ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για
ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο
ν. 3869/2010»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ι. Γενικό Μέρος
Κεφάλαιο Α΄
Η οικονοµική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και
τα αποτελέσµατα αυτής, όπως οι µεγάλες µειώσεις εισοδηµάτων, µισθών και συντάξεων, η απώλεια εργασίας
και η έκρηξη της ανεργίας, έχουν οδηγήσει τους πολίτες
σε δυσκολία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Σηµαντικό µέρος των πολιτών πασχίζουν και καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν παρά τις εισοδηµατικές ή εργασιακές αλλαγές που έχουν υποστεί, οι οποίοι ακόµη και
κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών.
Το παρόν πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί, ώστε να διευκολύνει εκείνες τις κοινωνικές οµάδες, τα εισοδήµατα των
οποίων αποδεδειγµένα υπέστησαν τις µεγαλύτερες µειώσεις. Πιο συγκεκριµένα, αφορά σε ανέργους, συνταξιούχους και µισθωτούς, καθώς και κοινωνικές οµάδες αυξηµένων δαπανών και υποχρεώσεων, όπως πάσχοντες
από σοβαρές ασθένειες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, µε ιδιαίτερα περιορισµένο οικογενειακό εισόδηµα.
Η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου να προστατευθούν αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά
παρόλα αυτά προσπαθούν να παραµείνουν συνεπείς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η νοµοθετική ρύθµιση των µη ληξιπρόθεσµων οφειλών έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση του
θεµελιώδους για τη συνοχή της κοινωνίας µας αυτού
προβλήµατος.
Με τις διαδικασίες που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο,
δίνεται µία ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης των ενήµερων οφειλετών, προκειµένου να αντιµετωπιστεί από
κοινού η βίαιη µεταβολή της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στη χώρα, να προστατευτούν οι πολίτες, να
µην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα και να υπάρξει
οµαλή µετάβαση µέχρι την οικονοµική τους ανάκαµψη.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί καινοτόµα και ρηξικέλευθη ρύθµιση και θεσπίζεται πρώτη φορά παγκοσµίως.
Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία παρεµβαίνει νοµοθετικά σε καταρτισθείσες ιδιωτικές συµβάσεις µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και δανειοληπτών, προκειµένου να
προστατεύσει και εξασφαλίσει τους δανειολήπτες.
Σκοπός του παρόντος είναι η θεσµοθέτηση ενός προγράµµατος αποπληρωµής δανειακών υποχρεώσεων, βάσει του οποίου η µηνιαία καταβολή θα προσαρµόζεται
στην τρέχουσα οικονοµική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη.
Με το παρόν σχέδιο νόµου παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραµµα διευκόλυνσης για ένα σηµαντικά µεγάλο χρονικό διάστηµα 48 µηνών και δίνεται εύλογη ανακούφιση και προστασία στους δανειολήπτες, των
οποίων η πραγµατική και νοµική κατάσταση δεν επηρεάζεται.

Πιο συγκεκριµένα, η µηνιαία δόση µειώνεται και αναπροσαρµόζεται στην καταβολή ποσοστού επί του καθαρού εισοδήµατος του οφειλέτη, όπως αυτό κάθε φορά
θα διαµορφώνεται, για να µπορεί ο οφειλέτης ανά πάσα
στιγµή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, έχοντας τη δυνατότητα να καλύπτει κατ’ αρχήν τις βιοτικές
του ανάγκες.
Η νοµοθετική ρύθµιση ενός προκαθορισµένου τρόπου
αποπληρωµής οφειλών που θα παρέχεται υποχρεωτικά
από τα πιστωτικά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου αναµένεται
να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα αντιµετωπίζουν οφειλέτες που έχουν υποστεί βίαιη µεταβολή εισοδηµάτων, ανεξάρτητα από το εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο παρόν πρόγραµµα.
Το πρόγραµµα διευκόλυνσης απευθύνεται σε αυτούς
που πραγµατικά και αποδεδειγµένα πασχίζουν να παραµείνουν στην οικονοµική δραστηριότητα, γι’ αυτό και
προϋποθέσεις υπαγωγής αποτελούν εκτός από τα εισοδηµατικά κριτήρια του οφειλέτη, το ποσοστό µείωσης
των εισοδηµάτων του, το σύνολο των περιουσιακών του
στοιχείων και η εν γένει συµπεριφορά του προς τις λοιπές οικονοµικές του υποχρεώσεις.
Η παραµονή του δανειολήπτη στο πρόγραµµα διευκόλυνσης για το διάστηµα των 48 µηνών σηµαίνει την αυτόµατη επιµήκυνση της προγενέστερης δανειακής σύµβασης του, όπως αυτή είχε τελικά διαµορφωθεί προ της
υπαγωγής του οφειλέτη στο πρόγραµµα διευκόλυνσης,
για τόσο χρόνο όσο η διάρκεια υπαγωγής του στο πρόγραµµα. Μετά τη λήξη του προγράµµατος, ο οφειλέτης
επιστρέφει στη σύµβασή του, όπως αυτή ήταν διαµορφωµένη πριν την υπαγωγή του στον παρόντα νόµο, χωρίς καµία αρνητική µεταβολή στους όρους αυτής.
Γίνεται δε σαφές ότι η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση αποτελεί καινοτόµα εφαρµογή, γι’ αυτό και η δυνατότητα
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος δίνεται καταρχήν για διάστηµα 6 µηνών από τη δηµοσίευση του, µε
δυνατότητα επανεκτίµησης και χρονικής επιµήκυνσής
της.
Με την κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόµου στη
Βουλή προς ψήφιση, η Κυβέρνηση υλοποιεί µία σηµαντικότατη δέσµευση που είχε αναλάβει, δίνοντας διέξοδο
σε χιλιάδες δανειολήπτες και νοικοκυριά.
Η προστασία του δανειολήπτη, που θέλει στο δυνατό
µέτρο και ανάλογα µε τις οικονοµικές του δυνατότητες
να παραµείνει συνεπής, να µην οδηγήσει τα δανειακά
του προϊόντα σε καθυστέρηση, να µην εισέλθει στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Τειρεσία, να µην καταφύγει στη
δικαστική οδό, που απαιτεί χρόνο και χρήµα και θα του
στερήσει µεταγενέστερη πιστοληπτική ικανότητα, αποτελεί δέσµευση της Κυβέρνησης.
Παρατηρήσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων έχουν ληφθεί υπόψη στην τελική διαµόρφωση της πρότασης νόµου, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εφαρµογή του, και το σχέδιο νόµου έχει τεθεί προς
διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
λαµβάνοντας τη θετική της γνώµη.

