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Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώ-
ρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτι-
κές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραµµατι-
σµοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών
(απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που,
δρώντας υπό την απουσία θεσµών συµβουλευτικής υπο-
στήριξης των καταναλωτών σε θέµατα υπερχρέωσης,
συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόµενη υπερχρέωση
νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπλη-
ρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται, τις α-
λυσιδωτά επερχόµενες καταστροφικές συνέπειές της.

Σηµαντικό µέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί σήµερα
στη περιθωριοποίηση, καθώς, µη διαθέτοντας σοβαρή α-
γοραστική δύναµη και δυνατότητα απεγκλωβισµού από
την υπερχρέωση, δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει τη συµ-
µετοχή του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Η υπερ-
χρέωση αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα µεγαλύτερα
κοινωνικά προβλήµατα και στη χώρα µας και ως σύγχρο-
νο κοινωνικό κράτος δικαίου έχουµε καθήκον να αντιµε-
τωπίσουµε. Κανείς δεν µπορεί πια να αγνοεί την αδήριτη
ανάγκη να δοθεί η πραγµατική δυνατότητα στους υπερ-
χρεωµένους καταναλωτές και επαγγελµατίες να πραγ-
µατοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα στη
ζωή τους.

Με την κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόµου στη
Βουλή προς ψήφιση η Κυβέρνηση υλοποιεί µία σηµαντι-
κότατη δέσµευση, την οποία, άλλωστε, είχε αναλάβει το
ΠΑΣΟΚ µε τον πλέον συγκεκριµένο τρόπο, όταν ως α-
ξιωµατική αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση νόµου για
τη ρύθµιση χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών,
δίνοντας διέξοδο και προοπτική σε χιλιάδες υπερχρεω-
µένους δανειολήπτες και νοικοκυριά.

Με τις διαδικασίες και τους θεσµούς που εισάγει το
σχέδιο νόµου οι υπερχρεωµένοι πολίτες που έχουν απο-
δεδειγµένη και µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα
χρέη τους µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφλησή τους µε
ευνοϊκότερους όρους αλλά και να απαλλαγούν από τα
χρέη τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη µε
βάση το εισόδηµα από την εργασία τους ένα µέρος των
χρεών που καθορίζεται από το δικαστήριο.

Με το σχέδιο νόµου καθιερώνεται ουσιαστικά και στη
χώρα µας η δυνατότητα του φυσικού προσώπου να α-
παλλάσσεται από τα χρέη του (της πτώχευσης του ιδιώ-
τη), όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ι-
κανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς τούτο ούτε τα
τρέχοντα και προσδοκώµενα εισοδήµατά του. Σε αυτό
το πλαίσιο η ρύθµιση των χρεών και η απαλλαγή από αυ-
τά, εφόσον ο οφειλέτης εξαντλήσει για ορισµένο χρονι-
κό διάστηµα τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των χρεών,
προβάλλουν εκ των πραγµάτων ως ένα σηµαντικό εργα-
λείο στην αντιµετώπιση του θεµελιώδους για την συνο-
χή της κοινωνίας µας αυτού προβλήµατος.

Άλλωστε, υπάρχουν πλείστα παραδείγµατα άλλων χω-
ρών, µε αφετηρία αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών (13ο
κεφάλαιο της Bankruptcy Reform Act, 1978), που διαθέ-

τουν ήδη από µακρού ρυθµίσεις για την απαλλαγή των υ-
περχρεωµένων ιδιωτών από τα χρέη τους, όταν αυτοί α-
δυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτά, παρόµοιες µε αυ-
τές που θεσπίζονται µε το παρόν σχέδιο νόµου (έτσι εν-
δεικτικά ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η
∆ανία από το 1982, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σουηδία και
η Αυστρία από το 1994, η Ολλανδία από το 1998, η Γερ-
µανία σε ισχύ από το 1999, το Βέλγιο από το 1999, η
Γαλλία από το 2003, η Πορτογαλία από το 2004, η Τσεχία
από το 2008).

Η δυνατότητα της ρύθµισης, για το φυσικό πρόσωπο
των χρεών του, µε απαλλαγή από αυτά βρίσκει τη νοµι-
µοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαί-
ου που επιτάσσει να µην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε µία
χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία,
άλλωστε, και οι πιστωτές δεν µπορούν να αντλήσουν κα-
νένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει ό-
µως να εξυπηρετεί και ευρύτερα το γενικό συµφέρον,
καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά µέσω των εν
λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναµη προάγο-
ντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.

Η εν λόγω διαδικασία διαφέρει από την πτώχευση των
εµπόρων όσον αφορά τον επιδιωκόµενο σκοπό.

Ενώ στην τελευταία προτάσσεται κατά βάση η ικανο-
ποίηση των πιστωτών, µε µοιραίες συχνά συνέπειες για
την επιχείρηση, στόχος των εν λόγω διατάξεων είναι η
επανένταξη του υπερχρεωµένου πολίτη στην οικονοµική
και κοινωνική ζωή µε την επανάκτηση της οικονοµικής ε-
λευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που
αδυνατεί να αποπληρώσει. Η συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών αποβλέπει εν προκειµένω στη δυνατότητα
µίας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωµένο φυσικό
πρόσωπο για ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα, χωρίς τα α-
νυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, µε τη δυνατότητα
απαλλαγής από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφό-
σον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα εξαντλήσει τις
δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του. Η (µερική
έστω) ικανοποίηση των πιστωτών από το εισόδηµα του
οφειλέτη για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο προβάλ-
λει ως δοκιµασία και επίδοση του οφειλέτη προκειµένου
να επιτύχει µε το πέρας αυτής το ευεργετικό αποτέλε-
σµα της απαλλαγής των χρεών.

Το νοµοσχέδιο δίνει µία ρεαλιστική προοπτική απε-
γκλωβισµού από τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµέ-
νους πολίτες. ∆ιασφαλίζει στα υπερχρεωµένα νοικοκυ-
ριά που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις ρυθµίσεις του
σχεδίου νόµου ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής δια-
βίωσης. Με µία πρωτοποριακή ρύθµιση λαµβάνει ιδιαίτε-
ρη µέριµνα για τη διατήρηση και προστασία της κύριας
κατοικίας των οφειλετών, αφού επιτρέπει σε αυτούς να
την εξαιρέσουν από την ρευστοποίηση της περιουσίας
τους. Τούτο δε υπό όρους και διαδικασίες που δεν θί-
γουν τα συµφέροντα των πιστωτών.

Το σχέδιο νόµου που κατατίθεται στη Βουλή στηρίζε-
ται στην αντίστοιχη πρόταση νόµου που είχε καταθέσει
το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ως αξιωµατική αντιπολίτευση.

Ήδη πριν την κατάθεση της τελευταίας, είχε δοθεί
σχέδιο αυτής προς διαβούλευση. Σε αυτή ανταποκρίθη-
καν όλοι οι φορείς, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και
τις προτάσεις τους. Κοινή πεποίθηση όλων των πλευρών
ήταν ότι η εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία ερχόταν να
αντιµετωπίσει ένα πραγµατικό, ιδιαίτερα µεγάλο και ο-
ξυµένο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο
ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσµικό, εναρµονισµένο µε τις ε-



πιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου.
Παρατηρήσεις όλων των φορέων είχαν ληφθεί υπόψη

στην τελική διαµόρφωση της πρότασης νόµου που είχε
καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντιπολίτευση. Ω-
στόσο, και η τελευταία ετέθη εκ νέου προς διαβούλευση
από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, στην οποία υπήρξε µία τεράστια συµµετοχή
ενδιαφεροµένων και συγκεντρώθηκαν πλήθος παρατη-
ρήσεων από πολίτες, φορείς και επιστηµονικές ενώσεις.

Παράλληλα, το σχέδιο νόµου απεστάλη προς έκφραση
γνώµης και στην Ευρώπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία
και εξέδωσε την από 23.4.2010 γνώµη της. Το τελικό
σχέδιο νόµου έλαβε την οριστική του µορφή µε την αξιο-
ποίηση και των πρόσφατων αυτών διαδικασιών διαβού-
λευσης.

