ακίνητο αντικειμενικής αξίας
έως 180.000 ευρώ εάν είναι άγαμος, 220.000 ευρώ εάν είναι έγγαμος, προσαυξημένο κατά
20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Αντίστοιχα, το εισόδημα, που υπολογίζεται
και πάλι με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ορίζεται στα 13.906 ευρώ για ένα άτομο,
στα 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί, έως τρία παιδιά, 5.714 ευρώ. Αυτός θα
πληρώνει για 20 έτη (κατ' εξαίρεση για 35 έτη), μια δόση που θα υπολογιστεί όπως
υπολογίζεται η αξία στην παραπάνω κατηγορία. Σε αυτήν την κατηγορία το Δημόσιο δεν
συμμετέχει ακόμα και αν δεν μπορεί να πληρώσει τις μηνιαίες δόσεις ο οφειλέτης.
2. Μπορεί να γίνει «κούρεμα» του δανείου βάσει Ν.3869/2010;
Μόνο εμμέσως, δηλαδή η δόση που θα καθορισθεί είναι μικρότερη επειδή θα ληφθεί
υπόψη η αξία του ακινήτου που θα προέκυπτε αν πήγαινε σε πλειστηριασμό το ακίνητο, η
οποία σήμερα κατά κανόνα είναι χαμηλότερη από την αξία στην οποία αγοράστηκε το
ακίνητο και βάσει αυτής ελήφθη το δάνειο.
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3. Η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής

κατοικίας του δανειολήπτη είναι άτοκη;
Όχι. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής

ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται
μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού
επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως
προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό.
4. Ποια είναι η χρονική διάρκεια της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή

της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη;
Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής
οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν
πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20)
έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις
στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να
προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα 35 έτη.
5. Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν τηρήσω τις οριζόμενες από την δικαστική απόφαση
δόσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μου;
Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη δικαστική
απόφαση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Καταγγελία
της δικαστικής ρύθμισης επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την
καταβολή τεσσάρων (4) διαδοχικών μηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή
δόσεων της ρύθμισης, έτσι το συνολικό ύφος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει
αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4) μηνιαίων δόσεων ετησίως. Για τον υπολογισμό του
έτους στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται ως αφετηρία ο χρόνος έκδοσης της
αποφάσεως που διατάσσει την καταβολή των δόσεων.
6. Πρέπει το ακίνητο να ανήκει αποκλειστικά σε εμένα;
Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης
έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ' αυτών.
7. Ποιο ακίνητο θεωρείται κύρια κατοικία;
Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο [και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει
ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία], τότε οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.
8. Πότε υπάρχει κίνδυνος πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας μου;
Για να ξεκινήσει η διαδικασία πλειστηριασμού (οποιουδήποτε ακινήτου) πρέπει να έχει
εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή να έχει εκδοθεί τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση (δηλαδή να
υπάρχει εκτελεστός τίτλος μετά επιταγής προς εκτέλεση). Για να εκδοθεί διαταγή
πληρωμής για ληξιπρόθεσμο δάνειο πρέπει πρώτα να επιδοθεί εξώδικο καταγγελίας της
σχετικής δανειακής σύμβασης. Η διαταγή πληρωμής προσβάλλεται σε 15 εργάσιμες
ημέρες από την επομένη της επιδόσεως με ΑΝΑΚΟΠΗ και αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
9. Πότε πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ για την πρώτη κατοικία μου;
Σε περίπτωση εξώδικης όχλησης από τράπεζα yia εξόφληση υπολοίπου από Δανειακή
Σύμβαση πάσης μορφής, ο δανειολήπτης πρέπει να αρνηθεί με ΕΞΩΔΙΚΟ το αιτούμενο
υπόλοιπο ως μη βέβαιο και μη εκκαθαρισμένο για να μη νομιμοποιείται η Τράπεζα να
ζητήσει έκδοση Διαταγής Πληρωμής (εκτελεστό τίτλο) για κατάσχεση και αναγκαστικό
πλειστηριασμό (πχ 1ης κατοικίας).
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Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (OCW)
1. Είμαι ιδιοκτήτης/ διοικητικό στέλεχος επιχείρησης. Υπάρχει κάποια νέα
διαδικασία/νομοθετική ρύθμιση yia να ρυθμίσω τις οφειλές της επιχείρησης μου/ της
επιχείρησης που εκπροσωπώ εξωδικαστικά;
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει καταρτίσει σχέδιο νόμου για τη θέσπιση
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση
μετά από διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς και τους εμπλεκόμενου φορείς (δημόσιους
και ιδιωτικούς)., το σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) προς
ψήφιση.
2. Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ποιος είναι
ο σκοπός του;
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας νέος θεσμός, ο
οποίος έχει ως βασική επιδίωξη να ανακουφιστούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις της χώρας που
λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών. Ο
μηχανισμός περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μη
διασωθούν μέσω αυτού, οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», OL οποίοι για ίδιον
όφελος κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους αλλά και τους πιστωτές
τους σε οικονομικά αδιέξοδα. (Άρθρο 1 §1)
3. Μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο νόμο; Είμαι επιλέξιμος;
Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν όλες οι υπερχρεωμένες κατά τη
δημοσίευση του νόμου επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται επί της αρχής οι ατομικές.
Κάθε φυοικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο
αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(ν.4172/2013, Α' 167} και έχει φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών
και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκύπτει
ότι οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις προς ένταξη στις ρυθμίσεις του νέου νόμου
ανέρχονται περίπου σε 403.000 (3.000 μεγάλες επιχειρήσεις, 100.000 μεσαίες και 300.000
μικρές επιχειρήσεις).(Άρθρο 2, §1)
4. Ποιες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε
προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές
από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες
στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλές να υφίστανται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Περαιτέρω, προς ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα
από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, οι οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά
την 1η Ιουλίου 2016, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οφειλές για τις οποίες είχαν
σφραγισθεί επιταγές εκδόσεώς σας λόγω μη επαρκούς υπολοίπου η είχαν εκδοθεί
διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος
σας.(Άρθρο 2).
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Η ρύθμιση θα αφορά παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές , άνω των 20.000,00€, προς
Τράπεζες αλλά και άλλους ιδιώτες πιστωτές (π.χ. προμηθευτές), καθώς και βεβαιωμένες
οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.(Άρθρο 2 §1 α).
Για συνολικές προς ρύθμιση οφειλές που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα
χιλιάδων(50.000) ευρώ, ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης με
τυποποιημένο τρόπο βάσει κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών KaL Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Άρθρο 16 §3).
5. Ποιοι είναι οι τύποι των ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμοί στο πλαίσιο του νέου
μηχανισμού; Υπάρχουν περιορισμοί;
Καταρχήν, ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το
περιεχόμενο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης χρεών και άρα να προσδιορίσουν κατά
βούληση π.χ. το ύψος της διαγραφής των οφειλών αλλά και ειδικότερα σχήματα
αποπληρωμής.
Για τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο εξαιρούνται μιας τυχόν διαγραφής ο ΦΠΑ, οι
παρακρατούμενοι φόροι και τα ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί
σε δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.
Επίσης για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εισφορές
εργαζομένων, ενώ είναι απόλυτα σαφές ότι από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης χρεών δεν
επηρεάζονται ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.
Τέλος, δεν είναι έγκυρες ρυθμίσεις που παρακάμπτουν τους γενικούς κανόνες
αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο, δηλαδή τις μηνιαίες χρηματικές δόσεις (Άρθρο 9).
6. Ποια είναι η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων;
Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης(Άρθρο 4 §1-8), η οποία θα
συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών, καθώς και από αναλυτικά
στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης προς την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)(Άρθρο 5 §1,2,3,8).
Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την
αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
και θα απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.(Άρθρο 6)

Ο συντονιστής ο οποίος ως ένας ανεξάρτητος, ουδέτερος προς τα μέρη τρίτος μπορεί να
διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αναλαμβάνει μεταξύ
άλλων, την ευθύνη κοινοποίησης των προσκλήσεων προς τους πιστωτές, προκειμένου να
συμμετέχουν στη διαδικασία. Περαιτέρω, είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία των
προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προκειμένου
τα αποτελέσματα αυτής να προκύπτουν σε εύλογο χρόνο. Τέλος, με την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων συντάσσει το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας(Άρθρο 6).
Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του νέου μηχανισμού, θα αναπτυχθεί μια
ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη για τα εμπλεκόμενα μέρη,
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η προστιθέμενη αξία της υπό ανάπτυξη
πλατφόρμας συνίσταται στην ευχερέστερη ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, στη
διευκόλυνση της επικοινωνίας των μερών, και γενικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών.
7. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου;
Η εφαρμογή του νόμου αναμένεται να ξεκινήσει (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(Άρθρο 18).
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8. Μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο νόμο;
Μπορείτε να κάνετε αίτηση υπαγωγής στο νόμο (μετά την ψήφιση του από την Βουλή των
Ελλήνων) εφόσον: (Άρθρο 2 §1α)
1. Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και έχετε φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα.(Άρθρο 2 §1).
2. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχατε:
2.1. Οφειλή από δάνειο (προς χρηματοδοτικό φορέα) σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90
ημερών.
2.2. Οφειλή από δάνειο (προς χρηματοδοτικό φορέα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου
2016.
2.3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.
2.4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης..
2.5. Βεβαιωμένες οφειλές εκδοθέντων επιταγών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου.
2.6. Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος σας, λόγω ληξιπροθέσμων
απαιτήσεων.
3. Οι συνολικές οφειλές σας προς ρύθμιση ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ (Άρθρο 2 §ly).
4. (Μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικά σύστημα) Η επιχείρηση
σας έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1)
τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση. (Άρθρο 3 §1).
5. (Μόνο νια επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) Η επιχείρηση
σας έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχει θετική καθαρή
θέση (equity) σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.(Άρθρο 3 §2).
6. Η επιχείρηση σας δεν είναι:
6.1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα καθώς και υποκατάστημα αλλοδαπών πιστωτικών ή
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
6.2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και υποκατάστημα αλλοδαπών
παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
6.3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
6.4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών.
6.5. Ασφαλιστική εταιρία. (Άρθρο 2 §2)
7. Δεν έχετε υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο {ή έχετε παραιτηθεί πριν την
αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση) για υπαγωγή:
1.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.
7.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα. (Άρθρο 2 §3 α).
8. Δεν έχει συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο (ή εκδοθεί οριστική απόφαση) η αίτηση
υπαγωγής σας:
8.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.
8.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.(Άρθρο 2 §3 β).
9. Δεν έχετε διακόψει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα(Άρθρο 2 §3 γ).
10. (Μόνο νια νομικά πρόσωπα) Η επιχείρηση σας δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και
εκκαθάρισης (ή έχει αποφασισθεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν την αίτηση
υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση).
11. (Μόνο για Φυσικά πρόσωπα) Δεν έχετε καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση:
11.1.Για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη πληρωμή
φορών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
11.2.Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή για το
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κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της λαθρεμπορίας, της
καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας.
12. (Μόνο για νομικά πρόσωπα και αξιόποινες πράξεις: που σχετίζονται με την
επιχειρηματική δραστηριότητα αυτού) Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση οι
πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε πρόσωπο
εντεταλμένο:
12.1.Για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη πληρωμή
φορών η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(Άρθρο 2 §3αα).
12.2.Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή για το
κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της
λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας (Άρθρο 2 §3ββ).
13. Η απαίτηση ενός πιστωτή σας, δεν υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών
απαιτήσεων εις βάρος σας. Προσοχή, το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.(Άρθρο 2 §5).
9. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή σας στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών έως την 31Π Δεκεμβρίου 2018.(Άρθρο 4 §1)
10. Πόσες αιτήσεις υπαγωγής μπορώ να υποβάλω;
Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μια (1) αίτηση για την υπαγωγή σας στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο
οφειλέτη μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης ή αποτυχίας της διαδικασίας . (Άρθρο 4 §1)
11. Μπορώ να υποβάλω αίτηση υπαγωγής μόνος μου ή είναι υποχρεωτικό να
συμμετάσχουν και τυχόν συνοφειλέτες;
Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών που είναι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρείας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν επιτρέπεται να
υποβληθεί αίτηση χωρίς τη συμμετοχή αυτών.(Άρθρο 4 §3)
Για τις λοιπές περιπτώσεις ύπαρξης συνοφειλετών, πλην των ανωτέρω, καταρχήν
συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά και από αυτούς. Ωστόσο κατ' εξαίρεση, σε
περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του
οφειλέτη, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκκινήσει εάν:
1.
Ο πιστωτής ή η πλειοψηφία των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι
συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση συναινέσουν στην έναρξή της,
2.
Η πλειοψηφία των υπόλοιπων πιστωτών αποφασίσει την έναρξή της. Στην περίπτωση
αυτή οιαπαιτήσεις των πιστωτών που δεν συναίνεσαν δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών.
12. Οι περιορισμοί που αναφέρατε νωρίτερα (βλ. Ερώτηση 2) πρέπει να πληρούνται
και από τους συνοφειλέτες προκειμένου να συνυποβάλουμε την αίτηση υπαγωγής ;
Όχι, ο μόνος περιορισμός που ισχύει για τους συνοφειλέτες είναι αυτός που αναφέρεται
στο σημείο 6 της απάντησης της ερώτησης 3, ήτοι ο συνοφειλέτης δεν πρέπει να είναι:
1.
Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
2, Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.
3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
5. Ασφαλιστική εταιρία.
(Άρθρο 2 §2}
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13. Τι προετοιμασία απαιτείται yια την υποβολή της αίτησης;
Πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα εξής στοιχεία και έγγραφα:
Ια) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν
από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών,
περιγραφή της δραστηριότητας, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής
αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής,
1β) κατάλογο όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ) και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των
συνοφειλετών του, 1γ) την πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιέχει
κατ' ελάχιστον το ποσό που δύνασθε να καταβάλετε σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την
αποπληρωμή των οφειλών σας, η οποία βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα κατά
τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.
16) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας, σύμφωνα με
την προαναφερόμενη απάντηση στην ερώτηση 2.
2α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων σας με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική
αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της
περιουσίας σας.
2β) πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων(είδος βάρους, πιστωτής,
ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των
περιουσιακών στοιχείων.
2ν) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση).
3α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου σας που έγινε
εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή
μερίσματος από εσάς προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των
τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
3β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με εσάς με ημερομηνία σύστασης
μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από εσάς ή τους συνοφειλέτες σας σε
πρόσωπα συνδεδεμένα με εσάς μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής.
3γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από εσάς και τα οποία αποτελούν
συνδεδεμένα πρόσωπα με εσάς καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους
τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
4α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών
ετών.
4β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των
τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
4γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5)
φορολογικών ετών.
4δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
4ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους.
4στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
4ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής.
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4η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική Διοίκηση.
4Θ) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
4ι) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των
τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον
προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
4ια) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού
καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
4ιβ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του
διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες,
των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
4ιγ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
4ιδ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
4ιε) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι
νομικό πρόσωπο.
4ιστ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του
διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες,
των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. (Άρθρο 5).
14. Μπορείτε να με βοηθήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης;
Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον εκπρόσωπο της
εταιρείας σας. Ερωτήματα σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης, απαντώνται από την
Κεντρική Υπηρεσία της ΕΓΔΙΧ, η οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της Εφαρμογής.
15.
Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;
Με την αίτηση υπαγωγής σας στη διαδικασία, παρέχετε άδεια για κοινοποίηση στο
συντονιστή και τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς
των δεδομένων σας, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα,
όσο και άλλων δεδομένων σας που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών
για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του
προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών
καταθέσεων του άρθρου1 ν.δ. 1059/1971 (Α' 270) και του φορολογικού απορρήτου .(Άρθρο 7)

16. Μπορεί να πετύχω ολική διαγραφή των οφειλών μου;
Οφειλέτης και πιστωτές μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της
συμφωνίας αναδιάρθρωσης χρεών και άρα να προσδιορίσουν κατά βούληση το ύψος της
διαγραφής των οφειλών, με τις εξαιρέσεις:
α) Από τις οφειλές προς το Δημόσιο, εξαιρούνται από την διαγραφή ο Φ.Π.Α., οι
παρακρατούμενοι φόροι και χα ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί
σε δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου (Άρθρο 15).