Κεφάλαιο Β΄
Με τις παρούσες τροποποιήσεις επικαιροποιείται και
συµπληρώνεται ο ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, απλουστεύονται οι διαδικασίες του και διευκολύνεται η πρόσβαση των οφειλετών στη διαδικασία.
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Οι παρούσες τροποποιήσεις είναι απολύτως αναγκαίες, δεδοµένου ότι οι µακροχρόνιες δικαστικές εκκρεµότητες έχουν θέσει «σε οµηρία» πολλούς δανειολήπτες
και µε τον τρόπο αυτόν καθυστερεί η επάνοδός τους
στην οικονοµική δραστηριότητα.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, βελτιώνεται η διαδικασία διευθέτησης των οφειλών µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, µε αποτέλεσµα τη σύντµηση του χρόνου από
την κατάθεση της αίτησης µέχρι την συζήτησή της, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελαχιστοποίηση του χρόνου είναι
πρωταρχικής σηµασίας για την επιτυχία οποιουδήποτε
προγράµµατος αναδιάρθρωσης χρεών.
Δια της εισαγόµενης διαδικασίας του προδικαστικού
συµβιβασµού εξασφαλίζεται ότι τα δύο µέρη είναι σε θέση να διαπραγµατευτούν καλύτερα, δεδοµένου ότι οι πιστωτές θα έχουν στα χέρια τους από την αρχή όλα τα
έγγραφα σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη.
Προβλέπεται, επίσης, ότι το σχέδιο διευθέτησης τεκµαίρεται ότι γίνεται αποδεκτό από όλους τους πιστωτές,
εφόσον συναινούν σε αυτό πιστωτές που κατέχουν την
πλειοψηφία (50% +1) των οφειλών, και συνακόλουθα επικυρώνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρµόδιου
δικαστηρίου. Η δικαστική εποπτεία της διαδικασίας του
προδικαστικού συµβιβασµού ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
κατάχρησης εκ µέρους κακόπιστων οφειλετών.
Η σηµαντικότερη αλλαγή των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης των οφειλετών να προβαίνουν σε καταβολές ευθύς από την κατάθεση της αιτήσεως. Τα ύψος της καταβολής για το χρονικό
διάστηµα µέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής
θα προσδιορίζεται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε την
οικονοµική κατάστασή του. Ωστόσο, ως ελάχιστη καταβολή ορίζεται το 10% της οφειλόµενης δόσης, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης. Σε
περίπτωση που το 10% της οφειλόµενης δόσης είναι µικρότερο των σαράντα (40) ευρώ, τότε η ελάχιστη καταβολή θα ανέρχεται σε σαράντα (40) ευρώ.
Κατά την ηµέρα επικύρωσης, είτε επικυρώνεται ο επιτευχθείς συµβιβασµός, είτε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του
αρµόδιου δικαστηρίου καθορίζει το ύψος της µηνιαίας
καταβολής, στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο οφειλέτης µέχρι την έκδοση της απόφασης, αποφασίζοντας ταυτόχρονα αν θα χορηγήσει αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη. Η µηνιαία καταβολή που καθορίζει ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του αρµόδιου
δικαστηρίου δεν µπορεί να είναι κατώτερη από το ποσοστό του 10% της οφειλόµενης δόσης που αναφέρθηκε
ανωτέρω (ή τα 40 ευρώ, αν το 10% της οφειλόµενης δόσης είναι µικρότερο των 40 ευρώ), εκτός αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόµου. Η πρόβλεψη ελάχιστου ορίου καταβολής, η εισαγωγή δικαστικής εποπτείας όσον αφορά τον προσδιορισµό
του ύψους της οφειλόµενης καταβολής, καθώς και η εισαγωγή κυρώσεων σε περίπτωση ανεπαρκών καταβολών διασφαλίζουν την ορθή τήρηση της διαδικασίας και
την αποφυγή καταστρατήγησης του νόµου από κακόπιστους οφειλέτες.
Συνεπώς, µε το πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων επιτυγχάνεται η γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη επανένταξη του οφειλέτη στην οικονοµική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτόν, οι µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφα-

σης συνυπολογίζονται στις καταβολές που θα προσδιοριστούν από το δικαστήριο µετά τη συζήτηση της αίτησης.
Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αποσκοπούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου (moral hazard), το οποίο συνήθως εµφανίζεται στο
πλαίσιο νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη ρύθµιση οφειλών
υπερχρεωµένων προσώπων.

ΙI. Επί των άρθρων
Κεφάλαιο Α΄
Άρθρο 1
Με το πρώτο άρθρο καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής
του νόµου και οι ορισµοί για τους σκοπούς του παρόντος. Στο παρόν σχέδιο νόµου υπάγονται τα µη ληξιπρόθεσµα δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου
µόνον και όχι από ιδιώτες δανειστές, άλλους φορείς ή
πιστωτικά ιδρύµατα δηµοσίου δικαίου και µόνον αυτά
των οποίων οι αρχικές συµβάσεις καταρτίστηκαν έως
την 30.6.2010, έστω και αν κατόπιν έχουν τροποποιηθεί,
ανανεωθεί ή ρυθµιστεί µε συµφωνητικά ή νέες συµβάσεις.
Άρθρο 2
Με το δεύτερο άρθρο προσδιορίζονται οι δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραµµα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, µια εκ των οποίων είναι η ύπαρξη εµπράγµατης εξασφάλισης πάνω στην κύρια κατοικία του
οφειλέτη. Ως κύρια νοείται η κατοικία η οποία περιγράφεται ως τέτοια στην τελευταία πριν την αίτηση φορολογική δήλωση του οφειλέτη. Η ύπαρξη της εµπράγµατης
εξασφάλισης επί της κυρίας κατοικίας πρέπει να υφίσταται πριν την κατάθεση της αίτησης ενώπιον του δανειστή
για την παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης. Περαιτέρω ορίζονται οι δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραµµα
και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.
Δικαίωµα υπαγωγής στο πρόγραµµα έχουν: άνεργοι,
εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα του ΟΑΕΔ, µισθωτοί
και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και όσοι
τελούν σε τεκµαιρόµενη σχέση εξαρτηµένης εργασίας
κατ’ εφαρµογή του ν. 4110/2013, παρ. 2 του άρθρου 1, µε
ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα από οποιαδήποτε
πηγή (µισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήµατα
κ.λπ.) έως 25.000 ευρώ. Αντίστοιχα έχει προβλεφθεί η
υπαγωγή για εισοδήµατα νοικοκυριών µε ατοµική φορολογική δήλωση, τα οποία δεν δύνανται να ξεπερνούν τις
15.000 ευρώ.
Επιπλέον, τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή αντίστοιχα έως 20.000 ευρώ 30.000 ευρώ
καθαρό εισόδηµα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια
ή/και µόνιµη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Προκειµένου να υπάρχει συνέπεια µε τους σκοπούς
του προγράµµατος, πρόσθετη προϋπόθεση είναι η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας επί της οποίας έχουν
εξασφαλιστεί εµπραγµάτως οι απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων να µην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.
Κριτήριο αποτελεί η µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σύγκριση µε
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τα αποκτηθέντα εισοδήµατα κατά το έτος 2009, όπως
αυτά περιγράφονται στη φορολογική δήλωση του έτους
2010, ενώ λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια υπαγωγής τα
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόµου, περιουσιακά στοιχεία νοούνται ακίνητα του οφειλέτη εκτιµώµενα επί της αντικειµενικής αξίας, και, για όσα βρίσκονται εκτός συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού, ο
προσδιορισµός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των
κείµενων φορολογικών διατάξεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη επίσης νοούνται
και κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι µετοχές, οµόλογα,
λογαριασµοί σε αλλοδαπό νόµισµα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις.
Από το σκοπό του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα ΙΧ
επιβατηγά αυτοκίνητα, καθώς οι αξίες των αυτοκινήτων
λόγω της οικονοµικής κατάστασης είναι δύσκολο να εκτιµηθούν.
Πρόσθετο κριτήριο αποτελεί η προϋπόθεση το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000). Ως ανεξόφλητο υπόλοιπο νοείται αυτό όλων των τραπεζικών προϊόντων
που έχουν χορηγηθεί στον οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένων καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών
κ.λπ. από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Όλα τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε κατάθεση επίσηµων δηµοσίων εγγράφων των οικονοµικών ετών 2011
και µέχρι την υποβολή της αίτησης (Ε1, Ε3, Ε9, επικαιροποιηµένα φύλλα υπολογισµού αξιών, βεβαιώσεις µισθοδοσίας, επικαιροποιηµένα στοιχεία ΟΑΕΔ) και θα συνοδεύονται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
Άρθρα 3 και 4
Στα τρίτο και τέταρτο άρθρα περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης προς το πιστωτικό ίδρυµα, το
περιεχόµενο και η λεπτοµερής πορεία της αίτησης µε τις
οριζόµενες προθεσµίες και το σύνολο των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλει ο αιτών δανειολήπτης.
Άρθρο 5
Στο πέµπτο άρθρο του νόµου περιγράφονται οι παροχές του προγράµµατος διευκόλυνσης.
Για το διάστηµα της περιόδου χάριτος των τεσσάρων
ετών, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις αναπροσαρµοσµένες υποχρεώσεις του, παραµένει ενήµερος, χωρίς καµία επίπτωση στο παρόν και στο µέλλον
της πιστοληπτικής του ικανότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η κύρια κατοικία του και συνεχίζει
να έχει πρόσβαση σε όλες τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
Στους υπαγόµενους η µηνιαία δόση µειώνεται στο
30% του καθαρού οικογενειακού εισοδήµατος, συνυπολογιζοµένου στο ποσό αυτό του επιτοκίου, όπως αυτό οριζόταν στην τελευταία σύµβαση πριν την παροχή του
προγράµµατος.
Θεσπίζεται δε ειδική ρύθµιση για νοικοκυριά µε εξαιρετικά χαµηλά εισοδήµατα κάτω των 15.000 ευρώ και
9.000 ευρώ αντίστοιχα, στα οποία η προσαρµογή της δόσης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του καθαρού εισοδήµατός τους, µε µέγιστο επιτόκιο 0,75% + Βασικό Επι-