ΙΙ. Ειδικό Μέρος: Επί των άρθρων

Με το πρώτο άρθρο καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής
του νόµου. Σε ρύθµιση και απαλλαγή υπάγονται χρηµατι-
κές οφειλές των µη εχόντων πτωχευτική ικανότητα φυ-
σικών προσώπων. Εξαιρούνται οφειλές από αδικοπραξία
που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατι-
κές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το ∆ηµό-
σιο και τους Ο.Τ.Α., τέλη προς Ν.Π.∆.∆. και εισφορές
προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.

Προϋπόθεση υπαγωγής είναι, κατά τα ισχύοντα και
στο πτωχευτικό δίκαιο, η επελθούσα – µη δόλια – µόνιµη
αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρεών. Κάθε οφει-
λέτης µπορεί να αξιοποιήσει µόνο µία φορά τις ρυθµί-
σεις για την απαλλαγή χρεών, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του νόµου.

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, η εν λό-
γω ρύθµιση χρεών µε απαλλαγή του υπερχρεωµένου
φυσικού προσώπου από µέρος αυτών επιδιώκεται σε
τρία στάδια.

Στα δύο πρώτα (άρθρα 2 και 4) επιδιώκεται ουσιαστικά
η ρύθµιση των χρεών και η απαλλαγή του από το υπόλοι-
πο αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη των πιστωτών και των
πιστωτικών ιδρυµάτων. Τούτο καταρχήν στο πλαίσιο ε-
νός εξωδικαστικού συµβιβασµού (άρθρο 2), και εν συνε-
χεία µε την επιδίωξη ενός συµβιβασµού ενώπιον του ∆ι-
καστηρίου (άρθρο 7).

Το πρώτο στάδιο (άρθρο 2) εκτυλίσσεται πριν ακόµη
την υποβολή της αίτησης και περιλαµβάνει την επιδίωξη
εξωδικαστικής επίλυσης στη βάση ενός πλάνου εξυγίαν-
σης των χρεών. ∆εν ισχύουν εκ του νόµου προδιαγρα-
φές για την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Τον υπερχρε-
ωµένο οφειλέτη συντρέχουν στην επιδίωξη αυτή συγκε-
κριµένοι φορείς ή δικηγόρος που εκδίδουν, σε περίπτω-
ση αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού, την αντί-
στοιχη βεβαίωση, η προσκόµιση της οποίας αποτελεί και
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης ρύθµισης µε
απαλλαγή χρεών (άρθρο 4 παρ. 2α). Στο στάδιο αυτό τα
µέρη είναι ελεύθερα να συµφωνήσουν ό,τι πράγµατι κρί-
νουν προς το συµφέρον τους, ακόµη και σε ένα µηδενικό
πλάνο, δηλαδή και την απελευθέρωση του οφειλέτη από
το χρέος µε την καταβολή ενός ποσού χωρίς περαιτέρω
περίοδο εξόφλησης επιπρόσθετου µέρους του χρέους.

Άλλωστε, οι νέοι θεσµοί δηµιουργούν και ισχυρά κίνη-
τρα στα δύο µέρη να έρθουν σε µία µεταξύ τους συµφω-
νία. Οι οφειλέτες, γιατί αντιλαµβάνονται ότι η απαλλαγή
τους προϋποθέτει µία µακρόχρονη δοκιµασία που συνε-
πάγεται σηµαντικούς περιορισµούς για τους ίδιους, εν-

δεχοµένως και µετά την περάτωσή της. Οι πιστωτές και
τα πιστωτικά ιδρύµατα, γιατί γνωρίζουν ότι µε την υπο-
βολή της αίτησης και την προώθηση της διαδικασίας για
τη ρύθµιση µε απαλλαγή από τα χρέη το ύψος των κατα-
βολών και η απαλλαγή από τα χρέη θα επέλθουν χωρίς
τη σύµφωνη πλέον γνώµη τους. Έχουν, λοιπόν, συµφέ-
ρον, αν ο οφειλέτης υπόσχεται µε ρεαλιστικούς, µε βάση
το εισόδηµά του όρους, ή µε ασφάλειες τρίτων την εξυ-
πηρέτηση ενός µέρους του χρέους, που πιθανολογείται
ότι θα µπορούσε να είναι υψηλότερο από αυτό που θα ει-
σέπρατταν στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθµισης µε α-
παλλαγή να έρθουν σε συµφωνία µαζί του.

Ένα σηµαντικό στοιχείο από την εισαγωγή της διαδι-
κασίας ρύθµισης µε απαλλαγή από οφειλές είναι, λοιπόν,
ότι συνεισφέρει στην ανάπτυξη µίας κουλτούρας συζή-
τησης, διαπραγµάτευσης και ρύθµισης των χρεών, που
στη σηµερινή πρακτική είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς
µάλιστα δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να πληρο-
φορούνται την συνολική οικονοµική κατάσταση του ο-
φειλέτη, τους κινδύνους και αδυναµίες εξυπηρέτησης
των χρεών και να υιοθετούν ενόψει της πιθανής υπαγω-
γής του οφειλέτη στις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου
νόµου ηπιότερες και ρεαλιστικότερες προσδοκίες.

Σε περίπτωση που δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλε-
σµα η εν λόγω φάση, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβά-
λει αίτηση για έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από
τα χρέη.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 αρµόδιο δικαστήριο για την
εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέ-
ρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλ-
λως τη διαµονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η τελευταία επιτρέπει στο
δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων,
καθώς αυτό µπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο µέτρο
και αποδείξεις, ώστε να σχηµατίσει πλήρη δικανική πε-
ποίθηση ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων ε-
φαρµογής του νόµου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 η αίτηση πρέπει να περιέχει α)
κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των πάσης
φύσεως εισοδηµάτων του ιδίου και του συζύγου του, β)
κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους,
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτη-
σης οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο
και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο
και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή
κατάσταση του οφειλέτη. Ο οφειλέτης υποχρεούται πε-
ραιτέρω να προσκοµίσει βεβαίωση για τον εξωδικαστικό
συµβιβασµό και υπεύθυνη δήλωσή του για την ορθότητα
και πληρότητά τους και για τις µεταβιβάσεις ακινήτων
που προέβη την τελευταία τριετία. Με την αίτηση ή ε-
ντός ενός µηνός από την κατάθεσή της, ο οφειλέτης κα-
ταθέτει στη γραµµατεία έγγραφα που έχει στη διάθεσή
του σχετικά µε την υπάρχουσα περιουσία του, τα πάσης
φύσεως εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτή-
σεις τους.

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 ο οφειλέτης επιδίδει αντίγρα-
φα της αίτησης µε κλήση προς τους πιστωτές για να πα-
ρασταθούν στη συζήτησή της αλλά και πρόσκληση να
λάβουν θέση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών
µέχρι τη συµπλήρωση δύο µηνών από την υποβολή της
αίτησης. Αν δεν αντικρούσουν το σχέδιο οι πιστωτές ε-
ντός της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι το απο-
δέχθηκαν.

Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 η υ-
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ποβολή της αίτησης ρύθµισης δεν επιφέρει αναστολή
των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέ-
τη. Ωστόσο, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο
που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέ-
τρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά
του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση
της οριστικής απόφασης εάν πιθανολογείται ότι από την
εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέρο-
ντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση.

Επιδεικνύεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διαφύλαξη των
συµφερόντων των καταναλωτών. Έτσι, η χορήγηση της
αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διά-
θεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Εξάλλου, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε τη δεύτε-
ρη παράγραφο, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για
να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή
της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της µέ-
χρι να δηµοσιευθεί απόφαση επί της αίτησης ρύθµισης
των οφειλών.

Σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 6 οι α-
παιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες
µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα παύουν να
παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους και υπολογί-
ζονται µε την αξία τους κατά το χρόνο υποβολής της αί-
τησης.