β) Από Τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούνται οι
παρακρατούμενες εισφορές εργαζομένων(Άρθρο 15 §16}
γ) Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου απαιτήσεις από ανακτήσεις
κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 2 §7).
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17. Εφόσον πετύχω μια συμφωνία, αυτή είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές μου;
Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καθίσταται δεσμευτική για όλους τους πιστωτές,
ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή στην συμφωνία που επιτεύχθηκε,
εφόσον επικυρωθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, με πρωτοβουλία του οφειλέτη ή
οποιουδήποτε συμμετέχοντος πιστωτή(Άρθρο 12 §8),
18. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από Δικαστήριο ή είναι άμεσα εκτελεστή;
1. Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο, στην Περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ,αίτηση για την επικύρωση της
σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών{Άρθρο 12 §1). Η απόφαση για την επικύρωση
αποτελεί τίτλο εκτελεστό(Άρθρο 12 §8).
2. Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή
μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση. Κατά τη διάρκεια της αναστολής
απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν
πρόκειται για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο που έχει
συμφωνηθεί με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή για ασφαλιστικό μέτρο με το
οποίο επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών
πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και
ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της
αίτησης για την επικύρωση εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή
διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα
όργανα εκτέλεσης της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρμόδια για την επιδίωξη
της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης. (Άρθρο 12 §3}.
19. Οι πιστωτές μου έχουν λάβει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον μου. Η
αίτηση υπαγωγής μου στο νόμο, μπορεί να με προστατεύσει;
1. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής προς τους πιστωτές που
περιέχονται στην κατάσταση που έχει καταθέσει ο οφειλέτης, από τον συντονιστή που έχει
αναλάβει την αίτηση υπαγωγής και για χρονικό διάστημα εβδομήντα(70) ημερών ,
αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων, των οποίων
ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση,, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου
κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός
εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης
κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και
ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης
που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς από τον συντονιστή
αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής είναι άκυρες. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο
κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη
της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της
αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης (Άρθρο 13 §1)
2. Ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του,
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παράταση της ανωτέρω αναστολής για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον
μηνών, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αναγκαία προϋπόθεση της
παράτασης αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των
συμμετεχόντων πιστωτών(Άρθρο 13 §3),
Η εν λόγω αναστολή εκτέλεσης επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της
επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων
περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη
επιχειρηματική του δραστηριότητα.
3. Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
και μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της
συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή η μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κατά την ως άνω διάρκεια απαγορεύεται η λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της
εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν τέτοιο μέτρο προβλέπεται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών ή αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει
εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του
οφειλέτη. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης εκκρεμεί
εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής, διοικητικής ή φορολογικής εκτέλεσης,
αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης της
αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
4. Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
και μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της
συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κατά την ως άνω διάρκεια απαγορεύεται η λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της
εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν τέτοιο μέτρο προβλέπεται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών ή αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει
εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του
οφειλέτη. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης εκκρεμεί
εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής, διοικητικής ή φορολογικής εκτέλεσης,
αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης της
αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
20. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου προς τη φορολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που
υπαχθώ στο νόμο προηγούμενες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν;
Υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με τους νόμους 4152/2013 (Α
107), 4174/2013 (Α' 170), 4305/2014 (Α' 237) και 4321/2015 (Α' 32), εντάσσονται στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης
της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η τροποποίηση των ανωτέρω
ρυθμίσεων στις περιπτώσεις και στο βαθμό που η εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει
της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των οφειλών
προς τους λοιπούς πιστωτές χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση
από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών
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στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ του περιουσιακών στοιχείων τρίτων
στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου
εδαφίου, η τροποποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων πραγματοποιείται με αύξηση του
αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως το μέγιστο όριο της
περίπτ. α) της (Άρθρο 15 §4).
21. Σε περίπτωση που μετά τη ρύθμιση των οφειλών μου αδυνατώ να πληρώσω
κάποιες δόσεις, η συμφωνία παραμένει σε ισχύ;
Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή
των (ΐ)ορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους, με συνέπεια να
καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που
παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους
αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
α) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική
Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3)
δόσεις,
β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας
υποβολής τους, και
γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή
είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ
τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90)
ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από
την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ή, προκειμένου για οφειλές
που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης,
εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές,
Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να
ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές. (Άρθρο 14 §6).
22. Τι συνέπειες θα έχω σε περίπτωση ανατροπής/ ακύρωσης της συμφωνίας;
Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των
πιστωτών κατά του οφειλέτη. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύμβασης
αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.(Άρθρο 14 §2).
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Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

1. Είμαι φυσικό πρόσωπο / ελεύθερος επαγγελματίας / πολύ μικρή επιχείρηση (με
Μ.Ο. κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία έως € 1.000.000) και δεν μπορώ
να υπαχθώ στο νόμο Κατσέλη ή δεν θέλω να πάω δικαστικά, ωστόσο, δεν μπορώ να
εξυπηρετήσω τα χρέη μου. Τι μπορώ να κάνω;
Για τα χρέη που προέρχονται από δάνεια και πιστωτικές κάρτες από πιστωτικά ιδρύματα,
μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτά και να ζητήσετε ρύθμιση των χρεών σας (είναι η
λεγάμενη διαδικασία του «Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών»}. Στη διαδικασία αυτή
υπάγονται τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση με
την τράπεζα για τα εξής προϊόντα: α) Καταναλωτικά Δάνεια, β) Στεγαστικά Δάνεια, y)
Πιστωτικές Κάρτες, δ) Δάνεια Εταιρειών, ε) Δάνεια Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων
Επαγγελματιών, στ) Leasing, ζ) Factoring.
Ξεκινάει ως εξής:
• έρχεστε σε επαφή με την Τράπεζά σας (εάν σας έχουν ήδη στείλει επιστολές, δεν
πρέπει να τις αγνοείτε. Εάν δεν έχουν στείλει, μπορείτε και ο ίδιος να πάτε στο
κατάστημα που συνεργάζεστε και να συζητήσετε για τη ρύθμιση του δανείου)
• στην τράπεζα σας δίνουν να συμπληρώσετε ένα τυποποιημένο έντυπο (την
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση). Σε αυτό δηλώνετε στην ουσία την
οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση.
• η τράπεζα μελετά το έντυπο και τα λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν θα σας ζητήσει
και σας κάνει μια πρόταση για τη ρύθμιση. Εάν μπορείτε να πληρώσετε τη δόση
που σας προτείνει η τράπεζα και γενικά εφόσον σας συμφέρει η λύση που σας
προτείνουν την αποδέχεστε. Εάν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην πρόταση ή
εάν δεν την βρίσκετε συμφέρουσα, μπορείτε να κάνετε αντιπρόταση εντός 15
ημερών από τη λήψη της αρχικής πρότασης, ή να απορρίψετε εγγράφως την
οποιαδήποτε πρόταση διευθέτησης.