τόκιο ΕΚΤ (=1,5% σήµερα), όπως αυτό κάθε φορά διαµορφώνεται, έτσι ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνσή
τους µε τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.
Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει και ειδικά προνόµια
για τους ανέργους, µε µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας, στους οποίους, εκτός από όσα προβλέπονται
γενικά, παρέχεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών
µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστηµα 6 µηνών εντός της περιόδου χάριτος. Παρέχεται έτσι ένα σηµαντικό διάστηµα ανακούφισης µέχρι την οικονοµική
τους ανάκαµψη και την οµαλή επιστροφή στην οικονοµική δραστηριότητα.
Γίνεται σαφές ότι ακόµα και µετά την παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης σε δανειολήπτη, και οποιαδήποτε στιγµή αυτός αποδείξει περαιτέρω αλλαγή της κατάστασής του, το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να επαναπροσδιορίσει ανάλογα µε τα νέα στοιχεία το πρόγραµµα διευκόλυνσης προς τον οφειλέτη. Λ.χ. περίπτωση οφειλέτη ο οποίος έλαβε το πρόγραµµα διευκόλυνσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 και εντός της περιόδου χάριτος αποδείξει µείωση εισοδηµάτων που τον
κατατάσσουν στην παρ. 3 ή 4: το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να τροποποιήσει ανάλογα τη συµφωνία µε τον
δανειολήπτη και να του παρέχει τα όσα ορίζονται κάθε
φορά. Επαναπροσαρµογή του προγράµµατος διευκόλυνσης σε καµία περίπτωση δε σηµαίνει επανέναρξη της περιόδου χάριτος.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, ο επιµερισµός θα γίνεται βάσει της συνολικής αξίας του κάθε δανείου, συµµέτρως επί του συνολικού υπολοίπου της υπαγόµενης οφειλής.
Άρθρο 6
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν είναι δυνατή η καταγγελία της σύµβασης
δανείου που έχει υπαχθεί στο πρόγραµµα και ότι αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις για το ίδιο διάστηµα.
Άρθρα 7 και 8
Στο έβδοµο άρθρο του νόµου ορίζεται το καθήκον ειλικρινούς δήλωσης του οφειλέτη για κάθε µεταβολή της
εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης, παράλειψη της οποίας επιφέρει δυνατότητα καταγγελίας του
προγράµµατος κατά το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αυτό καταστεί γνωστό και µε
όποιο τρόπο.
Άρθρο 9
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι περιπτώσεις καταγγελίας του προγράµµατος, ήτοι οι περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 και οι περιπτώσεις όπου αυτός δεν
είναι συνεπής προς το καθήκον ειλικρινούς ενηµέρωσης
αρχικά ή και κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
Άρθρο 10
Προβλέπεται το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
µπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας υπαγωγής στο
πρόγραµµα διευκόλυνσης, το οποίο είναι έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου.
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Άρθρο 11
Με το άρθρο 11 εισάγεται η διαδικασία του προδικαστικού συµβιβασµού και καταργούνται οι κείµενες διατάξεις που αφορούσαν στη διαδικασία του εξωδικαστικού
συµβιβασµού, µε δεδοµένο ότι τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα εφαρµογής της εν λόγω διαδικασίας δεν ήταν ικανοποιητικά, εξαιτίας κυρίως της απροθυµίας των
πιστωτών να επεξεργαστούν κατά ουσιαστικό τρόπο τα
σχετικά αιτήµατα των οφειλετών, αλλά και επειδή οι πιστωτές δεν είχαν τη δυνατότητα πλήρους γνώσης της
οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη. Η επιδίωξη της
εξώδικης ρύθµισης είχε καταστεί έτσι τυπική, προκαλώντας αδικαιολόγητη επιβάρυνση και επιβράδυνση της
διαδικασίας.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του προδικαστικού συµβιβασµού, ο οφειλέτης µε τους δανειστές καλούνται να
συµβιβαστούν εφόσον το επιθυµούν µέχρι την ηµέρα συζήτησης της προσωρινής διαταγής. Η δυνατότητα διεξαγωγής ουσιωδών διαπραγµατεύσεων (και συνακόλουθα
η πιθανότητα επιτυχίας αυτών) ενισχύεται, µε δεδοµένο
ότι µετά την υποβολή από τον οφειλέτη της αίτησης και
των σχετικών εγγράφων στο δικαστήριο οι πιστωτές αποκτούν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη γνώση των εγγράφων σχετικά µε την περιουσία, τα εισοδήµατα, τους
πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
Κατά τα λοιπά, τα µέρη είναι ελεύθερα να συµβιβάζονται εξωδίκως και πριν την υποβολή της αίτησης, ταυτόχρονα δε τροποποιείται µε το παρόν άρθρο 15 το υφιστάµενο άρθρο 7 του ν.3869/2010 και προβλέπεται η δυνατότητα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και σε
µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.
Με το παρόν άρθρο αυξάνεται, επίσης, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση οφειλών
του οφειλέτη από πέντε (5) σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Στην ως άνω αναλυτική κατάσταση και προς διευκόλυνση του οφειλέτη, ενόψει της πρόβλεψης ελάχιστου
ορίου οφειλόµενης δόσης, θα πρέπει να αναγράφεται
και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης.
Περαιτέρω, µε το παρόν άρθρο θεσπίζεται η υποχρέωση ορισµού αντικλήτου για τους εκδοχείς των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, προκειµένου να καθίστανται εφικτές η ταχεία επίδοση της αίτησης και η έναρξη της διαδικασίας.
Άρθρο 12
Με το άρθρο 12 ο οφειλέτης υποχρεούται ήδη µε την
υποβολή της αίτησης να υποβάλει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την οικονοµική και περιουσιακή του κατάσταση, µε δεδοµένο ότι
η αρχική πρόβλεψη περί δυνατότητας του οφειλέτη να
καταθέτει τα έγγραφα µετά την υποβολή της αίτησης
δεν είχε επαρκή αιτιολογική βάση και επιβάρυνε χωρίς
λόγο τους πιστωτές. Η κατάθεση όλων των σχετικών µε
την περιουσιακή και οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη
εγγράφων ήδη µε την υποβολή της αίτησης είναι σηµαντική και για την επιτυχία των διαπραγµατεύσεων που
διεξάγονται στο στάδιο του προδικαστικού συµβιβασµού. Επίσης, καταργείται το άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου,