Με την τέταρτη παράγραφο προβλέπεται ότι η ανα-
στολή των καταδιωκτικών µέτρων για τις οφειλές από
στεγαστικά δάνεια ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτω-
ση µη καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού
της ενήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε να
καταβάλει από το χρονικό σηµείο κοινοποίησης της αίτη-
σης, χωρίς να υπολογίζονται στο ποσόν αυτής προγενέ-
στερες ληξιπρόθεσµες δόσεις, από την κοινοποίηση της
αίτησης.

Το άρθρο 7 ρυθµίζει περαιτέρω τη διαδικασία δικαστι-
κού συµβιβασµού. Αν προβληθούν αντιρρήσεις από τους
πιστωτές προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης του
σχεδίου. Οι ηµεροµηνίες της κάθε επί µέρους φάσης έ-
χουν προκαθορισθεί από το νόµο µε αναφορά στην ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης, ώστε όλα τα ενδιαφερό-
µενα µέρη να µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία να πα-
ρακολουθούν την εξέλιξή της, να ενηµερώνονται και να
συµµετέχουν στη διαδικασία.

Σε περίπτωση διαφωνίας επιτρέπεται για µία φορά
τροποποίηση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών
προκειµένου να επιτευχθεί συµβιβασµός. Αν διαφωνούν
µε το σχέδιο µεµονωµένοι πιστωτές, είναι δυνατόν να υ-
ποκατασταθεί η συναίνεσή τους από το ίδιο το δικαστή-
ριο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως που ακολουθεί. Η υ-
ποκατάστασή τους µπορεί να γίνει, πάντως, µόνο αν ε-
ξυπηρετεί το γενικό συµφέρον των πιστωτών, αν δηλαδή
σε αυτούς θα περιέλθει σε κάθε περίπτωση τόσο χρηµα-
τικό ποσό όσο θα προσδοκούσαν να λάβουν και µετά α-
πό µία ολοκληρωµένη διαδικασία ρύθµισης µε απαλλαγή
του οφειλέτη από τις οφειλές του.

Αν το σχέδιο εκκαθάρισης γίνει αποδεκτό, έστω µε υ-
ποκατάσταση της συναίνεσης ορισµένων πιστωτών, το
δικαστήριο επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά ισχύ
δικαστικού συµβιβασµού, και η αίτηση για ρύθµιση θεω-
ρείται ότι ανακλήθηκε. ∆εν επέρχεται η απαλλαγή από
χρέη που δεν συµπεριελήφθησαν στις παραπάνω κατα-
στάσεις και δεν ενηµερώθηκαν οι πιστωτές τους.

Το άρθρο 8 αναφέρεται στη δικαστική ρύθµιση οφει-
λών και απαλλαγή. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν γίνει
αποδεκτό σχέδιο εκκαθάρισης των οφειλών από τους πι-
στωτές, το δικαστήριο ελέγχει πλέον την ύπαρξη τυχόν
αµφισβητούµενων απαιτήσεων καθώς και αν πληρούνται
οι σχετικές προϋποθέσεις για τη ρύθµιση των οφειλών.

Εφόσον πράγµατι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοι-
χεία και τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του οφειλέτη για
την αποπληρωµή των χρεών, το δικαστήριο προχωρά
στη ρύθµιση του µέρους των οφειλών που µπορεί να ε-
ξυπηρετηθεί και στην απαλλαγή των υπολοίπων υπό τον
όρο τήρησης της ρύθµισης. Η ικανοποίηση των πιστωτών
γίνεται τόσο από τα εισοδήµατα του οφειλέτη όσο και α-
πό την εκποίηση της περιουσίας του. Το δικαστήριο, λαµ-
βάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του ο-
φειλέτη, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία,
τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζο-
ντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προ-
στατευόµενων µελών της οικογένειάς του, τον υποχρε-
ώνει να καταβάλλει µηνιαίως και για χρονικό διάστηµα
τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των α-
παιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο.
Το ποσό αυτό µπορεί σύµφωνα µε την απόφαση του δι-
καστηρίου να αναπροσαρµόζεται σε διαστήµατα που αυ-
τό ορίζει µε βάση έναν αντικειµενικό δείκτη αναφοράς,
λ.χ. τον δείκτη τιµών καταναλωτή.

Με σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων των πι-
στωτών θεσπίζονται στην παράγραφο 3 συγκεκριµένες
υποχρεώσεις του οφειλέτη και κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου ρύθµισης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να διατηρεί
και, αν δεν έχει, να επιδιώκει κατάλληλη, µε βάση τις υ-
φιστάµενες βιοτικές του συνθήκες και την καλύτερη ικα-
νοποίηση των πιστωτών, εργασία ή επαγγελµατική δρα-
στηριότητα καθώς επίσης να γνωστοποιεί στη γραµµα-
τεία του δικαστηρίου όλες τις κρίσιµες µεταβολές.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης, λαµβάνοντας υπόψη
τη βελτίωση των εισοδηµάτων του, καταβάλει µεγαλύτε-
ρο ποσόν προς τους πιστωτές του, τούτο διανέµεται
συµµέτρως. Κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση δίνει άλ-
λωστε η ρύθµιση της παραγράφου 4 που επιτρέπει αίτη-
ση του πιστωτή για τροποποίηση της ρύθµισης, που µπο-
ρεί µάλιστα να ισχύσει και αναδροµικά. Αίτηση για τρο-
ποποίηση της ρύθµισης µπορεί να υποβάλει και ο οφει-
λέτης όταν επιδεινώνονται τα εισοδήµατά του. Θα ήταν,
εξάλλου, άδικο και ασύµβατο µε τον προστατευτικό σκο-
πό που έχει ο ίδιος ο νόµος, από την εν λόγω δυνατότη-
τα ρύθµισης οφειλών και απαλλαγής να αποκλειστούν
πολίτες που αποδεδειγµένα και χωρίς υπαιτιότητά τους
στερούνται (επαρκών) εισοδηµάτων. Για τις περιπτώσεις
που το δικαστήριο καθορίζει ιδιαίτερα χαµηλές µηνιαίες
καταβολές και εκτιµά ότι µπορεί σύντοµα να βελτιωθεί
σηµαντικά η οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, µπορεί
να ορίσει δικάσιµο για την εξέταση του ενδεχόµενου ε-
ξυπηρέτησης µεγαλύτερου µέρους του χρέους.

Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης
περιουσίας και η προστασία της κύριας κατοικίας. Η ρευ-
στοποίηση της περιουσίας διατάσσεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Προβλέπεται ο ορισµός εκκαθαριστή µόνο σε περίπτω-
ση ύπαρξης ρευστοποιήσιµης περιουσίας ή αν αυτή κρι-
θεί αναγκαία για την παρακολούθηση και υποβοήθηση
της εκτέλεσης των όρων ρύθµισης ή την εξασφάλιση
των συµφερόντων των πιστωτών. Επιβεβαιώνεται η προ-
νοµιακή ικανοποίηση από την πώληση του πράγµατος α-

3



παιτήσεων που διασφαλίζονται µε εµπράγµατη ασφά-
λεια.

Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 εισάγεται η
προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη κατά την
διαδικασία ρύθµισης µε απαλλαγή από τις οφειλές του.
Ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από
την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση
των πιστωτών.

Σε αυτή την περίπτωση αναλαµβάνει την υποχρέωση,
πέραν της εξυπηρέτησης της ρύθµισης οφειλών σύµφω-
να µε το άρθρο 8, να εξοφλήσει ποσό οφειλών µέχρι το
85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή απο-
τιµάται από το δικαστήριο. Οι απαιτήσεις των πιστωτών
που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο ακίνητο της κατοι-
κίας ικανοποιούνται προνοµιακά και κατά την τάξη τους
από τις καταβολές αυτές του οφειλέτη. Η εξυπηρέτηση
του πρόσθετου αυτού χρέους γίνεται µε επιτόκιο που
δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο ε-
πιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο,
αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Η διάρκεια της αποπληρωµής καθορίζεται από το δικα-
στήριο, το οποίο µπορεί να παράσχει και περίοδο χάρι-
τος, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των συµβάσεων
δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον ο-
φειλέτη. Η διάρκεια αποπληρωµής δεν µπορεί πάντως
να υπερβαίνει τα είκοσι έτη.