• στην περίπτωση της απόρριψης κάθε λύσης μπορείτε να προσφύγετε στο
Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή προκειμένου να
διαμεσολαβήσουν για την εξεύρεση λύσης
2. Είμαι φυσικό πρόσωπο / ελεύθερος επαγγελματίας / πολύ μικρή επιχείρηση (με
Μ.Ο. κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία έως € 1.000.000), δεν έχω
υπερήμερο δάνειο ακόμη αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα εξυπηρετώ κανονικά το
δάνειο μου; Πρακτικά, τι «σημαίνει» ο Κώδικας Δεοντολογίας για μένα ως
δανειολήπτη που δεν έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή αλλά αντιμετωπίζω οικονομικές
δυσκολίες;
Αν ως δανειολήπτης αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες και έχετε βάσιμες εκτιμήσεις
ότι θα εισέλθετε σε κατάσταση καθυστέρησης στο άμεσο μέλλον, μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Τράπεζα και να υποβάλετε το σύνολο των ζητούμενων οικονομικών
στοιχείων για ένταξη σας στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων. Αλλά και από την
πλευρά της Τράπεζας αν υπάρχουν βάσιμες εκτιμήσεις ότι ως δανειολήπτης
αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες ή πρόκειται να αντιμετωπίσετε στο μέλλον, δύναται
να πραγματοποιηθεί επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα μαζί σας, ώστε να
εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
3. Είμαι φυσικό πρόσωπο / ελεύθερος επαγγελματίας / πολύ μικρή επιχείρηση (με
Μ.Ο. κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία έως € 1.000.000), έχω υπερήμερο
δάνειο που δεν εξυπηρετείται εδώ και καιρό; Μπορώ να υπαχθώ στον Κώδικα
Δεοντολογίας;
Αν το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 60 ημερολογιακών ημερών και
δεν έχει καταγγελθεί η σύμβασή του, η Τράπεζα αποστέλλει στον δανειολήπτη γραπτή
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ειδοποίηση, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να ενταχθεί στο Στάδιο 2 της Διαδικασίας
Επίλυσης Καθυστερήσεων (Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών).
Σε περίπτωση μη απόκρισής του και εφόσον διακυβεύεται ο εκπλειστηριασμός της
μοναδικής κατοικίας του, η Τράπεζα αποστέλλει νέα επιστολή «Προειδοποιητική»,
ενημερώνοντάς τον για το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού του ως «Μη Συνεργάσιμου» αν
εξακολουθήσει να μην συνεργάζεται με την Τράπεζα στην εξεύρεση μιας αμοιβαία
αποδεκτής λύσης ρύθμισης της οφειλής του, καθώς και για τις νομικές συνέπειες που
επιφέρει ο εν λόγω χαρακτηρισμός.
4. Πήγα στην τράπεζα και μου έκανε μια πρόταση. Είμαι υποχρεωμένος να την
αποδεχθώ; Εάν δεν την αποδεχθώ έχω συνέπειες;
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων πληροφοριών του δανειολήπτη, η
τράπεζα προτείνει λύσεις ρύθμισης των οφειλών. Με την παραλαβή είτε ιδιοχείρως είτε
της συστημένης επιστολής, η οποία θα περιλαμβάνει το Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης
Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης ο δανειολήπτης έχει τα εξής δικαιώματα:
• Να αποδεχθεί εγγράφως την προτεινόμενη λύση ή κάποια από τις προτεινόμενες
λύσεις, (εφόσον κρίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν)
• Να καταθέσει έγγραφη αντιπρόταση (εφόσον δεν τον ικανοποιεί η πρόταση της
τράπεζας και κρίνει ότι με κάποια άλλη διευθέτηση θα μπορεί να ανταποκριθεί με
μεγαλύτερη ευχέρεια) εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της λύσης που
προτείνει η τράπεζα.
• Να αρνηθεί εγγράφως τη συναίνεσή του σε οποιαδήποτε πρόταση. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, για να αποφύγει ενέργειες κατά της περιουσίας του, θα πρέπει
να προσφύγει είτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή, είτε σε διαπιστευμένο
μεσολαβητή, ώστε να διαμεσολαβήσουν στην τράπεζα για την εξεύρεση λύσης.
5. Δεν με ικανοποιεί η πρόταση που μου έκανε η τράπεζα, και θέλω να κάνω
αντιπρόταση. Πώς γίνεται αυτό;
Εντός 15 ημερών από την πρόταση της τράπεζας, ο δανειολήπτης, εφόσον δεν τον
ικανοποιεί η πρόταση που υπεβλήθη, μπορεί να καταθέσει αντιπρόταση, εφόσον θεωρεί
ότι μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε κάποια άλλη διευθέτηση. Σε περίπτωση
υποβολής αντιπρότασης από τον δανειολήπτη, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε
αξιολόγηση της εν λόγω αντιπρότασης και, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της,
δύναται διαζευκτικά:
• είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση,
•είτε να απαντήσει εγγράφως ότι την απορρίπτει και ότι παραμένει ενεργός η
αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση,
• είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.
6. Η τράπεζα μου έκανε μια πρόταση, αλλά δεν την έχω καταλάβει επαρκώς. Τι μπορώ
να κάνω;
Κατά την παρουσίαση της προτεινόμενης ή των εναλλακτικά προτεινόμενων λύσεων, κάθε
ίδρυμα είναι δεκτικό σε σχόλια και ερωτήματα από τους δανειολήπτες παρέχοντας όσο το
δυνατόν πιο τυποποιημένη και εύληπτη πληροφόρηση στον δανειολήπτη, προκειμένου
αυτός να κατανοήσει την πρόταση ή και τις διαφορές τόσο μεταξύ των εναλλακτικά
προτεινόμενων λύσεων, σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες από μία, όσο και
μεταξύ των υφιστάμενων και νέων όρων αποπληρωμής των οφειλών».
Επομένως, εάν ο δανειολήπτης δεν κατανοεί την πρόταση, μπορεί να απευθύνει έγγραφο
ερώτημα στο οποίο θα αναπτύσσει εύλογα ερωτήματα, προκειμένου να την κατανοήσει.
Μεταξύ των ερωτημάτων που μπορούν να τεθούν είναι:
• εάν η πρόταση που έχει γίνει σέβεται το κατώτερο επίπεδο των εύλογων δαπανών
διαβίωσης,
ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

- 23 / 36

-

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
+ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 2 ΤΚ 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Web Site: www.noustax.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX : 2310608440 e-mail: info@noustax.gr

N OUST A X
εάν η λύση που έχει προταθεί είναι η κατάλληλη για αυτόν λύση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΔΤ. Συγκεκριμένα, ως «κατάλληλη λύση», θεωρείται εκείνη που
διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις,
λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του
δανειολήπτη (ήτοι εισοδήματα. ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία - λοιπές
οφειλές και εναπομένον εισόδημα νια την κάλυψη του ελαχίστου επιπέδου
«εύλογων δαπανών διαβίωσης»).
Επισημαίνεται δε, ότι η ανωτέρω επικοινωνία δεν ενέχει κίνδυνο να θεωρηθεί ο
δανειολήπτης «μη συνεργάσιμος», καθότι, σύμφωνα με την έννοια του «συνεργάσιμου
δανειολήπτη», ο δανειολήπτης που επικοινωνεί με την τράπεζα εγγράφως εντός 15
εργασίμων ή που διερευνά μαζί με το ίδρυμα εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης, δεν
κινδυνεύει να χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος.
7. Κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ποιά στοιχεία αξιολογεί το Πιστωτικό
Ίδρυμα;
Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της δυνατότητας
αποπληρωμής του οφεΛέτη το Πιστωτικό Ίδρυμα αξιολογεί:
• την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη
• το συνολικό ύψος και την φύση των χρεών του δανειολήπτη
• την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη
• το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και
•
την προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των ευλογών δαπανών διαβίωσης.
8. Έχω δάνεια σε περισσότερες από μια τράπεζες. Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω μια
συνολική ρύθμιση στην οποία να μπορώ να ανταποκριθώ;
Στην περίπτωση αυτή, ο δανειολήπτης θα πρέπει να συζητήσει το θέμα αυτό με την
τράπεζα και να της ζητήσει να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα
Δεοντολογίας, βάσει της οποίας:
α) Το ίδρυμα προς το οποίο υφίσταται το υψηλότερο ύψος οφειλής σε καθυστέρηση ζητά
τη συναίνεση του δανειολήπτη προκειμένου να επιδιώξει την από κοινού επίλυση του
συνόλου των οφειλών με τα εμπλεκόμενα ιδρύματα, ορίζοντας ενδεχομένως ανεξάρτητο
σύμβουλο/διαμεσολαβητή τον οποίο θα προτείνει ο δανειολήπτης ή το ίδρυμα, β) Αν
παρασχεθεί η συναίνεση και τα λοιπά ιδρύματα ανταποκριθούν, συμφωνείται μεταξύ τους
περίοδος αποχής από δικαστικές ενέργειες, κατά την οποία αξιολογούνται από κοινού ή
από τον ως άνω διαμεσολαβητή οι προοπτικές του δανειολήπτη να καλύψει τις οφειλές
του, με βάση τη σχετική πληροφόρηση που ο δανειολήπτης έχει θέσει στη διάθεση όλων
των ιδρυμάτων, συμφώνως με τα Στάδια 2 και 3 του κώδικα».