µε δεδοµένο ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει
τα σχετικά µε την οικονοµική και περιουσιακή του κατάσταση έγγραφα ήδη µε την υποβολή της αίτησης.
Επιπλέον, ορίζεται ότι µε την κατάθεση της αίτησης
στο αρµόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται η «ηµέρα επικύρωσης» δύο µήνες µετά την κατάθεση. Κατά τη διάρκεια
των δύο αυτών µηνών τα µέρη καλούνται να προσπαθήσουν να συµφωνήσουν στο προτεινόµενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Κατά την περίοδο των δύο µηνών µέχρι την ηµέρα της επικύρωσης, κατά την οποία τα µέρη διαπραγµατεύονται επί του σχεδίου που υπέβαλε ο οφειλέτης, δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή στη νοµική και οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη
και η λήψη καταδιωκτικών µέτρων εναντίον του. Ο οφειλέτης υποχρεούται ωστόσο να καταβάλει το ελάχιστο
ποσό της µηνιαίας δόσης που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του ν. 3869/2010.
Άρθρο 13
Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του νόµου
και περιγράφεται η νέα διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη προδικαστικού συµβιβασµού ξεκινούν µετά την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο, οπότε και οι πιστωτές έχουν άµεσα
στα χέρια τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά µε
την οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, προκειµένου να προβούν σε διαπραγµατεύσεις.
Προκειµένου να είναι ευχερέστερη η εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης, το προτεινόµενο σχέδιο θεωρείται ότι
έχει γίνει αποδεκτό από όλους τους πιστωτές, εφόσον
συναινούν σε αυτό πιστωτές οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία (50% +1) των οφειλών.
Ο οφειλέτης, ήδη µε την υποβολή της αίτησης, υποχρεούται να καταβάλλει σε κάθε πιστωτή το ποσό που
κρίνει κατάλληλο για την ικανοποίηση των πιστωτών του
µε βάση την οικονοµική του κατάσταση. Το καταβαλλόµενο ποσό, ωστόσο, δε µπορεί να είναι µικρότερο από το
10% της δόσης που κατέβαλλε σε έκαστο πιστωτή, όπως
αυτή είχε διαµορφωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης.
Εάν το 10% της δόσης είναι χαµηλότερο των 40 ευρώ,
τότε ο οφειλέτης υποχρεούται κατ’ ελάχιστο να καταβάλει το ποσό των 40 ευρώ.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο αυθαίρετος ορισµός
της δόσης από τον οφειλέτη, το ποσό της δόσης που είναι εύλογη µε βάση την οικονοµική κατάσταση του αιτούντος ορίζεται κατά την ηµέρα επικύρωσης από τον
Πρόεδρο Υπηρεσίας, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη το εκ
του νόµου καθοριζόµενο ελάχιστο όριο ως προς το ύψος
της καταβλητέας δόσης. Ο δικαστής δύναται να παρεκκλίνει από το ελάχιστο όριο µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα
του οφειλέτη.
Άρθρο 14
Με το άρθρο 14 καταργούνται οι προηγούµενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3869/2010 που προέβλεπαν ότι η
υποβολή της αίτησης δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και ότι µετά την υποβολή
της αίτησης ήταν δυνατή η αναστολή καταδιωκτικών µέτρων από το αρµόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων. Και αυτό γιατί πλέον µε την υποβολή της αίτησης αφενός µεν επέρχεται αυτόµατα ανα-
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δύο µηνών µέχρι την ηµέρα επικύρωσης, αφετέρου δε ο
οφειλέτης δύναται να ζητήσει την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων µε την έκδοση προσωρινής διαταγής
κατά το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Περαιτέρω, µε το παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης,
εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση κατά αυτής.
‘Αρθρο 15
Με το άρθρο 15 δίνεται η δυνατότητα στα συµβαλλόµενα µέρη να συµφωνήσουν σε µεταγενέστερο στάδιο
πριν από τη συζήτηση της αίτησης και την έκδοση της απόφασης και να προβούν σε διακανονισµό. Το σχέδιο διευθέτησης τεκµαίρεται ως αποδεκτό από τους πιστωτές
που κατέχουν την πλειοψηφία (50% +1) των οφειλών και
επικυρώνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρµόδιου
δικαστηρίου.
Άρθρο 16
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η συλλογική αντιµετώπιση των χρεών του οφειλέτη, προκειµένου να αποθαρρύνεται η δηµιουργία δανειστών δύο ταχυτήτων, δηλαδή
πιστωτών ενταγµένων στη διαδικασία και εκτός αυτής.
Παραλειφθέντες πιστωτές µπορούν να ενταχθούν στη
ρύθµιση µέσω κύριας παρέµβασης που ασκείται προφορικά κατά αναλογική εφαρµογή του άρθρου 54 παρ.1
ΠτωχΚ. Αν ο πιστωτής δεν ασκήσει παρέµβαση, ο δικαστής µπορεί, προς εξυπηρέτηση της καθολικής ρύθµισης
των χρεών του οφειλέτη, να κάνει χρήση του ανακριτικού συστήµατος που ισχύει στην εκούσια δικαιοδοσία
και να ρυθµίσει, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως τα κρίσιµα
πραγµατικά περιστατικά, και την οφειλή προς τον συγκεκριµένο αυτόν πιστωτή. Αν ωστόσο και πάλι το πραγµατικό υλικό δεν είναι επαρκές, ο δικαστής δύναται να µην
εκδώσει οριστική απόφαση, να ορίσει νέα δικάσιµο και
να υποχρεώσει όποιον έχει έννοµο συµφέρον, να επιδώσει κλήτευση στον πιστωτή αυτόν κατά το άρθρο 748
παρ. 3 ΚΠολΔ καθιστώντας τον διάδικο. Στη νέα δικάσιµο ο δικαστής ρυθµίζει πλέον το σύνολο των γνωστών
στο δικαστήριο χρεών του οφειλέτη.
Επίσης, στο παρόν άρθρο ορίζεται ότι ο δικαστής δύναται να ορίσει την περίοδο ρύθµισης για χρονικό διάστηµα από τρία έως πέντε έτη.
Άρθρο 17
Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι το δικαστήριο, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος
οφειλέτη, ρυθµίζει την ικανοποίηση των πιστωτών, των
οποίων οι απαιτήσεις ανέρχονται µέχρι το 80% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
Επίσης, µε την παρούσα δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να ρυθµίσει την οφειλή για την εξαίρεση από
τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2)
και σε µεγαλύτερη των είκοσι και µέχρι τριάντα πέντε ετών περίοδο, όταν η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει
των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν
µεγαλύτερη των είκοσι ετών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι εάν µετά τη συζήτηση της αίτησης ο δικαστής κρίνει ότι ο οφειλέτης θα έπρεπε να

καταβάλλει υψηλότερες δόσεις (είτε κατά το αρχικό διάστηµα των δύο µηνών κατά το οποίο το ύψος της δόσης
προσδιορίστηκε από τον ίδιο τον οφειλέτη, είτε κατά το
µεταγενέστερο διάστηµα κατά το οποίο το ύψος της δόσης ορίστηκε από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρµόδιου
δικαστηρίου), επιβάλλει στον οφειλέτη την υποχρέωση
να εξοφλήσει εντόκως εντός ενός έτους τη διαφορά.
Άρθρο 18
Με την παρούσα προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο
1 του άρθρου 10, που προβλέπει ως κύρωση την απόρριψη της αίτησης ή και την έκπτωση από τη ρύθµιση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, για την
περίπτωση της µε δόλο ή βαριά αµέλεια παράλειψης πιστωτή κατά την υποβολή από τον οφειλέτη της αίτησης
δικαστικής ρύθµισης των χρεών.
Άρθρο 19
Με την παρούσα προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις
σχετικά µε την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Ο οφειλέτης εκ του νόµου υποχρεούται να καταβάλλει ως ελάχιστη καταβολή το ποσό που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παρ. 2 και µπορεί να αιτηθεί προσωρινής διαταγής ή προληπτικών µέτρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, σε περίπτωση που είναι σε αδυναµία
καταβολής του. Σε περίπτωση δε που υπάρχει προηγούµενη δικαστική κρίση σχετικά, µε αίτηση του πιστωτή ή
του οφειλέτη µπορεί να ζητηθεί η µεταρρύθµιση των ήδη
χορηγηθέντων µέτρων.
Αθήνα, 3.6.2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Με τον παρόντα νόµο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο παρόν, προϋποθέσεις (εφεξής οφειλέτες), να υπαχθούν σε πρόγραµµα ευνοϊκής µεταχείρισης των ενήµερων οφειλών τους (εφεξής πρόγραµµα διευκόλυνσης).
2. Το πρόγραµµα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος,
και αποκλειστικά από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που παρέχουν κατ’ επάγγελµα δάνεια καταλαµβανόµενα
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, ήτοι πιστωτικά ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (εφεξής δανειστές).
3. Η παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης επιτρέπεται µόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από
συµβάσεις δανειακών προϊόντων µε αρχική ηµεροµηνία
σύναψης έως την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται µεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθµίσεις
των αρχικών συµβάσεων και αφορά σε απαιτήσεις οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, οι συµβάσεις των οποίων δεν έχουν καταγγελθεί.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής
του προγράµµατος διευκόλυνσης
Α. Προϋποθέσεις παροχής του προγράµµατος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά:
1. Η εµπράγµατη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόµενες απαιτήσεις του άρθρου 1 παράφραφος 3 επί
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός του.
2. Η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας της προηγούµενης παραγράφου να µην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 2238/1994 (Α΄151), να µην ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
3. Η αντικειµενική αξία της συνολική ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να µην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (250.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα
τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,
να µην ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του
οφειλέτη να µην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 2238/1994.