Το άρθρο 10 αναφέρεται στο καθήκον ειλικρινούς δή-
λωσης του οφειλέτη. Η ευδοκίµηση της διαδικασίας ρύθ-
µισης µε απαλλαγή χρεών προϋποθέτει την υποβολή α-
πό τον οφειλέτη ειλικρινών στοιχείων για τα εισοδήµατά
του, καθώς η από δόλο ή βαριά αµέλεια παραβίαση της
υποχρέωσης αυτής οδηγεί στην έκπτωση από τα ευερ-
γετήµατα της απαλλαγής χρεών.

Εξάλλου, ο οφειλέτης που επιθυµεί να υπαχθεί σε αυ-
τή οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία που
απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέ-
χοντα εισοδήµατά του. Παραβίαση των υποχρεώσεών
του από δόλο επιφέρει έκπτωση από τη διαδικασία ρύθ-
µισης µε απαλλαγή χρεών και αδυναµία υποβολής νέας
αίτησης για ρύθµιση χρεών για δύο έτη.

Το άρθρο 11 προβλέπει την πιστοποίηση της απαλλα-
γής από το υπόλοιπο των χρεών από το δικαστήριο, αυ-
τεπαγγέλτως ή µε αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιεί-
ται στους πιστωτές.

Εξάλλου, αν ο πιστωτής καθυστερεί πέραν των δύο
µηνών την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει από τη
ρύθµιση ή επανειληµµένα δυστροπεί, το δικαστήριο δια-
τάζει µετά από αίτηση πιστωτή την έκπτωση από τη ρύθ-
µιση. Η µη ευδοκίµηση της απαλλαγής συνεπάγεται την
αναβίωση της οφειλής, δίχως όµως τους τόκους ανατο-
κισµού.

Το άρθρο 12 προβλέπει ότι η εφαρµογή της διαδικα-
σίας ρύθµισης µε απαλλαγή χρεών δεν απαλλάσσει τον
εγγυητή ούτε τους τυχόν εις ολόκληρον υπόχρεους, οι
οποίοι ωστόσο µπορούν να υπαχθούν στην ίδια διαδικα-
σία εφόσον πληρούν και οι ίδιοι τις προϋποθέσεις του
νόµου.

Εξάλλου, ρητά προβλέπεται ότι δεν θίγονται τα δικαι-

ώµατα των ενέγγυων πιστωτών επί του υπέγγυου πράγ-
µατος.

Το άρθρο 13 προβλέπει τη σύσταση αρχείου στη γραµ-
µατεία κάθε Ειρηνοδικείου και ενός Γενικού Αρχείου στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών για την παρακολούθηση των αιτή-
σεων και την αποτροπή καταχρήσεων, την προστασία
των πιστωτών και εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου
νόµου. Αυτοί οι επιδιωκόµενοι στόχοι καθορίζουν και την
παραµονή στο Αρχείο των αιτήσεων και των αποφάσεων
που εκδίδονται επ’ αυτών.

Το άρθρο 14 προβλέπει ως µόνα ένδικα µέσα κατά των
αποφάσεων του δικαστηρίου την έφεση και την αναίρε-
ση.

Το άρθρο 15 προβλέπει την αναλογική εφαρµογή των
διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, όπου αυτή επιβάλ-
λεται.

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 η ρύθµιση χρεών µε απαλλα-
γή από χρέη δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο επε-
ξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από
πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους για χρονικό διάστηµα µε-
γαλύτερο των πέντε ετών από το χρονικό σηµείο στο ο-
ποίο επέρχεται η απαλλαγή από οφειλές.

Το άρθρο 17 ρυθµίζει φορολογικά θέµατα για τις δια-
γραφές απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων που θα προ-
κύψουν κατ’ εφαρµογή των διατάξεών του.

Το άρθρο 18 προβλέπει την αύξηση κατά 80 των θέσε-
ων Ειρηνοδικών προκειµένου να είναι σε θέση τα Ειρη-
νοδικεία να ανταποκριθούν στην αναµενόµενη από τις
ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου αύξηση των υποθέσεών
τους.

Το άρθρο 19, µε τις µεταβατικές διατάξεις, προβλέπει
την έναρξη υποβολής αιτήσεων τέσσερις µήνες µετά την
εισαγωγή του νόµου, διάστηµα κατά το οποίο, ωστόσο,
τα µέρη µπορούν να επιδιώξουν ήδη το εξωδικαστικό
συµβιβασµό.

Προβλέπεται δε, επιπροσθέτως, η αναστολή των πλει-
στηριασµών της µοναδικής κατοικίας, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στους οφειλέτες που βρίσκονται σε µόνιµη
αδυναµία αποπληρωµής να αξιοποιήσουν την προστα-
τευτική διάταξη της κυρίας κατοικίας, µε την εξαίρεση
αυτής από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία, που εµπεριέχει
το σχέδιο νόµου.

Το άρθρο 20 εµπεριέχει την τελική διάταξη για την έ-
ναρξη ισχύος του νόµου.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. Κατσέλη Γ. Παπακωνσταντίνου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προ-
σώπων

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής

1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό-
τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυνα-
µία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους
(εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρ-
µόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση των οφειλών
αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο
πιστωτής.

2. ∆εν επιτρέπεται η ρύθµιση οφειλών που α) έχουν α-
ναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτη-
σης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο
1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου και β) που προέκυ-
ψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικη-
τικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς
το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και εισφορές προς οργανι-
σµούς κοινωνικής ασφάλισης.

3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µό-
νο µία φορά.

Άρθρο 2
∆ιαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού

1. Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρµοδίου δικαστη-
ρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθµιση οφει-
λών και απαλλαγή αποτελεί η εκ µέρους του καταβολή
προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε
όλους τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το
τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάµηνο. Η
προσπάθεια αυτή πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του
Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού ∆ιακα-
νονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/
1994 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως ισχύει, ή Ένωσης Καταναλω-
τών που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/
1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορί-
ζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 3.

2. Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού απο-
τύχει, ο φορέας ή ο δικηγόρος που βοήθησε την προ-
σπάθεια συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται
η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβα-
σµού. Αν επιτευχθεί µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των πι-
στωτών εξωδικαστικός συµβιβασµός, συντάσσεται σχε-
τικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από
την επικύρωσή του από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και άλ-
λοι φορείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, που επιτρέπεται να παρέχουν τη συνδροµή

τους στους οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού
συµβιβασµού µε τους πιστωτές τους.

4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού
αιτήµατος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επι-
βάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών
του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Άρθρο 3
Αρµόδιο δικαστήριο – ∆ιαδικασία

Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 είναι το
Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έ-
χει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαµονή του. Το
αρµόδιο Ειρηνοδικείο δικάζει µε τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 4
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης κατα-
θέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιου-
σίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδηµάτων του
ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών
του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβά-
νει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµ-
φέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδή-
µατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

2. Μέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ο οφειλέ-
της υποχρεούται να προσκοµίσει:

α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 2 και

β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα
των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α΄και β΄της προηγούµενης παραγράφου και για τις µε-
ταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων,
στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Η παράγρα-
φος 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν.
2479/1997 (ΦΕΚ 67 A΄) εφαρµόζεται και για την υπεύθυ-
νη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου.

3. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορί-
ζεται µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής
της.

4. Ο οφειλέτης καταθέτει µέσα σε ένα µήνα από την υ-
ποβολή της αίτησης στη γραµµατεία του δικαστηρίου,
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την περι-
ουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατά του, τους πιστω-
τές και τις απαιτήσεις τους.

5. Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρµόδιο
δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθε-
τούνται µε µέριµνα της γραµµατείας του όλα τα έγγρα-
φα και στοιχεία της υπόθεσης.