Η διαδικασία αυτή, εφόσον δεν προταθεί από την ίδια την τράπεζα, μπορεί να επισημανθεί
σε αυτήν κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας, στην οποία να επισημαίνεται ότι υφίστανται
πολλαπλοί πιστωτές (με παράθεση λεπτομερών στοιχείων οφειλών) και να προταθεί η
εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, προς εξεύρεση συνολικής λύσης. Εάν, τα μέρη δεν
συμφωνήσουν τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται
εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη
διαμεσολάβηση, ή στο μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ή από τα αρμόδια
δικαστήρια. Εάν γίνει προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία επίσης δεν κινδυνεύει ο
δανειολήπτης να χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος».
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω λύσεις είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να τις
παράσχει. δηλ. δεν υποχρεούται να προτείνει κάτι από τις ανωτέρω λύσεις.
•
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9. Είμαι εγγυητής σε δάνειο. Μπορεί να στραφεί η τράπεζα εναντίον μου εάν ο
πρωτοφειλέτης δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του;
Ναι μπορεί να στραφεί εάν στη σύμβαση που υπογράψατε με την τράπεζα έχετε
παραιτηθεί από την λεγάμενη «ένσταση διζήσεως», κάτι το οποίο είναι σύνηθες στις
δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες (με την προβολή της ένστασης αυτής, ο εγγυητής
μπορεί νόμιμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει
πρώτα αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη, οπότε ο εγγυητής θα ευθύνεται
μόνο εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη, εκτός εάν έχει παραιτηθεί από την ένσταση αυτή στη
δανειακή σύμβαση).
Επομένως, θα πρέπει να ελέγξετε τη σύμβαση και εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να έρθετε σε
επαφή με την τράπεζα για τη ρύθμιση του δανείου που έχετε εγγυηθεί, με την ανωτέρω
διαδικασία.
10. Τι είδους λύσεις μπορεί να μου προτείνει η τράπεζα για τη διευθέτηση της οφειλής μου;
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων πληροφοριών του δανειολήπτη, η
τράπεζα προτείνει λύσεις ρύθμισης των οφειλών η λύσεις οριστικής διευθέτησης ή
συνδυασμός λύσεων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης. Σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας, οι λύσεις που απορεί να προτείνει η τράπεζα είναι ενδεικτικά οι εξής
(σύμφωνα με τον ΚΔΤ, ο οποίος παραθέτει ορισμένες ενδεικτικές λύσεις που η τράπεζα
κατ' επιλογήν της μπορεί να προτείνει στο δανειολήπτη):
Βραχυπρόθεσμες Λύσεις Ρύθμισης: Επιλέγονται σε περιπτώσεις που οι δυσκολίες
αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές. Περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: Η κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου
υπολοίπου.
β) Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων
οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
γ) Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεωλυτικής
δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή
μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
δ) Καταβολή μόνο Τόκων: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου
καταβάλλονται μόνο τόκοι.
ε) Μειωμένη Δόση Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεωλυτικής
δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή
μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι
κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
στ) Περίοδος Χάριτος: Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
Μακροπρόθεσμες Λύσεις Ρύθμισης: Επιλέγονται με στόχο τη μείωση της τοκοχρεολυηκής
δόσης, σε συνδυασμό ενδεχομένως με την αύξηση του αριθμού των δόσεων KOL παράταση
του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα
αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.
Περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) Μείωση Επιτοκίου: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.
β) Παράταση Διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή
μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).
γ) Διαχωρισμός Οφειλής: Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα:
i)
το τμήμα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να
αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα
αποπληρωμής του, και
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ii)
το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με
ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής
από τα δυο μέρη.
δ) Μερική Διαγραφή Οφειλής: Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του
ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύφος που εκτιμάται ότι είναι
δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
ε) Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να
καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η
αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση
περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η
ανανέωση πιστωτικών ορίων ή/και η παροχή νέων δανείων.
στ) Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής
σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που
εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης: Λύση οριστικής διευθέτησης είναι οποιαδήποτε μεταβολή
της συμβατικής σχέσης μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη, με στόχο την οριστική
τακτοποίηση της απαίτησης της Τράπεζας και μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση της
εμπράγματης εξασφάλισης στην Τράπεζα προς μείωση του συνόλου της απαίτησης ή
ακόμα και με ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προς τακτοποίηση του χρέους.
Περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες: Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε
κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.
β) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου: Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς
(δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του
ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία
διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί
να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
γ) Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση: Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την
κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής
μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη
ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή
επαγγελματική στέγη.
δ) Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου: Ο δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε
πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην
περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα
προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής, Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά
οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
ε) Διακανονισμός Απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα
λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά
προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα
ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.
στ) Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Το ίδρυμα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό
αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης
στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του
δανειολήπτη.
ζ) Ολική Διαγραφή Οφειλής: Το ίδρυμα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής
εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.
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Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω λύσεις είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να τις
παράσχει. δηλ. δεν υποχρεούται να προτείνει κάτι από τις ανωτέρω λύσεις.
11. Μπορώ να ζητήσω ως δανειολήπτης παρέμβαση ανεξάρτητου κρατικού φορέα στο
πλαίσιο της Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων;
Ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη από ανεξάρτητο κρατικό
φορέα όπως τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή άλλου Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή της επιλογής του από τον ειδικό
κατάλογο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr) και περιλαμβάνει όλους τους Διαπιστευμένους
Διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010, για τη λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων
εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή και αντιπρότασης, εάν αυτός το κρίνει απαραίτητο. (Για
τους ανεξάρτητους κρατικούς φορείς, βλ. συχνές ερωτήσεις στην 13Π Κατηγορία).
12. Αν έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας, αυτό λαμβάνεται υπόψη;
Η Τράπεζα οφείλει να υιοθετήσει πολιτική χειρισμού δανειοληπτών με ειδικά προβλήματα
υγείας (όπως όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων)
που αιτιολογούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, ενσωματώνοντας στην πολιτική του
σχετικά κριτήρια.
Στην πρόταση οριστικής διευθέτησης, συνεκτιμά για την επιλογή της τα ειδικά
χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και ιδίως αν παράλληλα με την οικονομική δυσχέρεια
συντρέχουν προβλήματα υγείας.
13. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω ακίνητα που έχω στην κυριότητά μου για να
αποπληρώσω τις οφειλές μου από δάνεια;
α) Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής
ενυπόθηκου δανείου, μπορεί να παραχωρήσει οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η
προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς της Τράπεζας) την κυριότητα του
υπέγγυου ακινήτου στην Τράπεζα.
β) Ο δανειολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει την κυριότητα του ακινήτου στην Τράπεζα
υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει
τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο.
γ) Ο δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με
τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.
Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών, συμφωνούνται τρόποι διευθέτησης του υπολοίπου των
οφειλών ή ακόμη και διαγραφή του.
14. Ο εγγυητής σε δάνειο αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και
οι πρωτοφειλέτες;
Κάθε διάταξη που εφαρμόζεται επί δανειολήπτη με οφειλές σε καθυστέρηση νοείται για
τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας ότι εφαρμόζεται αντίστοιχα και επί των
εγγυητή/ών.
15. Εντάσσονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών τα δάνεια του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων;
Όχι. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εφαρμόζει πολιτική ρυθμίσεων δανείων
βάσει της υπ' αριθ. 3595/3/22-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου. Μπορείτε να
απευθυνθείτε στα αρμόδια Καταστήματα Πειραιά, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών του
Ταμείου.