5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που
έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του άρθρου
1 παράγραφος 2 να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ.
Β. Υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση πρόσωπα που
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. α) άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι, δ) όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/
2013 (Α΄ 17).
2. Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, όπως αυτό διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης
των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του
φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, µικρότερο ή ίσο των:
α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατοµική φορολογική δήλωση,
β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.
γ. Tα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ
i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία
και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7
του ν. 2238/1994, ii) για άτοµα µε αναπηρία άνω του 67%
προσδιοριζοµένου του ποσοστού αυτού σύµφωνα µε τον
ενιαίο πίνακα προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ11321/οικ.10219/688/
4.5.2012 (Β΄ 1506) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, iii) για
όσους βαρύνονται φορολογικά από άτοµα µε αναπηρία
άνω του 67%, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
3. Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί
µείωση στα εισοδήµατά τους, όπως αυτά περιγράφονται
στην παραπάνω παράγραφο, τουλάχιστον σε ποσοστό
20% σε σύγκριση µε τα αποκτηθέντα εισοδήµατα κατά
το έτος 2009.
Γ. Σε περίπτωση συνοφειλετών, απαιτείται όλοι οι συνοφειλέτες κατά τη χρονική στιγµή της υποβολής της αίτησης να πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
Άρθρο 3
Διαδικασία – περιεχόµενο αίτησης
1. Για την υπαγωγή στο πρόγραµµα διευκόλυνσης ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση προς το δανειστή. Η αίτηση
πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, σαφές αίτηµα για τη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος, καθώς και λεπτοµερή και επικαιροποιηµένα στοιχεία
επικοινωνίας. Η αίτηση υπογράφεται από τον οφειλέτη
και προσκοµίζεται στο πιστωτικό ίδρυµα από τον ίδιο ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από εκείνον πρόσωπο.
2. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη
πλήρης φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α΄
67) µε τα πλήρη περιουσιακά και εισοδηµατικά του στοι-
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χεία, καθώς και πλήρη περιγραφή των οφειλών του προς
όλους τους δανειστές, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρµόδια αρχή.
Άρθρο 4
Επεξεργασία της αίτησης
1. Ο δανειστής επεξεργάζεται την αίτηση εντός είκοσι
πέντε (25) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της και
εντός της ιδίας προθεσµίας προβαίνει στα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην
αίτηση έγγραφα προκύπτει ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ο
δανειστής καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τον οφειλέτη, προκειµένου να συνάψουν σύµβαση εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ως άνω κλήση του και χορηγεί αντίγραφο της σύµβασης στον οφειλέτη.
β) Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην
αίτηση έγγραφα δεν προκύπτει ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος
λόγω τυπικών παραλείψεων, ο δανειστής καλεί µε κάθε
πρόσφορο µέσο τον οφειλέτη να επανέλθει εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών µε συµπληρωµατική αίτηση
διόρθωσης και προσκόµισης στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δανειστής υποχρεούται να απαντήσει επί της
συµπληρωµατικής αιτήσεως εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών και ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης
α΄.
2. Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην
αίτηση έγγραφα προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ο
δανειστής απορρίπτει την αίτηση και ενηµερώνει τον οφειλέτη εντός ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας της αίτησης, µε κάθε πρόσφορο µέσο.

Άρθρο 5
Περιεχόµενο της σύµβασης παροχής
του προγράµµατος διευκόλυνσης
1. Το πρόγραµµα διευκόλυνσης παρέχεται εφάπαξ και
για µέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) µηνών (περίοδος χάριτος). Στον οφειλέτη του οποίου η αίτηση γίνεται
αποδεκτή παρέχεται η αιτηθείσα περίοδος χάριτος κατόπιν της υπογραφής της σύµβασης.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως µηνιαία
δόση ορίζεται το 30% του µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος, όπως αυτό προκύπτει από έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας, αφαιρουµένων των κρατήσεων υπέρ των
ασφαλιστικών ταµείων, του παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η διαφορά
µεταξύ της ως άνω οριζόµενης µηνιαίας δόσης και της
καταβαλλόµενης πριν τη χορήγηση του προγράµµατος
διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης. Οι
καταβολές κατά την περίοδο χάριτος καταλογίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου οφειλέτες έχουν εισοδήµατα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος β 2 του παρόντος:
i) κάτω των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή
φορολογική δήλωση,