6. Αν δεν συµπεριληφθεί στην κατάσταση της παρα-
γράφου 1 πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται α-
πό την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει µε την υποβο-
λή της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που δηµοσιεύε-
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ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται υ-
ποδείγµατα των πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσε-
ων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται
στο νόµο αυτό.

Άρθρο 5
Επίδοση της αίτησης

Ο οφειλέτης το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την
υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγρα-
φα α) της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή
της, β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και
των εισοδηµάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευ-
θέτησης των οφειλών, µε πρόσκληση να υποβάλλουν
στην γραµµατεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατη-
ρήσεις και να δηλώσουν αν συµφωνούν µε το προτεινόµε-
νο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών µέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης.

Οι πιστωτές µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του
προηγούµενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές µπορούν,
µε έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του
αρµόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του
σχεδίου. Με την πάροδο της προθεσµίας αυτής άπρα-
κτης, τεκµαίρεται ότι ο πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο
διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται
µνεία για τη συνέπεια αυτή.

Άρθρο 6
Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων

1. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστι-
κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή
της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο
που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέ-
τρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, κατά
του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση
της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης ε-
άν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί
ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι
θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής ε-
πάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

2. Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον που δικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει α-
ναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστω-
τές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της
αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αίτη-
σης της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

3. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφα-
λισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα
παύουν µε την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν
νόµιµους ή συµβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεω-
ρούνται ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέ-
χουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία
τους.

4. Οφειλές από στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να ε-
κτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί
της αιτήσεως µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφει-

λής. Η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για τις ο-
φειλές αυτές ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση µη
καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού της ε-
νήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε να κατα-
βάλει από το χρονικό σηµείο επίδοσης της αίτησης, χω-
ρίς να υπολογίζονται στο ποσόν αυτής προγενέστερες
ληξιπρόθεσµες δόσεις.

Άρθρο 7
∆ικαστικός Συµβιβασµός

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµε-
ρών που αρχίζει µε την πάροδο δύο µηνών από την υπο-
βολή της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 4, ο οφειλέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις πα-
ρατηρήσεις των πιστωτών, µπορεί να επιφέρει µεταβο-
λές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης, προκειµένου να επι-
τευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενη-
µερώνονται µε δική τους επιµέλεια για τις παραπάνω µε-
ταβολές και λαµβάνουν θέση εγγράφως για το αναµορ-
φωµένο σχέδιο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής τροποποιηµένου σχεδίου. Τροπο-
ποίηση του σχεδίου µπορεί να λάβει χώρα µόνο µία φορά.

2. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για
το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης οφει-
λών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο
συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός. Ο Ειρηνοδίκης µε α-
πόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέ-
ον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για ρύθµιση και
απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε.

3. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές µε απαιτή-
σεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού
των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται σε κά-
θε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών µε εµπραγµάτως
εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις και πιστωτές µε απαιτή-
σεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών α-
παιτήσεων, το δικαστήριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη
ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγ-
γράφως µέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την έλλειψη συ-
γκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστι-
κά στο συµβιβασµό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι
επήλθε ο συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για
την απαλλαγή από τα χρέη.

4. ∆εν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης
πιστωτή όταν:

α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανο-
ποιείται σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστω-
τές, βαθµό ή β) σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο
πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει
σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση από αυτήν στην ο-
ποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλ-
λαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αµφισβητείται
απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή.

5. Αν δεν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης των οφει-
λών απαίτηση ανέγγυου πιστωτή, στον οποίο επιδόθη-
καν η αίτηση και το σχέδιο, η απαίτηση αποσβέννυται, αν
ο πιστωτής δεν λάβει εγγράφως θέση επί του σχεδίου
µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 5.

6. Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφει-
λέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται
από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
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Άρθρο 8
∆ικαστική ρύθµιση χρεών

1. Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του προη-
γούµενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά
του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθί-
στανται αυτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγού-
µενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αµ-
φισβητούµενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθµιση των οφειλών και
απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται κατά
προτεραιότητα. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση
του οφειλέτη δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν
από την πάροδο δύο ετών.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι
επαρκή, το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης
φύσεως εισοδήµατά του, ιδίως εκείνα από την προσωπι-
κή του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύ-
γου, και σταθµίζοντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του
ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς
του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει µηνιαίως και για
χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ι-
κανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συµµέ-
τρως διανεµόµενο.

Με την απόφαση µπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό
αναπροσαρµόζεται ανά διαστήµατα που ορίζονται σε αυ-
τή µε βάση αντικειµενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή
του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν
ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Σε περίπτωση που κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον
οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέ-
της υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πι-
στωτών το ήµισυ της αξίας αυτών.

3. O οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια
της περιόδου ρύθµισης της προηγούµενης παραγράφου
σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβά-
λει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης ερ-
γασίας. Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί µέσα σε ένα µή-
να στη γραµµατεία του δικαστηρίου κάθε µεταβολή κατοι-
κίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιό-
λογη βελτίωση των εισοδηµάτων του ή των περιουσιακών
του στοιχείων, ώστε να ενηµερώνεται ο φάκελος που τη-
ρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 4.

4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, που επιδίδεται
µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της στο αρµόδιο δι-
καστήριο, µπορεί να τροποποιείται η ρύθµιση οφειλών
της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου ως προς
το ύψος των µηνιαίων καταβολών, όταν τούτο δικαιολο-
γείται από µεταγενέστερα γεγονότα ή µεταβολές της
περιουσιακής κατάστασης και των εισοδηµάτων του ο-
φειλέτη.

Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθµιση
µπορεί να ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης
τροποποίησης. Σε περίπτωση καταβολής από τον οφει-
λέτη σε πιστωτές µεγαλύτερου ποσού από αυτό που έ-
χει οριστεί από το δικαστήριο σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συµµέ-
τρως όλους τους πιστωτές.

5. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστά-
σεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφει-
λέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα

για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ο-
φειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας,
προσδιορίζονται µε την απόφαση µηνιαίες καταβολές µι-
κρού ύψους ή και µηδενικές, το δικαστήριο µπορεί µε
την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε µή-
νες, νέα δικάσιµο για επαναπροσδιορισµό των µηνιαίων
καταβολών.

6. Η απόφαση που ορίζει µηνιαίες καταβολές είναι α-
µέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστο-
λή της. ∆ικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται.

Άρθρο 9
∆ιαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας -

Προστασία κύριας κατοικίας

1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκ-
ποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποί-
ηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο
να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση
των όρων ρύθµισης των οφειλών για την απαλλαγή του
οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερό-
ντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαρι-
στής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πι-
στωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των
πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµα-
τογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδι-
κα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται
ειδικά µε την απόφαση του διορισµού του και, σε κάθε
περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η
διασφάλισή της σε όλο το νόµιµο ύψος της χάριν των πι-
στωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνοµιακή ικανο-
ποίηση των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια
στο εκποιούµενο πράγµα και η σύµµετρη ικανοποίηση
των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού
Κώδικα περί συνδίκου εφαρµόζονται αναλόγως και στον
εκκαθαριστή.

2. Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο
πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την
εκποίηση βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια α-
κίνητο, που χρησιµεύει ως µοναδική κατοικία του, εφό-
σον τούτο δεν υπερβαίνει σε εµβαδόν το προβλεπόµενο
από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης από-
κτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξηµένο κατά τριάντα
τοις εκατό.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικα-
νοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι συνολικό πο-
σό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της ε-
µπορικής αξίας του ακινήτου της µοναδικής κατοικίας, ό-
πως αυτή αποτιµάται από το δικαστήριο.