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16. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου οι δανειολήπτες είχαν εκκινήσει στο
παρελθόν την έγγραφη επικοινωνία με την Τράπεζα στα πλαίσια του Κώδικα
Δεοντολογίας, αλλά δεν ήταν συνεπείς ως προς την τήρηση των ταχθεισών
προθεσμιών κατά την απάντηση των επιστολών (πχ μη απάντηση - θετική ή
αρνητική ή υποβολή αντιπρότασης - για χρονικό διάστημα που μπορεί να
προσεγγίζει και το έτος). Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου μεσολαβεί μεγάλο χρονικό
διάστημα (δηλαδή που παρατηρούνται καθυστερήσεις πχ μεγαλύτερες από ένα
μήνα) μεταξύ της επιστολής της Τράπεζας και της μη αποστολής απάντησης εκ
μέρους του δανειολήπτη, τι προτείνεται να συμβουλεύεται ο δανειολήπτης: να
απαντά στην επιστολή της Τράπεζας έστω και καθυστερημένα ή να εκκινεί εκ νέου
τη διαδικασία του ΚΔΤ μέσω της υποβολής της τυποποιημένης οικονομικής
κατάστασης; Επιπλέον χρήζει διευκρίνισης εάν υφίσταται κάποια διαφοροποίηση
στην απάντησή μας (ήτοι αποστολή έστω κι εκπρόθεσμα απαντητικής επιστολής
προς το τραπεζικό ίδρυμα ή εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας του ΚΔΤ) ανάλογα με
το χρονικό διάστημα της μη απάντησης (δηλαδή δύο - τρεις ημέρες, δεκαπέντε
ημέρες, ένας μήνας κλπ.)
Να προτείνεται στον δανειολήπτη να απαντά στην επιστολή της Τράπεζας, έστω και
καθυστερημένα. Επικουρικώς, εάν η τράπεζα απορρίψει τη συνέχιση της συνομιλίας από
το στάδιο που είχε διακοπεί, ο δανειολήπτης μπορεί να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία
του ΚΔΤ
17. Στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών προβλέπεται η δυνατότητα να
αναληφθεί ο ρόλος του συντονιστή - ρυθμιστή από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο
υπάρχει η υψηλότερη οφειλή. Η ανάληψη του εν λόγω ρόλου τελεί στη διακριτική
ευχέρεια του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος ή αποτελεί υποχρέωσή του; Σε
περίπτωση που δε γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα υπάρχουν κάποιες περαιτέρω
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει ο δανειολήπτης (πχ ενημέρωση του
Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών) προκειμένου να επιτύχει μία
συνολική ρύθμιση των οφειλών του εξωδικαστικά;
Όλες οι δυνατότητες ρύθμισης οφειλών που προβλέπονται στον ΚΔΤ δεν είναι
υποχρεωτικές για τα μέρη, αλλά έχουν συναινετικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο
δανειολήπτης δύναται να προσφύγει στους φορείς διαμεσολάβησης: Συνήγορος του
Καταναλωτή, Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ενώσεις Καταναλωτών,
διαπιστευμένος διαμεσολαβητής ή δικηγόρος.
18. Θεωρείται σκόπιμο να ενημερώνονται οι δανειολήπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη
προσοχή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου Τυποποιημένης
Οικονομικής Κατάστασης (στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών) να
συμπεριλαμβάνουν στο σημείο δήλωσης των εσόδων διάφορα στοιχεία όπως πχ
κινητές αξίες - μετοχές, επιχορηγήσεις από διάφορα προγράμματα, εφάπαξ,
αποζημιώσεις κτλ και στο σημείο των εξόδων διάφορες δαπάνες που
πραγματοποιούν όπως διατροφή, άλλα διοικητικά πρόστιμα (σε υλοποίηση
δικαστικών αποφάσεων, από εφορία, πολεοδομία) προκειμένου να υπάρχει
πληρέστερη αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης προς επίτευξη καλύτερου
διακανονισμού της οφειλής;
Η πλήρης και ειλικρινής ενημέρωση προς το τραπεζικό ίδρυμα αποτελεί καθήκον του
δανειολήπτη στα πλαίσια του Κ.Δ.Τ. και δύναται να συντελέσει στην επίτευξη
καλύτερου διακανονισμού της οφειλής.
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Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης
1. Τι είναι οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των
δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών.
2.
Πώς προσδιορίζονται οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν.
4224/2013 στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που
βαρύνουν τον οφειλέτη.
3.
Ποιος είναι ο σκοπός του ορισμού «των εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός
πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των δανειοληπτών και των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
ένα κοινά αποδεκτό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης
των δανειακών υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική του
κατάσταση.
4.
Πώς έγινε ο υπολογισμός των «ευλογών δαπανών διαβίωσης»;
Ο ορισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» προσδιορίστηκε κατόπιν αναλυτικής
επιστημονικής μελέτης που εκπονήθηκε με στοιχεία που έχουν δηλώσει τα ελληνικά
νοικοκυριά αναφορικά με τα έξοδα που κάνουν.
0 υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στα
στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Household Budget Survey) είναι μία στατιστική
έρευνα μέσω της οποίας συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα
των νοικοκυριών της χώρας (8.719 άτομα) για όλες τις δαπάνες διαβίωσής τους,
ανεξαρτήτως αν έχουν δάνειο ή όχι.
5. Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Οι δαπάνες διαβίωσης ταξινομούνται
σε τέσσερις βασικές ομάδες ανάλογα με το πόσο απαραίτητες είναι για τη διαβίωση ενός
νοικοκυριού.
Συγκεκριμένα οι ομάδες αυτές είναι:
- 1Ί ομάδα: αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού. Στην πρώτη
ομάδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά
έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού,
είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες
τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες.
- 2Π ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης.
- 3η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές.
- 4η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και
καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής,
πολιτισμού και αθλητισμού.
Στον υπολογισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη επίσης έξοδα που
σχετίζονται με κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος (δηλαδή εθνικού
συστήματος υγείας, δημόσια σχολεία κλπ.) και εξαιρούνται εναλλακτικές επιλογές που
παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και αγορές πολυτελείας.
6. Θεωρούνται ως «εύλογες» οι δαπάνες και των τεσσάρων ομάδων;
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Οι τέσσερις ομάδες αποτελούν τέσσερα καταναλωτικά πρότυπα όπως καταγράφονται από
τα επίσημα στοιχεία της ΕΟΠ. Είναι προφανές ότι όσο «ανεβαίνουμε» ομάδα, τόσο
μειώνεται η σημαντικότητα των δαπανών οι οποίες μπορούν είτε να περιοριστούν, είτε να
αναβληθούν για αργότερα.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με
διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε
εξατομικευμένη βάση.
7. Όταν υπάρχουν ιδιάζουσες συνθήκες σ' ένα νοικοκυριό λαμβάνονται υπόψη στον
υπολογισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης;
Στις περιπτώσεις των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις, οι δαπάνες
διαβίωσης προσαυξάνονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του νοικοκυριού. Στις
περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται ενδεικτικά άτομα με χρόνιες ασθένειες, με φυσικές ή
διανοητικές αναπηρίες, με προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη φαρμακευτική
θεραπεία ή χειρουργείο, άτομα που καταβάλλουν διατροφή και γενικά σταθερά ετήσια
έξοδα τα οποία αντικειμενικά δεν μπορούν να μειωθούν.
8. Στον υπολογισμό των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» λαμβάνεται υπόψη η
οικογενειακή κατάσταση/η σύνθεση του νοικοκυριού;
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξάνονται σημαντικά ανάλογα με τη σύνθεση του
νοικοκυριού π.χ. οικογένειες με παιδιά ή εξαρτώμενα μέλη, που αποτελούν και την
πλειονότητα των δανειοληπτών.
9. Στα ποσά των «ευλογών δαπανών διαβίωσης» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για
την εξασφάλιση στέγασης (δόση του στεγαστικού δανείου για τους δανειολήπτες ή το
καταβαλλόμενο μίσθωμα για τους ενοικιαστές);
Στο καλάθι των εύλογων δαπανών διαβίωσης δεν προσμετρώνται οι δόσεις δανείου για
τους δανειολήπτες, και αντίστοιχα το ενοίκιο για τους ενοικιαστές, καθώς οι εύλογες
δαπάνες διαβίωσης αναφέρονται στα υπόλοιπα έξοδα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
Συνεπώς για όσους καταβάλλουν ενοίκιο, στα παραπάνω ποσά προστίθεται το ποσό του
ενοικίου για την εξασφάλιση πρώτης κατοικίας με βάση τα προσκομισθέντα αποδεικτικά
στοιχεία.