ii) κάτω των 9.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατοµική
φορολογική δήλωση,
iii) κάτω των 20.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή
φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2
στοιχείο γ του άρθρου 2 και
iv) κάτω των 13.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατοµική φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2
στοιχείο γ‘ του άρθρου 2,
Η µηνιαία δόση της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζεται µε µέγιστο επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, πλέον περιθωρίου 0,75%, εκτός εάν ορίζεται χαµηλότερο συνολικό επιτόκιο στην
τελευταία πριν την υπαγωγή σύµβαση, το οποίο σε αυτή
την περίπτωση διατηρείται. Η υπερβάλλουσα διαφορά επιτοκίου, αν υφίσταται, µεταξύ του ως άνω οριζόµενου
επιτοκίου και του εφαρµοζόµενου επιτοκίου πριν τη χορήγηση του προγράµµατος διευκόλυνσης, δεν επιβαρύνει το δανειολήπτη για αυτήν την περίοδο ούτε και µετά
το πέρας αυτής. Κατά τα λοιπά, η διαφορά µεταξύ της
ως άνω οριζόµενης µηνιαίας δόσης και της καταβαλλόµενης πριν τη χορήγηση του προγράµµατος διευκόλυνσης, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης.
4. Ειδικά για άνεργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον
η δυνατότητα µηδενικών καταβολών µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστηµα µέχρι 6 µήνες εντός
της περιόδου χάριτος, το οποίο διάστηµα δύναται να παρέχεται συνεχόµενο ή τµηµατικά. Η κατά το ως άνω διάστηµα των έξι (6) µηνών πλήρης απαλλαγή τόκων, δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη ούτε για το διάστηµα αυτό, ούτε
και µετά το πέρας αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που
δεν καταβάλλει ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήµατος των έξι (6) µηνών, κεφαλαιοποιείται και
αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης. Για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα
της περιόδου χάριτος πλην των έξι (6) µηνών εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
5. Αν επέλθει ουσιώδης µεταβολή της εισοδηµατικής
κατάστασης του οφειλέτη, επαναπροσδιορίζεται αναλόγως το πρόγραµµα διευκόλυνσης, χωρίς να παρατείνεται
η µέγιστη διάρκειά του.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, ο επιµερισµός των καταβαλλόµενων ποσών µεταξύ των πιστωτών θα γίνεται συµµέτρως επί του συνολικού υπολοίπου της υπαγόµενης οφειλής.
Άρθρο 6
Αναστολή καταγγελιών και ατοµικών διώξεων
Ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε καταγγελία της υπαχθείσας στο πρόγραµµα δανειακής σύµβασης και από κάθε ατοµική δίωξη κατά του οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα διευκόλυνσης, µε
την επιφύλαξη των άρθρων 3 παράγραφος 2 εδάφιο β΄,
7 και 9 του παρόντος.
Ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε ατοµική δίωξη κατά του εγγυητή.
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Άρθρο 7
Καθήκον ειλικρινούς ενηµέρωσης
1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το
δανειστή εγγράφως για κάθε µεταβολή της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός (1) µηνός από την επέλευσή της.
2. Ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
επανυποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2
του άρθρου 3, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο από το δανειστή, ανά έτος παροχής του προγράµµατος διευκόλυνσης. Η επανυποβολή των ως άνω δικαιολογητικών στις
περιπτώσεις των ανέργων µπορεί να γίνεται σε όποια
συχνότητα κρίνει σκόπιµη ο δανειστής και πάντως όχι
συχνότερα από µία φορά ανά δύο (2) µήνες.
Άρθρο 8
Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Οι δανειστές υποχρεούνται να υποβάλλουν µηνιαίως
στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία σχετικά
µε την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος.
Άρθρο 9
Καταγγελία και ολοκλήρωση
του προγράµµατος διευκόλυνσης
1. Ο δανειστής δικαιούται να καταγγείλει το πρόγραµµα διευκόλυνσης:
α. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον οφειλέτη των όρων της σύµβασης του άρθρου 5.
β. Σε περίπτωση ψευδούς ή ελλιπούς δηλώσεως του
άρθρου 3 παράφραφος 2 εδάφιο β΄.
γ. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης από τον οφειλέτη
εντός µηνός οποιασδήποτε µεταβολής της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος.
Καταγγελία ενός πιστωτή συνιστά καταγγελία του
προγράµµατος συνολικά καταλαµβάνοντας τον οφειλέτη για τις απαιτήσεις όλων των πιστωτών.
2. Κατάθεση αίτησης κατά τις διατάξεις του ν.
3869/2010 (Α΄130) καταργεί αυτοδίκαια το παρεχόµενο
πρόγραµµα διευκόλυνσης.
3. Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας της περιόδου χάριτος λύεται αυτοδίκαια το πρόγραµµα διευκόλυνσης και ο οφειλέτης, αν δε συµφωνηθεί διαφορετικά,
αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονταν στην προ
του προγράµµατος διευκόλυνσης δανειακή σύµβαση, η
διάρκεια της οποίας επιµηκύνεται τουλάχιστον ισόχρονα
µε την περίοδο χάριτος.
Άρθρο 10
Δυνατότητα υπαγωγής
στο πρόγραµµα διευκόλυνσης
1. Υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραµµα διευκόλυνσης του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνον µία φορά.
2. Η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος παρέχεται για έξι (6) µήνες από την δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να παρατείνεται η

δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραµµα, καθώς και να αναπροσαρµόζονται και να επανακαθορίζονται τα ποσά
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 11
1. Ο τίτλος του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
τροποποιείται σε «Διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόµενη στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συµβιβασµού, ο
οφειλέτης δύναται να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή
του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού
Διακανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του
ν. 2251/1994 (Α΄ 191) ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι
εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή
Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3869/
2010 καταργούνται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε δέκα
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού
αιτήµατος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών
του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον
ενηµερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί
στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης.»
5. Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο
εκδοχέας που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το άρθρο του 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι τη γνωστοποίηση τεκµαίρεται ως αντίκλητος ο
τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης µε κύρια κατοικία
ή έδρα στην ελληνική επικράτεια.»
Άρθρο 12
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου πρέπει
κατά την κατάθεση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: α. έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε
την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατά του, τους
πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, και β. υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων
που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη
την τελευταία τριετία. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε µε την
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παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) εφαρµόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται
και η ηµέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόµενος προδικαστικός συµβιβασµός από
τον Πρόεδρο Υπηρεσίας είτε θα συζητηθεί ενδεχόµενο
αίτηµα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών µέτρων εφαρµόζεται το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. Η ηµέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) µήνες µετά την κατάθεση της αίτησης. 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. Από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει στις µηνιαίες
καταβολές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του παρόντος.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 καταργείται.
Άρθρο 13
Το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

καταβάλλει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης,
το δε ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχεται σε 40 ευρώ
µηνιαίως, εκτός αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος, οπότε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας µπορεί να ορίσει χαµηλότερη ή µηδενική δόση. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την
καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Πρόεδρο
Υπηρεσίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών
(3) µηνών, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 11 παρ.2
του ν.3869/2010. Η επικύρωση ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή µεταρρυθµίζονται κατά το άρθρο 758 µε δυνατότητα προσωρινής ρύθµισης κατά το άρθρο 781
παρ.2 ΚπολΔ.»
Άρθρο 14
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3869/
2010 καταργούνται.
2. Στο άρθρο 6 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µπορεί να
ζητηθεί και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από
την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η
χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη.»

«Άρθρο 5 - Προδικασία
Άρθρο 15
1. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές ενηµερώνοντάς
τους για τον προσδιορισµό εκδίκασης της αίτησης και επικύρωσης του προδικαστικού συµβιβασµού. Εντός µηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθµισης των οφειλών του αιτούντος. Οι πιστωτές µπορούν
να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφοι
2-4 του παρόντος, επέρχεται ο προδικαστικός συµβιβασµός των µερών. Ο συµβιβασµός των µερών επικυρώνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας στην ταχθείσα ηµέρα,
κατά τα άρθρα 210 επ. και 293 Κ.Πολ.Δ., και επιφέρει την
ανάκληση της αίτησης.
2. Αν δεν επέλθει συµβιβασµός και επικύρωση, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας αποφασίζει κατά την ηµέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήµατος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων
κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγµατικής και
νοµικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την
καταβολή µηνιαίων δόσεων µέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης επί της αίτησης, οι οποίες κατανέµονται συµµέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8
παράγραφος 2, ή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2, εφόσον υφίσταται αίτηµα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωµάτων στην κύρια κατοικία. Οι
µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης µέχρι
την έκδοση οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στις
καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα
του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το ποσό των µηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο µε βάση την οικονοµική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δε µπορεί να είναι κάτω από το 10% της µηνιαίας δόσης που όφειλε να

Το άρθρο 7 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Δυνατότητα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
1. Ο οφειλέτες και οι πιστωτές δύνανται να συµβιβάζονται και µετά την ηµέρα επικύρωσης έως την ηµεροµηνία
συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εµφανίζονται ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται αυτοδικαίως.
2. Αν 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, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας ή το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος 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.
3. 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 σχε-
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δίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει 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.
4. Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται
από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.»
Άρθρο 16
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο
σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί
από αυτόν κύρια παρέµβαση, το δικαστήριο ρυθµίζει και
τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή διατάζει την κλήτευσή του κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 748 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ορίζοντας νέα δικάσιµο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική
του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου,
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 τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του, ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο.»
Άρθρο 17
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας.»
2. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει
των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν
µεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο δικαστής δύναται
να προσδιορίσει µεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως
δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.»
3. Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3869/2010 πραγµατοποιηθείσες καταβολές στους
πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται µε την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται
να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται εντόκως µέσα σε ένα έτος από την έκδοση της απόφασης.»