Η ρύθµιση µπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η
εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υ-
περβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο
στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε
σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελ-
λάδος κατά τον τελευταίο µήνα για τον οποίο υφίσταται
µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς
αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισµό. Οι
απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφά-
λεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνοµιακά από τις κα-
ταβολές του οφειλέτη µε βάση την παρούσα παράγραφο.
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Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής
εξόφλησης της οριζόµενης συνολικής οφειλής λαµβάνε-
ται υπόψη η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποί-
ων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος
πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η
µη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επι-
βάλλονται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου αυτής, επι-
τρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστι-
κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της µοναδικής κα-
τοικίας του.

Άρθρο 10
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλι-
κρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήµα-
τά του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει µε την υπο-
βολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όσο
και κατά την περίοδο ρύθµισης των οφειλών. Παράβαση
της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια, την ο-
ποία µπορεί να επικαλεσθεί µε αίτησή του οποιοσδήποτε
πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τότε
που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, µε την επιφύλα-
ξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήµατος
για ρύθµιση οφειλών µε απαλλαγή σύµφωνα µε το άρ-
θρο 8 ή την έκπτωση από τη ρύθµιση οφειλών και την α-
παλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Η αίτηση αυτή µπο-
ρεί να υποβληθεί µέχρι και δύο έτη µετά την επέλευση
της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του. Πριν από
την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη για την αιτία αυ-
τή αίτησης του οφειλέτη ή την έκπτωση του είναι απαρά-
δεκτη η υποβολή νέας αίτησης.

2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πι-
στωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την
οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά
του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βα-
ριά αµέλεια µπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να
επιφέρει την απόρριψη της αίτησης για ρύθµιση οφειλών
και απαλλαγή.

3. Ύστερα από αίτηση πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η
επίδοση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 5 και η οποία διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου Ει-
σαγγελέα, ο εργοδότης, η αρµόδια υπηρεσία και ο αρµό-
διος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένοι να δίνουν
κάθε χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάστα-
ση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη.

Άρθρο 11
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρε-
ώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται
σε εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8
επιφέρει, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε
τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των
πιστωτών, ακόµη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο µε αίτηση του οφει-
λέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την α-
παλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.

2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο µηνών ή δυ-
στροπεί επανειληµµένα στην τήρηση της ρύθµισης, το
δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη
ρύθµιση µετά από αίτηση θιγόµενου πιστωτή που κατατί-
θεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµι-
ουργία του λόγου έκπτωσης. Κάθε κλήτευση πραγµατο-
ποιείται πριν δεκαπέντε (15) ηµέρες.

3. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η απαλλαγή από τις
οφειλές µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου, οι απαι-
τήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο
θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4. Για τον προσδιορισµό του ύ-
ψους των απαιτήσεων αποκλείεται, εφόσον είχε γίνει
δεκτή η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ο ανα-
τοκισµός από την κοινοποίηση της αίτησης αυτής στους
πιστωτές και αφαιρούνται τα ποσά που έχουν καταβλη-
θεί από τον οφειλέτη.

Άρθρο 12
∆ικαιώµατα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών

Τα δικαιώµατα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή
εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώµατα των ε-
µπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών επί του υπέγγυου
αντικειµένου δεν θίγονται. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται
έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή
άλλων δικαιούχων σε αναγωγή.

Άρθρο 13
Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων

1. Στη Γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου τηρείται αλφα-
βητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την
αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στο οποίο εγ-
γράφονται τα ονόµατα των αιτούντων, η πορεία των αι-
τήσεών τους και οι αποφάσεις που εκδίδονται. Στο Ειρη-
νοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο, στο οποίο κα-
ταχωρίζονται τα πιο πάνω στοιχεία για ολόκληρη τη χώ-
ρα. Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υπο-
βολή των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται γι’
αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, α-
νακληθούν ή καταλήξουν σε δικαστικό συµβιβασµό σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
Πρόσβαση σε πληροφορίες του αρχείου µπορεί να έχει
κάθε ενδιαφερόµενος. Μετά την πάροδο πενταετίας από
την επέλευση των αποτελεσµάτων της παραγράφου 1
του άρθρου 11 πρόσβαση σε στοιχεία του οφειλέτη στο
αρχείο επιτρέπεται µόνο για τον έλεγχο της συνδροµής
της προϋπόθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζεται κάθε λεπτοµέ-
ρεια σχετικά µε την τήρηση των αρχείων και την πρό-
σβαση σε αυτά.

2. Πριν από τη συζήτηση αίτησης οφειλέτη που υπο-
βάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4
του παρόντος το Ειρηνοδικείο ελέγχει αυτεπαγγέλτως
στο παραπάνω αρχείο αν εκκρεµεί αίτηση για τον οφει-
λέτη αυτόν και αν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθµιση µε
απαλλαγή από τις οφειλές του.
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Άρθρο 14
Ένδικα µέσα

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση
και σε αναίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 560 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 15
Αναλογική εφαρµογή διατάξεων

Για τη ρύθµιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώ-
πων εφαρµόζονται, όπου επιβάλλεται, µε την επιφύλαξη
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, οι διατάξεις του
Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 16
Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδοµένων

Ο χρόνος τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρί-
τους χάριν αυτών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς, που αναφέρονται στη διαδικασία του παρόντος νό-
µου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των
πέντε ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα
χρέη σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 11.

Άρθρο 17
∆ιαγραφή απαιτήσεων

Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφο-
νται µε τον παρόντα νόµο εφαρµόζεται το άρθρο 30 παρ.
10 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 A΄). Τα διαγραφόµενα εκπί-
πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της
οποίας ενεργείται η διαγραφή προκειµένου για τον
προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Η ωφέλεια
που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων δεν θεωρείται ει-
σόδηµα υποκείµενο σε φορολογία.

Άρθρο 18
Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών

Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών
αυξάνεται κατά ογδόντα και ορίζεται συνολικά σε επτα-
κόσιες σαράντα µία.

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις.

1. Για έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται ο
πλειστηριασµός ακινήτου που χρησιµεύει ως µοναδική
κατοικία του οφειλέτη, εφόσον το εµβαδόν του δεν υ-
περβαίνει αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 9.

2. Αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλο-
νται µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευ-
ση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος του νόµου

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει α-
πό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. Κατσέλη Γ. Παπακωνσταντίνου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αριθµ. 10/1/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προτεί-
νονται ευεργετικά µέτρα υπέρ των φυσικών προσώπων
για την τακτοποίηση (ρύθµιση) ή / και απαλλαγή από συ-
γκεκριµένες ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές τους.

Ειδικότερα ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

1.α. Τα µη έχοντα πτωχευτική ικανότητα φυσικά πρό-
σωπα µπορούν να υπαχθούν, για τα χρέη τους, στις προ-
τεινόµενες διατάξεις και να ρυθµίσουν την εξόφλησή
τους ή να απαλλαγούν από αυτά, εφόσον υφίσταται ορι-
στική µη δόλια αδυναµία πληρωµής τους. Την ύπαρξη
δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.

β. Εξαιρούνται από την τακτοποίηση οι οφειλές από α-
δικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, τα διοικητικά πρό-
στιµα, οι χρηµατικές ποινές, οι οφειλές από φόρους και
τέλη προς το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, τα τέλη
προς Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς και οι
εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επί-
σης, δεν επιτρέπεται η ρύθµιση χρεών που αναλήφθηκαν
κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης
για έναρξη της σχετικής διαδικασίας (άρθρο 4 παρ. 1 του
υπό ψήφιση νόµου).
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γ. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του, µε βάση
τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, µπορεί να γίνει µόνο µία
φορά. (άρθρο 1)

2.α. Τίθεται, ως προϋπόθεση, για την υποβολή της
σχετικής αίτησης προς το αρµόδιο δικαστήριο, η αποτυ-
χία προηγούµενης εκ µέρους του οφειλέτη προσπάθειας
επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε όλους τους
πιστωτές του.

β. Θεσπίζεται η υποχρέωση για τα πιστωτικά ιδρύµατα,
να χορηγούν στον οφειλέτη, µέσα σε συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα, και ύστερα από αίτηµά του, αναλυτική κα-
τάσταση οφειλών του προς αυτά, χωρίς επιβάρυνση.