10. Στα ποσά των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» συμπεριλαμβάνονται και οι
φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών;
Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης αναφέρονται μόνο στα έξοδα που χρειάζεται
ένα νοικοκυριό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και όχι στις
φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια μπορούν να συσχετιστούν
μόνο με τα καθαρά εισοδήματα μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας).
11. Πού και με ποιο τρόπο θα εφαρμόζεται ο ορισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο οφειλέτης, που θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του με ένα πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να
υπολογίσει τις δαπάνες του βάσει των προσφερόμενων «εύλογων δαπανών διαβίωσης»,
να κρίνει ποιες αποτελούν προτεραιότητα για το δικό του νοικοκυριό και να αφαιρέσει
πιθανώς δαπάνες που δεν τον αφορούν προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις
δανειακές του υποχρεώσεις.
Το πιστωτικό ίδρυμα από την πλευρά του, πρέπει να αξιολογεί τις δαπάνες διαβίωσης του
οφειλέτη συγκριτικά με τα εισοδήματά του. Είναι προφανές ότι όσο χαμηλότερα είναι τα
εισοδήματα του οφειλέτη σε σύγκριση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», τόσο
αυξάνεται η πιθανότητα να μη μπορεί να εξυπηρετεί το δάνειό του, με αποτέλεσμα να
κρίνεται απαραίτητη η εύρεση μιας κοινά αποδεκτής και βιώσιμης λύσης.
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12. Πώς καθορίζονται οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» καθορίζονται ως εξής: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των
537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ
μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962 ευρώ μηνιαίως, δ)
για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο
ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των 1.347 έως 1.720 ευρώ μηνιαίως, και στ) για δύο
ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως. Το Δικαστήριο
καθορίζει το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης στους πιστωτές
του, αφού προηγουμένως αφαιρέσει από το μηνιαίο οικογενειακό του εισόδημα τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του.
13. Πώς θα αξιοποιούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης από το Πιστωτικό Ίδρυμα;
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να
λαμβάνει υπόψη πς εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προκειμένου να προσδιορίσει και να
αξιολογήσει τη δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη, ο οποίος προσέρχεται για να
βρει λύση. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες
διαβίωσης του νοικοκυριού του, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες
εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να
αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις,
με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του.
14. Το Πιστωτικό Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να προχωρά σε ρύθμιση της οφειλής
λαμβανομένων υπόψη των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Το πιστωτικό ίδρυμα μέχρι σήμερα δεν ελάμβανε υπόψη έναν αντικειμενικό προσδιορισμό
ύψους των δαπανών του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η παροχή ρυθμίσεων
χωρίς δικαστική συνδρομή. Με την εισαγωγή του ορισμού των «εύλογων δαπανών
διαβίωσης», παρέχεται άμεσα η δυνατότητα στα δύο μέρη να προβούν σε μια κοινά
αποδεκτή λύση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι
υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», προκειμένου να
αξιολογούν τη δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη να εξυπηρετεί τα δάνειά του, και
ανάλογα να προβαίνουν σε υποβολή πρότασης ρύθμισης κατά τα προβλεπόμενα στον
Κώδικα.
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Α. «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαμεσολαβεί
εξωδικαστικά νια τη συμβιβαστική διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και
οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο πλαίσιο του Κώδικα
Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.
Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αρχίζει μετά την υπαγωγή των οφειλετών
στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Δευτέρου Κεφαλαίου του Κώδικα
Δεοντολογίας του και την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο
πλαίσιο του Κώδικα αυτού.
Ομοίως, στην Ενότητα Γ του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπεται
ότι "εάν, παρά το ότι αμφότερες οι συνθήκες τηρούνται, τα μέρη δεν συμφωνήσουν
τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους, μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά
μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση,
καταχωρισμένων στο μητρώο ή από τα αρμόδια δικαστήρια".
Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
• Επειδή προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς στο «Συνήγορο του Καταναλωτή» είναι η έγγραφη διαπίστωση της
αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, οι
οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται πρώτα στην Τράπεζα ή και στις Τράπεζες για
τη ρύθμιση του δανείου ή των δανείων τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Αν με την Τράπεζα δεν βρεθεί κατάλληλη λύση βάσει των διατάξεων του Κώδικα, εν
συνεχεία, οι δανειολήπτες θα μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή για να
διαμεσολαβήσει σχετικά.
• Η ως άνω αρμοδιότητα της Αρχής γίνεται στο πλαίσιο του Νόμου 3297/2004 και
συνεπώς, η Αρχή μας δεν μπορεί να διαμεσολαβεί για οφειλές η τύχη των οποίων
εκκρεμεί δικαστικά.
• Όπως αναγράφεται και στο σχετικό Έντυπο Αίτησης, η Αρχή δεν είναι αρμόδια για
τη ρύθμιση επαγγελματικών και επιχειρηματικών δανείων.
• Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος και για τους οφειλέτες που έχουν
κριθεί "μη συνεργάσιμοι'1 από την Τράπεζα, ενώ είχαν ανταποκριθεί στις σχετικές
ειδοποιήσεις που έλαβαν από αυτήν.
•
Σημειωτέον ότι κάθε διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται επί
δανειολήπτη με οφειλές σε καθυστέρηση νοείται ότι εφαρμόζεται, αντιστοίχως, και επί του
εγγυητή. Επιπλέον, η ετήσια προθεσμία για την προσφυγή στην Αρχή αρχίζει, κατά
περίπτωση, από:
ο α) την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε
"μη συνεργάσιμος"
ο β) την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία
ο Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) του Κώδικα Δεοντολογίας ή ολοκλήρωσης της
Διαδικασίας αυτής
ο γ) την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως.
Η διαμεσολάβηση της Αρχής πραγματοποιείται μετά τη διαπίστωση της αρμοδιότητας
της Αρχής. Η "Αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης" που έχει υποβληθεί στην Αρχή διαβιβάζεται
στην Τράπεζα ή στις Τράπεζες με την καταγεγραμμένη πρόταση του οφειλέτη. Εάν η
πρόταση του οφειλέτη δεν γίνεται αποδεκτή από όλα τα μέρη, αποστέλλεται πρόσκληση
στα ενδιαφερόμενο μέρη για συνάντηση στα γραφεία της Αρχής για την ανάπτυξη των
απόψεων τους στο πλαίσιο της αρχής της εκατέρωθεν ακρόασης,
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Σημειωτέον ότι με την ενότητα Β του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέφθηκαν ειδικές
διατάξεις για το χειρισμό δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα ερμηνείας από την εφαρμογή των διατάξεων
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, η Αρχή μπορεί να απευθύνεται στην
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος και να ζητά την
παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών
Σε περίπτωση που Τράπεζες δεν προσέρχονται στη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του
Καταναλωτή με εναλλακτική πρόταση για τον οφειλέτη, όπου αυτή είναι δυνατή, για τη
δυνατότητα επίλυσης της διαφωνίας και προκειμένου η Αρχή να εκπληρώνει
αποτελεσματικά το ρόλο της, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να καλεί σε ακρόαση
την οικεία ένωση προμηθευτών (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) και να τους απευθύνει κοινή
σύσταση.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι Μη Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει (α) τον
τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και (β) την πλήρη και αποτελεσματική
θέσπιση συστημάτων, απαιτεί τα απαραίτητα κατά την κρίση της διορθωτικά μέτρα και
επιβάλλει τις κατά το άρθρο 55Α του καταστατικού της κυρώσεις: α) σε περίπτωση
συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) στις περιπτώσεις
διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων". Ακολούθως, στην παρ.3 του 7ου κεφαλαίου
προβλέπεται ότι "στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης, η Τράπεζα της
Ελλάδος αποδέχεται καταγγελίες, τις οποίες διερευνά αποκλειστικώς προς τον σκοπό
αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των ιδρυμάτων προς τις ενέργειες που απαιτεί ο
παρών κώδικας, χωρίς όμως να επιλαμβάνεται εξατομικευμένων διαφορών που
προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών OL οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή
του Κώδικα Δεοντολογίας είτε αυτές αφορούν την ουσία της ρύθμισης είτε τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε για την επιδίωξή της".