Άρθρο 18
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο αποτέλεσµα και µε τους ίδιους όρους επέρχεται και στην περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει δολίως ή µε βαριά αµέλεια να συµπεριλάβει πιστωτές στην
κατάσταση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υποβολή των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται για
αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, ανακληθούν ή καταλήξουν σε συµβιβασµό σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 7 του παρόντος.»
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η υποχρέωση καταβολής των µηνιαίων καταβολών
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
ν. 3869/2010 εφαρµόζεται και για εκκρεµούσες αιτήσεις
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης επιλέγει ελευθέρως το ποσό καταβολής στο πλαίσιο που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.
3869/2010. Οι πραγµατοποιούµενες καταβολές από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου συνυπολογίζονται στις
καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα
του άρθρου 9 παράγραφος 2.
2. Η υποχρέωση ορισµού αντικλήτου σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3869/2010 καταλαµβάνει και τις εκχωρήσεις απαιτήσεων πιστωτών που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Κ. Χατζηδάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Ρουπακιώτης
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
«Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»
I. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, που απαρτίζεται από δύο (2) Κεφάλαια, θεσπίζεται πρόγραµµα διευκόλυνσης για την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων
των ενήµερων δανειοληπτών (Κεφάλαιο Α΄) και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3869/2010, που αναφέρονται στη ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων (Κεφάλαιο Β΄). Ειδικότερα.

Κεφάλαιο Α΄
1. Θεσπίζεται πρόγραµµα ευνοϊκής µεταχείρισης των
φυσικών προσώπων, αναφορικά µε την αποπληρωµή των
ενήµερων οφειλών τους, το οποίο είναι δεσµευτικό για
τα Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχουν κατ' επάγγελµα δάνεια (κατά
βάση Τράπεζες), εφόσον:
• οι απαιτήσεις των δανειστών απορρέουν από συµβάσεις µε αρχική ηµεροµηνία σύναψης µέχρι 30.6.2010 και
• οι ανωτέρω συµβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί.
2. α. Για την παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης
τίθενται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• Η εµπράγµατη εξασφάλιση του δανειστή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που δηλώθηκε στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατος.
• Η αντικειµενική αξία της δηλωθείσας κύριας κατοικίας να µη ξεπερνά το ποσό των 180.000 ευρώ, το οποίο
αυξάνεται στις 200.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα.
• Η αντικειµενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας να µη ξεπερνά το ποσό των 250.000 ευρώ, το οποίο
αυξάνεται στις 300.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα.
• Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να µη ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, και προκειµένου
για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και
περισσότερα τέκνα να µη ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
• Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου να
µην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
β. Στο Πρόγραµµα διευκόλυνσης υπάγονται τα πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις
(πέραν των προαναφερόµενων):
• Είναι άνεργοι ή µισθωτοί ή συνταξιούχοι, καθώς και
όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.
• Έχουν συνολικό ετήσιο εισόδηµα, µετά την αφαίρεση
των κρατήσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία, του φόρου
εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, µικρότερο
ή ίσο των 15.000 ευρώ, εάν υποβάλλουν ατοµική δήλωση, και των 25.000 ευρώ εάν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ
για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία (3)
τουλάχιστον τέκνα, για άτοµα µε αναπηρία άνω του
67%, καθώς και για όσους βαρύνονται φορολογικά από
άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω.
• Έχουν υποστεί µείωση στα εισοδήµατά τους, όπως
αυτά αποτυπώνονται παραπάνω, τουλάχιστον κατά 20%
σε σχέση µε τα αποκτηθέντα κατά το έτος 2009.
γ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνοφειλετών είναι απαραίτητο αυτοί, κατά την υποβολή της αίτησης, να
πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄.
3. Περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης
του οφειλέτη προς το πιστωτικό ίδρυµα για την υπαγωγή
του στο πρόγραµµα διευκόλυνσης και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσει,
µε απόφασή του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα
συνοδεύουν την αίτηση.
4. Τίθενται χρονικοί περιορισµοί στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να ολοκληρώσουν την επεξεργασία της
αίτησης και να αποφανθούν για την αποδοχή της και κατ'
επέκταση για τη σύναψη της σχετικής σύµβασης ή την απόρριψή της.
5. Αποτυπώνονται οι παροχές του προγράµµατος διευκόλυνσης (που παρέχεται άπαξ), οι οποίες περιλαµβάνουν:
• Την περίοδο χάριτος µέχρι 48 µήνες, ανάλογα µε το
υποβαλλόµενο αίτηµα.
• Τον περιορισµό της µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια
της περιόδου χάριτος, στο 30% του µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων,
φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης.
Η µηνιαία δόση υπολογίζεται µε το επιτόκιο της αρχικής σύµβασης.
• Την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς µεταξύ παλαιάς
και νέας µηνιαίας δόσης και την αποπληρωµή της µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
• Ειδικά για οφειλέτες:
i) Με χαµηλότερα εισοδήµατα από τα µνηµονευόµενα
ποσά, η µηνιαία δόση (30% µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος) υπολογίζεται µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ., για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, πλέον περιθωρίου 0,75%, εφόσον δεν ορίζεται
χαµηλότερο συνολικό επιτόκιο στην τελευταία πριν την
υπαγωγή σύµβαση, το οποίο σε αυτή την περίπτωση διατηρείται. Η διαφορά επιτοκίου, αν υφίσταται, δεν επιβαρύνει τον δανειολήπτη για την περίοδο χάριτος και µετά
το πέρας αυτής, ενώ η διαφορά µεταξύ παλαιάς και νέας
µηνιαίας δόσης, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
ii) Ανέργους µε µηδενικό ή µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα µηδενικών καταβολών µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστηµα µέχρι 6 µηνών. Το ποσό του κεφαλαίου που
δεν καταβάλλεται κατά το διάστηµα αυτό, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Για το υπόλοιπο διάστηµα της περιόδου χάριτος, πλην των 6 µηνών, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα για την προηγούµενη περίπτωση (ί).
• Εάν επέλθει ουσιώδης µεταβολή στην οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, επαναπροσδιορίζεται το πρόγραµµα, χωρίς να παρατείνεται η µέγιστη διάρκειά του.
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• Στις περιπτώσεις περισσότερων του ενός δανειστών,
ο επιµερισµός των καταβαλλόµενων ποσών µεταξύ των
πιστωτών θα γίνεται συµµέτρως.
6. Ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος
δεν είναι δυνατή η καταγγελία της σύµβασης διευκόλυνσης, εκτός αν συντρέχουν οι αναφερόµενες περιπτώσεις (υποβολή ανακριβών στοιχείων κ.λπ.). Επίσης, στο
ίδιο διάστηµα δεν είναι δυνατή η δίωξη του εγγυητή.
7. Θεσπίζονται υποχρεώσεις:
• Στον οφειλέτη, να ενηµερώνει εγγράφως το δανειστή για κάθε µεταβολή της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης (µέσα σε ένα µήνα από την επέλευσή της) και να επανυποβάλλει τα δικαιολογητικά όταν
κρίνεται σκόπιµο από το δανειστή, ανά έτος παροχής
του προγράµµατος διευκόλυνσης.
• Στα πιστωτικά ιδρύµατα (δανειστές) να υποβάλλουν
µηνιαίως στη Τ.τ.Ε. αναλυτικά στοιχεία για την εφαρµογή του προγράµµατος.
8. Προβλέπονται οι περιπτώσεις καταγγελίας του προγράµµατος διευκόλυνσης από το δανειστή και επιπλέον
ορίζεται ότι:
• Η κατάθεση αίτησης µε βάση το ν. 3869/2010 για τα
υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα, καταργεί αυτοδίκαια
το παρεχόµενο πρόγραµµα διευκόλυνσης.
• Μετά την περίοδο χάριτος, ο οφειλέτης, αν δεν συµφωνηθεί διαφορετικά, αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις
που ορίζονταν στην προ του προγράµµατος διευκόλυνσης δανειακή σύµβαση, η διάρκεια της οποίας επιµηκύνεται τουλάχιστον ισόχρονα µε την περίοδο χάριτος.
9. Παρέχεται:
• Προθεσµία έξι (6) µηνών, από τη δηµοσίευση του υπό
ψήφιση σχεδίου νόµου, για υπαγωγή στο πρόγραµµα διευκόλυνσης.
• Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε απόφασή του, να παρατείνει την προθεσµία των έξι (6) µηνών και να αναπροσαρµόζει και να επανακαθορίζει τα
ποσά των άρθρων 2 και 5.
(άρθρα 1-10)

Κεφάλαιο Β΄
Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3869/2010, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στα εξής, κυρίως, σηµεία:
1.α. Καταργείται η διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού του άρθρου 2 και εισάγεται διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού, στο πλαίσιο του οποίου ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή του
Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/
1994 ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραµµένη
στο Μητρώο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994
ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών
ή δικηγόρου.
β. Αυξάνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες (από πέντε (5) που ισχύει), η προθεσµία εντός της οποίας, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να παραδίδουν στον οφειλέτη (κατόπιν αιτήµατος του) αναλυτική κατάσταση
των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα, καθώς και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η
οφειλή. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, επίσης, να
ενηµερώνουν εγγράφως τον οφειλέτη για το ποσό που
αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης.