γ.i) Ως αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται το Ειρηνοδικείο,
στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοι-
κία του ή τη συνήθη διαµονή του.

ii) Το δικαστήριο δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. (άρθρα 2-3)

3. Προσδιορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών στην περίπτωση αποτυχίας επί-
τευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού. Συγκεκριµένα:

α. Ο οφειλέτης καταθέτει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο
αίτηση µε τα οριζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, µε-
ταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και σχέδιο διευθέτη-
σης των οφειλών, το οποίο πρέπει να λαµβάνει υπόψη
και να συσχετίζει τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, ό-
σο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενεια-
κή κατάσταση του οφειλέτη.

β. Ορίζεται προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβο-
λή της αίτησης, εντός της οποίας ο οφειλέτης υποχρε-
ούται να κοινοποιήσει στους πιστωτές του τα οριζόµενα
στοιχεία (αντίγραφο της αίτησης, της κατάστασης της
περιουσίας και των εισοδηµάτων του, και του σχεδίου δι-
ευθέτησης οφειλών). Οι τελευταίοι οφείλουν να πάρουν
θέση, σχετικά µε την αποδοχή ή µη του προτεινόµενου
σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, ή / και να προτείνουν
την τροποποίησή του, εντός δύο (2) µηνών από την υπο-
βολή της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυ-
τή τεκµαίρεται ότι, ο πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο δι-
ευθέτησης των οφειλών.

γ. Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφα-
σης, για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας για την κοινοποίηση των προαναφε-
ρόµενων στοιχείων στους πιστωτές.

δ. Από της κοινοποιήσεως της αίτησης του οφειλέτη
προς τους πιστωτές και µέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών:

- Αναστέλλονται, όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα
των πιστωτών κατ’ αυτού προς ικανοποίηση των απαιτή-
σεών τους. Η αναστολή ισχύει για κάθε µεµονωµένο πι-
στωτή από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της αίτησης. Το αρ-
µόδιο Ειρηνοδικείο, όµως, δικάζοντας κατά τη διαδικα-
σία των ασφαλιστικών µέτρων, ύστερα από αίτηση πι-
στωτή, µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

- Παύει, µεταξύ άλλων, ο εκτοκισµός των αντίστοιχων
οφειλών, για απαιτήσεις πιστωτών που δεν είναι εξα-
σφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίω-
µα. Εξαιρούνται οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια, οι ο-
ποίες συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση ορι-
στικής απόφασης επί της σχετικής αίτησης, µε το συµβα-
τικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής. (άρθρα 4-6)

4. Καθορίζεται, αναλυτικά, η διαδικασία δικαστικού
συµβιβασµού και δικαστικής ρύθµισης οφειλών µε απαλ-
λαγή από τα χρέη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακό-
λουθα:

α. Ο οφειλέτης, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία
όλων των πιστωτών µπορεί να τροποποιήσει το αρχικό
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, µέσα στην οριζόµενη
προθεσµία. Οι πιστωτές ενηµερώνονται µε δική τους επι-
µέλεια για τις µεταβολές και λαµβάνουν εγγράφως θέση
εντός του οριζόµενου χρόνου. Τροποποίηση του σχεδί-
ου οφειλών µπορεί να γίνει µόνο µία φορά.

β. Εάν κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις,
θεωρείται ότι, ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός και
το δικαστήριο, µε απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο,
που αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού.

γ. Σε περίπτωση συγκατάθεσης στο σχέδιο πιστωτών
µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ (1/2) του συνο-
λικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβά-
νονται και πιστωτές που υπερβαίνουν το ήµισυ (1/2) των
τυχόν εµπραγµάτων εξασφαλιζοµένων απαιτήσεων το
δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου
από τους πιστωτές, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθε-
σης των πιστωτών που αντιτίθενται στο συµβιβασµό.

δ. Απαριθµούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επι-
τρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης του πιστωτή.

ε. Οι πιστωτές δεν δικαιούνται να προβάλλουν απαιτή-
σεις κατά του οφειλέτη για έξοδα και δαπάνες που προ-
κύπτουν από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης
των οφειλών.

στ. Αν δεν γίνει αποδεκτό το σχέδιο ρύθµισης των
χρεών από τους πιστωτές ή δεν υπάρξει υποκατάσταση,
κατά τα ανωτέρω, το αρµόδιο δικαστήριο ελέγχει αυτε-
πάγγελτα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθµιση
των χρεών και απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδί-
δεται εντός δύο (2) µηνών από τη συζήτηση της αίτησης.
Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη,
νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά από έξι (6) µήνες.

ζ. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι
επαρκή, το δικαστήριο αφού λάβει υπόψη του τα εισοδή-
µατά του και τις βιοτικές ανάγκες, τόσο του ιδίου, όσο
και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του,
τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε µήνα και για χρονι-
κό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, ορισµένο ποσό προς ι-
κανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συµµέ-
τρως διανεµόµενο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια
της περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον οφειλέτη περι-
ουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεού-
ται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το ή-
µισυ της αξίας αυτών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατό-
τητα στο δικαστήριο να προσδιορίζει µικρές ή και µηδενι-
κές καταβολές εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (χρό-
νια ανεργία του οφειλέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας,
εισόδηµα που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών
βιοτικών αναγκών, ή άλλοι ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας
εξαιρετικοί λόγοι). (άρθρα 7-8)

5. Καθορίζεται, η διαδικασία ρευστοποίησης περιου-
σίας και περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την προστασία
της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη. Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ο ορισµός εκκαθαριστή, στις περιπτώ-
σεις που:

- υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της
οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πι-
στωτών,

- κρίνεται σκόπιµη, από το δικαστήριο, η παρακολούθη-
ση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων και υποχρε-
ώσεων που έχουν τεθεί, κατά τα προαναφερόµενα, για
την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφά-
λιση των συµφερόντων των πιστωτών.
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β. Ως εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται πρόσωπο που
προτείνεται από τους πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύ-
ουν την πλειοψηφία των πιστώσεων, ή πραγµατογνώµο-
νας από το σχετικό κατάλογο του άρθρου 371 του Κώδι-
κα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

γ. Προσδιορίζεται το έργο του εκκαθαριστή και ορίζε-
ται ότι οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγ-
µατη ασφάλεια στο εκποιούµενο πράγµα, ικανοποιού-
νται προνοµιακά.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ζητήσει,
υποβάλλοντας στο αρµόδιο δικαστήριο πρόταση εκκαθά-
ρισης και υπό την οριζόµενη προϋπόθεση, την εξαίρεση
από την εκποίηση, ακινήτου που χρησιµοποιείται ως µο-
ναδική κατοικία του. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο
ρυθµίζει, ενδεχοµένως, και µε τη χορήγηση περιόδου
χάριτος, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών
µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, όπως
αυτή εκτιµάται απ’ αυτό.

ε. Καθορίζεται το επιτόκιο εξυπηρέτησης της οφειλής
κατά την περίοδο τοκοχρεολυτικής εξόφλησής της.

στ. Η µη τήρηση των επιβαλλόµενων στον οφειλέτη υ-
ποχρεώσεων επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδι-
κασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. (άρθρο 9)

6.α. Επιβάλλεται η υποχρέωση στον οφειλέτη να:
- Προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών

στοιχείων και εισοδηµάτων του. Η µη εκπλήρωση της υ-
ποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια, έχει ως
συνέπεια, µε την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την
απόρριψη του αιτήµατος για ρύθµιση οφειλών µε απαλ-
λαγή ή την έκπτωση από τη ρύθµιση οφειλών και την α-
παλλαγή που ήδη έχει αποφασιστεί.

- Επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία
που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα
τρέχοντα εισοδήµατά του. Σε περίπτωση παράβασης της
υποχρέωσης αυτής το δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση
του, να απορρίψει την αίτηση για ρύθµιση χρεών και α-
παλλαγή.