• Στην ιστοσελίδα της Αρχής έχει αναρτηθεί το Έντυπο της Αίτησης Εξωδικαστικής
Ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας
Στοιχεία Επικοινωνίας:
• Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144,11471 Αθήνα
• Τηλέφωνο : 210-6460612 Φαξ : 210-6460414
• E-mail:grammateia@svnigoroskatanaloti.gr Web site : www.sYnieoroskat3n3loti.gr
"ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
1. Τί είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών;
0 Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι ένας θεσμός
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, εγγεγραμμένος στο Μητρώο φορέων Εξωδικαστικής
Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Λειτουργεί από το 2005 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στο κεφάλαιο της οποίας
συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών
και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
2. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών;
0 M.T.E.V. εξετάζει δωρεάν, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και
επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. καταθέσεις, δάνεια, κάρτες, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια,
ομόλογα κ.λπ.), επιδιώκοντας τη φιλική διευθέτησή τους.
Επίσης, εξετάζει και διασυνοριακές διαφορές ως μέλος του FIIM-NET (Δίκτυο
Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών), παρέχοντας βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη
διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους
σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
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Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ. που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες
εγκατεστημένες στην Ελλάδα, που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό.
3. Ποιος μπορεί να απευθυνθεί στον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Στον Μ.Τ.Ε.Υ. μπορούν να απευθύνονται ιδιώτες-καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές
επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000€).
Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
4. Πότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει εγγράφως τη διαφωνία/το πρόβλημά του στον
Μ.Τ.Ε.Υ, εφόσον, προηγουμένως,:
Βήμα 1- - Έχει απευθυνθεί εγγράφως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την συναλλαγή
υπηρεσίας της Τράπεζας ή της Επενδυτικής εταιρίας και δεν έχει λάβει απάντηση μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ή δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση που
έλαβε, και
Βήμα 2- - Έχει υποβάλλει εγγράφως τη διαφωνία/το πρόβλημά του στην Υπηρεσία
Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας καί δεν έχει λάβει απάντηση μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ή δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση που
έλαβε.
Αφού παρέλθουν οι παραπάνω δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, το αργότερο μέσα σε ένα (1)
μήνα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει εγγράφως το αίτημά του στον Μ.Τ.Ε.Υ.
5. Σε ποιους φορείς διαμεσολαβεί ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Ο Μ.Τ.Ε.Υ. διαμεσολαβεί σε περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν με Τράπεζες και
Επενδυτικές εταιρείες.
6. Ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ εξετάζει ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν εξετάζει ή παύει την εξέταση διαφοράς:
• Αν ο συναλλασσόμενος δεν προσπάθησε να επικοινωνήσειμε
την
τράπεζα
(Υπηρεσία Πελατών) ή την επενδυτική εταιρία, προκειμένου να συζητήσει τη
διαφορά και να επιδιώξει να την επιλύσει απευθείας με αυτή. Δηλ. δεν
ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω, στην ερώτηση 4.
• Αν η διαφορά ή το ευρύτερο θέμα στο οποίο αυτή εντάσσεται, εξετάζεται ή έχει
εξεταστεί προηγουμένως από δικαστήριο ή από άλλο εξωδικαστικό όργανο
συναινετικής επίλυσης διαφορών (π.χ. «Συνήγορος του Καταναλωτή»)
• Αν ο συναλλασσόμενος δεν υπέβαλε τη διαφωνία/ πρόβλημά του στον ΜΤΕΥ
εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία το υπέβαλε
για πρώτη φορά, αποδεδειγμένα, στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία
• Για παράπονα που υποβάλλονται στον Μ.Τ,Ε.Υ.:
Μετά από ένα (1) μήνα: α) από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών της τράπεζας
ή της επενδυτικής εταιρίας β) από την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών χωρίς
απάντηση.
Μετά από τρεις (3) μήνες αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε, εκτός αν
αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε, με τη δέουσα επιμέλεια, να το γνωρίζει νωρίτερα.
Και σε κάθε περίπτωση μετά από ένα (1) χρόνο αφότου συνέβη το γεγονός που τα
προκάλεσε.
• Για παράπονα στα οποία εμπλέκονται ποινικά αδικήματα που διώκονται
αυτεπάγγελτα.
• Για παράπονα των οποίων έχει ήδη επιληφθεί ο Μεσολαβητής, εκτός αν υπάρχουν
νέα αποδεικτικά στοιχεία.
• Για παράπονα που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική μιας τράπεζας ή
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επενδυτικής εταιρίας
Για θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις τράπεζας, που ενεργεί ως εκτελεστής
διαθήκης ή καταπιστεύματος ή ως διαχειριστής περιουσίας.
• Για διαφορές που στο μεταξύ διευθετήθηκαν με την τράπεζα ή την επενδυτική
εταιρία.
• Για θέματα γενικής πληροφόρησης για ας τράπεζες ή τις επενδυτικές εταιρίες και
για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
• Αν η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία.
• Αν η εξέταση της διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία
TOU Μ.Τ.Ε.Υ.
7. Πώς υποβάλλονται αιτήματα εξέτασης διαφορών στον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Η υποβολή των παραπόνων στον Μ.Τ.Ε.Υ. γίνεται, εγγράφως, με βάση το "ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών", που μπορεί
να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος στις τράπεζες, στις επενδυτικές εταιρίες, στα γραφεία
του Μ.Τ.Ε.Υ και στην ιστοσελίδα του http://www.hobis.gr/upifiles/entvpoparaponon.pdf
Για την υποβολή των παραπόνων στον Μ.Τ.Ε.Υ. δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του
ενδιαφερόμενου. Μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στη Δ/νση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα,
μέσω Fax (στο 210-3238821) και μέσω email (στο info(a>hobis.gr).
8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος εξέτασης διαφορών;
•
Να έχουν προηγηθεί τα βήματα που περιγράφονται στην ερώτηση 4.
•
Οι μικρές επιχειρήσεις να μην έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000C
• Να μην εμπίπτει η υπόθεση στις περιπτώσεις που δεν εξετάζει το ΜΤΕΥ (βλ.
ερώτηση 6)
9. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά; Υπάρχουν σχετικά υποδείγματα αναφορών;
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ προς τον
Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών", που μπορεί να αναζητήσει στις
τράπεζες, στις επενδυτικές εταιρίες, στα γραφεία του Μ.Τ.Ε.Υ. και στην ιστοσελίδα του
http://www.hobis.gr/uplfiies/entvpoparaponon.pdf και στο οποίο περιλαμβάνονται τα
απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αναφοράς του.
10.
Πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος με τον Μεσολαβητή Τραπεζικών
Επενδυτικών Υπηρεσιών;
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι
• Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 ΑΘΗΝΑ Τ.Θ.: 9166, 100 32 ΑΘΗΝΑ
• Τηλ. : 10440 και για κλήση από το εξωτερικό +30 210 3376 700
• fax: 210 32 38 821 e-mail: info@hobis.gr web: www.hοbis.gr
11.
Υπάρχει χρέωση για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών; Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
12. Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης;
α) Ο Μ.Τ.Ε.Υ. θα ενημερώσει άμεσα ότι παρέλαβε το έντυπο παραπόνων του
ενδιαφερομένου.
β) Εφόσον το παράπονό του αφορά θέμα που μπορεί να εξετάσει, ο Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνεται
στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία για να πληροφορηθεί την άποψή της.
γ) Στη συνέχεια, με απόλυτη εχεμύθεια και σε εύλογο χρόνο, δύναται να προτείνει τα εξής:
i} Προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς. Αν τα μέρη αποδεχθούν την
πρότασή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
ii) Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση
προς τα δύο μέρη. Αν η σύσταση δεν γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιδιώξει τη
δικαστική επίλυση της διαφοράς.
•
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