γ. Προστίθεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, εάν
εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας
που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το άρθρο 142 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι την
γνωστοποίηση τεκµαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος
εκχωρητής της απαίτησης µε κύρια κατοικία ή έδρα στην
Ελληνική Επικράτεια.
(άρθρο 11)
2.α. Πλέον, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει στο δικαστήριο κατά τη κατάθεση της αίτησης (αντί µέσα σε ένα µήνα από τη κατάθεση) τα προβλεπόµενα έγγραφα
που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την περιουσία του,
τα κάθε φύσης εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, και την σχετική υπεύθυνη δήλωση.
β. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η
ηµέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο
ενδεχόµενος προδικαστικός συµβιβασµός από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, είτε θα συζητηθεί ενδεχόµενο αίτηµα
για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Η ηµέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο µήνες µετά την
κατάθεση της αίτησης. 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. Από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να
προβαίνει στις προβλεπόµενες µηνιαίες καταβολές
(άρθρο 12)
3.α. Τίθενται διατάξεις σχετικά µε την προδικασία. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε ηµερών να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές
ενηµερώνοντάς τους για τον προσδιορισµό εκδίκασης
της αίτησης και επικύρωσης του προδικαστικού συµβιβασµού. Εντός µηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στον φάκελο τις απόψεις τους για
το σχέδιο ρύθµισης των οφειλών του αιτούντος. Οι πιστωτές µπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων
που έχουν καταθέσει στο δικαστήριο οι οφειλέτες. Αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης επέρχεται ο
προδικαστικός συµβιβασµός των µερών, ο οποίος επικυρώνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας στην ταχθείσα ηµέρα, κατά τα άρθρα 210 επ. και 293 Κ.Πολ.Δ., και επιφέρει την ανάκληση της αίτησης.
Αν δεν επέλθει συµβιβασµός και επικύρωση, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας αποφασίζει κατά την ηµέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτήµατος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως, την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων
κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγµατικής και
νοµικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την
καταβολή µηνιαίων δόσεων µέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης επί της αίτησης. Το ποσό των µηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο µε βάση την οικονοµική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο, δε µπορεί να είναι
κάτω από το 10% της µηνιαίας δόσης που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης, το
δε ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχεται σε 40 ευρώ µηνιαίως, εκτός αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010, οπότε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας µπορεί να ορίσει χαµηλότερη ή µηδενική δόση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των δόσεων, που ορίζονται
κατά την προδικασία, πέραν των τριών (3) µηνών, µπορεί
να διαταχθεί η έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθµιση, ύστερα από αίτηµα του πιστωτή.
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β. Καταργούνται διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3869/
2010, µε τις οποίες προβλέπεται, κυρίως, η µη αναστολή
των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.
Επίσης ορίζεται ότι, αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µπορεί να ζητηθεί και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση
από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης
βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται
αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
(άρθρα 13 - 14)
4. Αναµορφώνεται το άρθρο 7, που αναφέρεται στο δικαστικό συµβιβασµό, και µε τις νέες ρυθµίσεις παρέχεται
δυνατότητα προς οφειλέτες και πιστωτές να συµβιβάζονται και κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από
την ηµέρα επικύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία συζήτησης
της αίτησης από το αρµόδιο δικαστήριο. Σε καταφατική
περίπτωση εµφανίζονται στον Πρόεδρο Υπηρεσίας, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του. Το
σχέδιο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού
συµβιβασµού, γεγονός που επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της αίτησης για ρύθµιση και απαλλαγή από τις
οφειλές.
(άρθρο 15)
5. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 8, που αναφέρονται στη δικαστική ρύθµιση χρεών, και προβλέπεται ότι:
• Αν ο πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί απ' αυτόν κύρια
παρέµβαση, το δικαστήριο ρυθµίζει και τις απαιτήσεις
αυτού κατά το άρθρο 744 του Κ.Πολ.Δ. ή διατάζει την
κλήτευσή του κατά την παρ. 3 του άρθρου 748 του ιδίου
Κώδικα, ορίζοντας νέα δικάσιµο.
• Ο Δικαστής µπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, την
περίοδο ρύθµισης για χρονικό διάστηµα από τρία (3) µέχρι πέντε (5) έτη, αντί για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
(4) ετών που ισχύει.
(άρθρο 16)
6. Επέρχονται µεταβολές στις διατάξεις που αναφέρονται στη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας και την
προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9), στα εξής σηµεία:
• Όταν ο οφειλέτης υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης
ζητώντας την εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου που
χρησιµεύει ως κύρια κατοικία, το δικαστήριο ρυθµίζει την
ικανοποίηση των πιστωτών µέχρι συνολικού ποσού που
ανέρχεται στο 80% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας (ισχύει στο 85% της εµπορικής
αξίας, όπως αυτή αποτιµάται από το δικαστήριο).
• Η περίοδος της τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της
προαναφερόµενης συνολικής οφειλής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη, εκτός αν η διάρκεια των συµβάσεων
µε τις οποίες χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν µεγαλύτερη των 25 ετών, οπότε ο δικαστής µπορεί
να προσδιορίσει µεγαλύτερη διάρκεια, η οποία δεν υπερβαίνει τα 35 έτη (η ισχύουσα ρύθµιση προβλέπει περίοδο
µέχρι 25 έτη).
• Όταν οι πραγµατοποιηθείσες καταβολές (δόσεις)
στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται µε
την οριστική απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει τη διαφορά, εντόκως, µέσα σε
ένα έτος από την έκδοση της απόφασης,
(άρθρο 17)

7. Συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης ή την έκπτωση
από τη ρύθµιση, η παράλειψη του οφειλέτη να συµπεριλάβει πιστωτές στη σχετική κατάσταση.
(άρθρο 18)
8. Θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή των προτεινοµένων ρυθµίσεων και ορίζεται η έναρξη
της ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου.
(άρθρα 19-20)
IΙ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχεται χρονική
υστέρηση στην είσπραξη απαιτήσεων των αναφερόµενων Ν.Π.Ι.Δ. (κυρίως πιστωτικών ιδρυµάτων), η οποία αντιρροπείται από την αναµενόµενη αύξηση της εισπραξιµότητας αυτών, την εµπράγµατη εξασφάλιση και των απαιτήσεων για τις οποίες δεν υπήρχε και την είσπραξη
τόκων για την περίοδο της παράτασης.
Συνεπώς, εκτιµάται ότι δεν θα επέλθει απώλεια εσόδων του Δηµοσίου ως µετόχου (µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) των πιστωτικών ιδρυµάτων, µετά την ανακεφαλαιοποίηση αυτών.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Διευθυντής
κ.α.α.
Ελισάβετ Μαυρίδου