β. Ορίζεται ότι, ο εργοδότης, η αρµόδια Υπηρεσία και ο
αρµόδιος οικονοµικός έφορος, υποχρεούνται να παρέ-
χουν στον πιστωτή, ύστερα από αίτησή του, κάθε χρήσι-
µη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα ει-
σοδήµατα του οφειλέτη. (άρθρο 10)

7.α. Σε περίπτωση πιστής τήρησης από τον οφειλέτη
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την δικαστική α-
πόφαση, που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων
2, 4 και 5 του άρθρου 8, συνεπάγεται την απαλλαγή του
από τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων
των πιστωτών, ακόµα και έναντι εκείνων που δεν ανήγ-
γειλαν τις απαιτήσεις τους.

β. Προβλέπεται η πιστοποίηση από το δικαστήριο, αυ-
τεπαγγέλτως ή µε αίτηση του οφειλέτη, της απαλλαγής
του από το υπόλοιπο των οφειλών.

γ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών ή
δυστροπεί κατ’ επανάληψη στην τήρηση της ρύθµισης,
το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από
αυτή, µε την οριζόµενη διαδικασία.

δ. Η µη ευδοκίµηση της απαλλαγής από τις οφειλές,
κατά τη διαδικασία του υπό ψήφιση νόµου, συνεπάγεται
την αναβίωση των απαιτήσεων των πιστωτών στο ύψος
που θα βρισκόταν αν δεν είχε υποβληθεί σχετική αίτηση,
χωρίς τον ανατοκισµό. (άρθρο 11)

8. Ορίζεται ότι:
α. Τα δικαιώµατα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών

ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώµατα των
ενέγγυων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειµένου δεν
θίγονται.

β. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών,
των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε α-
ναγωγή. (άρθρο 12)

9.α. Προβλέπεται η τήρηση αλφαβητικού αρχείου, στη
γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου και ενός Γενικού Αρχεί-
ου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, για την παρακολούθηση
της πορείας των αιτήσεων των προσώπων που επιθυ-
µούν να υπαχθούν στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου
και των εκδιδοµένων αποφάσεων.

β. Οι λεπτοµέρειες τήρησης των παραπάνω αρχείων
θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύ-
νης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

(άρθρο 13)
10. α. Ορίζονται, ως ένδικα µέσα, κατά των αποφάσε-

ων του δικαστηρίου, η έφεση και η αναίρεση.
β. Για τη ρύθµιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προ-

σώπων, εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των προτεινό-
µενων ρυθµίσεων, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

(άρθρο 14 και 15)
11. Τίθεται ανώτατο χρονικό όριο πέντε (5) ετών από

την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη, για την τήρη-
ση από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους, των δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, που έχουν σχέση µε τις υπό
ψήφιση ρυθµίσεις. (άρθρο 16)

12. Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγρά-
φονται, σύµφωνα µε τον υπό ψήφιση νόµο, εφαρµόζεται
το άρθρο 30, παρ. 10, του ν. 2789/2000 (µη επιβολή προ-
στίµων, προσαυξήσεων ή τελών για τη διαγραφή των
σχετικών ποσών από τα λογιστικά βιβλία και συµψηφι-
σµός των αναλογούντων και καταβληθέντων επί των α-
παιτήσεων αυτών φόρων, µε οφειλόµενους φόρους). Τα
διαγραφόµενα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
χρήσης εντός της οποίας ενεργείται η διαγραφή, προκει-
µένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερ-
δών. Η ωφέλεια που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων
δεν θεωρείται εισόδηµα υποκείµενο σε φορολογία.

(άρθρο 17)
13. Αυξάνονται κατά ογδόντα (80) οι οργανικές θέσεις

δικαστικών λειτουργών του κλάδου Ειρηνοδικών, ο αριθ-
µός των οποίων διαµορφώνεται σε επτακόσιες σαράντα
µία (741) θέσεις. (άρθρο 18)

14. Εισάγονται µεταβατικές ρυθµίσεις για την εφαρµο-
γή του υπό ψήφιση νόµου µε τις οποίες προβλέπονται τα
εξής:

α. Απαγορεύεται, για έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου, ο πλειστηριασµός της µοναδικής
κατοικίας του οφειλέτη, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

β. Αιτήσεις οφειλετών, για την υπαγωγή τους στις ρυθ-
µίσεις του υπό ψήφιση νόµου, µπορούν να υποβληθούν
µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευ-
σή του. (άρθρο 19)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 2.750.000 ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως εξής:

i) 40.000 ευρώ, για τις λειτουργικές δαπάνες (συντή-
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ρηση του αναγκαίου εξοπλισµού, προµήθεια γραφικής ύ-
λης κ.λπ.), που θα προκύψουν από την τήρηση ειδικού
αρχείου αιτήσεων, σε κάθε Ειρηνοδικείο της χώρας και
Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. (άρθρο 13)

ii) 2.710.000 ευρώ, από την αύξηση κατά ογδόντα (80)
των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. (άρθρο 18)

2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 100.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου µηχανογραφικού εξοπλι-
σµού, για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αρχείων
στα Ειρηνοδικεία της χώρας. (άρθρο 13)

3. Απώλεια εσόδων από:
i) τη µη επιβολή προστίµων, προσαυξήσεων ή τελών

και τον συµψηφισµό των επ’ αυτών αναλογούντων µε
άλλους οφειλόµενους φόρους, όσον αφορά στις απαιτή-
σεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται κατά
τα ανωτέρω,

ii) µη φορολόγηση της ωφέλειας των οφειλετών από
διαγραφή τόκων, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµί-
σεις,

iii) τη µείωση του µερίσµατος του ∆ηµοσίου, από τα
κέρδη των πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία είναι µέτο-
χος,

iv) την εν γένει µείωση των φορολογητέων εσόδων
των πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της οριστικής απαλλα-
γής από τα χρέη οφειλετών που έχουν µόνιµη αδυναµία
αποπληρωµής τους. (άρθρα 8, 11, 17)

Η προκαλούµενη απώλεια εσόδων εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός φυσικών προσώπων που
θα υπαχθούν στη ρύθµιση, ύψος οφειλών κ.λπ.).

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω-
µένων φυσικών προσώπων»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 2.750.000 ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως εξής:

i) 40.000 ευρώ, για τις λειτουργικές δαπάνες (συντή-
ρηση του αναγκαίου εξοπλισµού, προµήθεια γραφικής ύ-
λης κ.λπ.), που θα προκύψουν από την τήρηση ειδικού
αρχείου αιτήσεων, σε κάθε Ειρηνοδικείο της χώρας και
Γενικού Αρχείου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. (άρθρο 13)

ii) 2.710.000 ευρώ, από την αύξηση κατά ογδόντα (80)
των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. (άρθρο 18)

2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 100.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου µηχανογραφικού εξοπλι-
σµού, για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αρχείων
στα Ειρηνοδικεία της χώρας. (άρθρο 13)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
(Ε.Φ. 17-210 «∆ικαστήρια»).

3. Απώλεια εσόδων από:
i) τη µη επιβολή προστίµων, προσαυξήσεων ή τελών

και τον συµψηφισµό των επ’ αυτών αναλογούντων µε
άλλους οφειλόµενους φόρους, όσον αφορά στις απαιτή-
σεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται κατά
τα ανωτέρω,

ii) µη φορολόγηση της ωφέλειας των οφειλετών από
διαγραφή τόκων, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµί-
σεις,

iii) τη µείωση του µερίσµατος του ∆ηµοσίου, από τα
κέρδη των πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία είναι µέτο-
χος,

iv) την εν γένει µείωση των φορολογητέων εσόδων
των πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της οριστικής απαλλα-
γής από τα χρέη οφειλετών που έχουν µόνιµη αδυναµία
αποπληρωµής τους. (άρθρα 8, 11, 17)

Η προκαλούµενη απώλεια πόρων εξαρτάται από πραγ-
µατικά γεγονότα (αριθµός φυσικών προσώπων που θα υ-
παχθούν στη ρύθµιση, ύψος οφειλών κ.λπ.).

Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Λ. Κατσέλη

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης
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