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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ππεξρξέσζε ησλ ηδησηψλ θαη ηδίσο ε έληαζε κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλα λέν ζρεηηθψο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν θαη ν Νφκνο 3869 επηρεηξεί λα ην αληηκεησπίζεη Ο νθεηιέηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ 

ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο .Ο νθεηιέηεο ζπγθεληξψλεη Βεβαηψζεηο Οθεηιψλ απφ 

φινπο ηνπο πηζησηέο .Πξνζεγγίδεη ηνπο πηζησηέο γηα Δμσδηθαζηηθφ 

πκβηβαζκφ , κε ζηφρν λα επηηχρεη ζπκθσλία ξχζκηζεο κε ην 100% απηψλ. ε 

πεξίπησζε απνηπρίαο θαη κφλν ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη αίηεζε ζην 

Δηξελνδηθείν γηα Γηθαζηηθφ πκβηβαζκφ. Ο Γηθαζηηθφο πκβηβαζκφο ζα 

επηηεπρζεί κε ζπκθσλία είηε φισλ ησλ πηζησηψλ είηε εθείλσλ κε απαηηήζεηο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 51% ηεο νθεηιήο , είηε ησλ πηζησηψλ κε εκπξάγκαηε 

εμαζθάιηζε. ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ,ν νθεηιέηεο δελ πησρεχεη θαη ην 

δηθαζηήξην επηθπξψλεη κε ηζρχ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Δλψ ν νθεηιέηεο 

πησρεχεη , εθφζνλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ επαξθνχλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ θαη 

πξνρσξά ζε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ , ε νπνία νξίδεηαη ζε κεληαίεο θαηαβνιέο 

γηα ηέζζεξα έηε. Σέινο , ν νθεηιέηεο νθείιεη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ αθίλεηε  

πεξηνπζία ηνπ εθηφο ηεο θχξηαο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ πξηλ ηελ 

έληαμε ζην λφκν. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα επεξγεηεζεί απφ ηηο  δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ κφλν κία θνξά ζηε δσή ηνπ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ νη 

νθεηιέηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε αξθεηά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

θαηαγγέιινπλ ζηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ. Ύζηεξα απφ ηε κειέηε ηνπ 

πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ηεο Γεξκαλίαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ελ ιφγσ 

λνκνζρέδην αθνινπζεί κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηελ γεξκαληθή 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
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Α. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ , ε εηζνδεκαηηθή ζηελφηεηα 

ησλ λνηθνθπξηψλ , ηα απξφβιεπηα γεγνλφηα ζηε δσή ησλ δαλεηνιεπηψλ φπσο 

ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ ζνβαξνχο παξάγνληεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3869 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Με ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 

αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο ππεξρξέσζεο πνπ αλαδεηθλχεηαη σο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηε ρψξα καο . Ζ ππεξρξέσζε ησλ 

ηδησηψλ θαη ηδίσο ε έληαζε κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απνηειεί έλα λέν ζρεηηθψο θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ν Νφκνο 3869 επηρεηξεί 

λα ην αληηκεησπίζεη 1. Ζ ππεξρξέσζε πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη απφ ππεξαλαιήςεηο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ελψ 

ηα πςειά επηηφθηα πνπ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κεγαιψλνπλ ηνλ 

θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηε ρνξήγεζε 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ . Πξφθεηηαη γηα ην λφκν , ν νπνίνο ελδπλακσκέλνο 

κέζα απφ ηηο εθηελείο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθαλ , δίλεη ηελ 

πξννπηηθή απεγθισβηζκνχ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ 

ππεξρξέσζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πιένλ έλα λέν 

νηθνλνκηθφ μεθίλεκα ρσξίο ηα αλππέξβιεηα βάξε ηνπ παξειζφληνο 2. 

 

 

1
 Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν 3869 (Ι. Γεληθό Μέξνο): «Η ππεξρξέωζε αλαδεηθλύεηαη πιένλ ωο 

έλα από ηα κεγαιύηεξα θνηλωληθά πξνβιήκαηα θαη ζηε ρώξα καο θαη ωο ζύγρξνλν θνηλωληθό 

θξάηνο δηθαίνπ έρνπκε θαζήθνλ λα αληηκεηωπίζνπκε» 

 

2 
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν 3869 (Ι. Γεληθό Μέξνο): « Καλείο δελ κπνξεί πηα λα αγλνεί ηελ 

αδήξηηε αλάγθε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππεξρξεωκέλνπο θαηαλαιωηέο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα λέν νηθνλνκηθό μεθίλεκα ζηε δωή ηνπο   »
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Δίλαη εκθαλέο φηη απμάλεηαη ν αξηζκφο φζσλ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα απνπιεξσκήο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Ζ 

επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ , πνπ αληαλαθιά ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ  

ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο , είρε μεθηλήζεη ην 2008 θαη επηηαρχλζεθε ην 

2009 θαζψο ν ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ 

δαλείσλ αλήιζε ζε 7,7% έλαληη 5% ην 2008.χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

ζπγθεληξσηηθά δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην Μάξηην 

ηνπ 2010 , φπσο δεκνζηεχνληαη ζηελ Έθζεζε γηα ηε Υξεκαηνπηζησηηθή 

ηαζεξφηεηα ην πνζνζηφ απηφ ζεκείσζε θαη λέα άλνδν θαη αλήιζε ζε 8,2% 3  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ , άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ θαζπζηεξήζεσλ 

παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαλείσλ , ηδίσο φκσο ζηα 

θαηαλαισηηθά. Δηδηθφηεξα , γηα ην Μάξηην ηνπ 2010 ν  ιφγνο δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε ζην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ζηε ζηεγαζηηθή πίζηε αλήιζε ζε 8,2% 

απφ 7,4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε ζην 14,7% ην 

Μάξηην ηνπ 2010 απφ 13,4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009.  

Σν πνζνζηφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζθαξθάισζε ζην 10% ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ 

επηεκβξίνπ, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε «θφθθηλα» δάλεηα άλσ ησλ 26 δηζ. 

Δπξψ 4. Σα δάλεηα πνπ δελ απνπιεξψλνληαη ζηελ ψξα ηνπο απμήζεθαλ ζην 

ελλεάκελν Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαηά 6,7 δηζ. επξψ, κνινλφηη νη 

ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε άλεπ πξνεγνπκέλνπ δηαγξαθέο. Σα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, φπνπ ζρεδφλ έλα ζηα 

πέληε δάλεηα δελ εμππεξεηείηαη γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ. 

 εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ήδε απζηεξφηεξα θξηηήξηα έγθξηζεο δαλείσλ. 

Αξλεηηθφ ξπζκφ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά πέξπζη ε πηζησηηθή επέθηαζε ησλ  
 

3 
Βι. http://www.pressgr.com/society/2010/09/01/ ,Ρχζκηζε νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ 

4
  Βι. άξζξν «Κφθθηλά» δάλεηα χςνπο 26 δηζ. Δπξψ, 16-02-2011 

 

http://www.pressgr.com/society/2010/09/01/


7 
 

Σξαπεδψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ν εηήζηνο 

ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ην 

2010 δηακνξθψζεθε ζην -0,2% απφ 4,1% πνπ ήηαλ ην 2009.πγθεθξηκέλα ε 

εμέιημε απηή αληαλαθιάηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηα 

λνηθνθπξηά θαζψο ν ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο ήηαλ πέξπζη αξλεηηθφο θαη 

δηακνξθψζεθε ζην – 1,4% έλαληη απμήζεσο 3,1% πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 

2009 , θαζψο νη απνπιεξσκέο ησλ πθηζηακέλσλ ζηεγαζηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ μεπέξαζαλ ηηο εθηακηεχζεηο 5. Δπηπξφζζεηα ην 2009 

πξνέβεζαλ ζε ξπζκίζεηο δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 3,4 δηο επξψ έλαληη 

ξπζκίζεσλ 0,9 δηο επξψ ην 2008, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

δαλεηνιήπηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζσξηλή αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ 

νθεηιψλ ηνπο 6. Όπσο εθηηκά ε ΣηΔ γηα ην 2010 ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα 

δηαηεξεζεί πςειφο. Δηδηθφηεξα , γηα ηα λνηθνθπξηά ε απμεκέλε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηελ ηθαλφηεηα νκαιήο εμππεξέηεζεο νθεηιψλ . 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα λνηθνθπξηά έρνπλ πξνρσξήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζε 

αλαρξεκαηνδνηήζεηο επξείαο θιίκαθαο ζηα λνηθνθπξηά πνπ αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο δαλείσλ κε επλντθνχο 

φξνπο, ηα νπνία έρνπλ ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηελ πειαηείαο ηνπο 

θαηνξζψλνληαο λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ δηφγθσζε ησλ ιεγφκελσλ « 

θφθθηλσλ » κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ7. ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 νη ηξάπεδεο 

ξχζκηζαλ πεξίπνπ 250.000 ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα θαζψο θαη 

50.000 δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη ζπγθξαηεκέλε 

αηζηνδνμία γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εθηηκψληαο φηη κπνξεί λα 

επαλέιζεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην ηέινο ηνπ 2011 ή ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012. 

5 
 Βι. άξζξν  ‘ε αξλεηηθφ ξπζκφ ε πηζησηηθή επέθηαζε’ , 02-02-2011 

6  
Βι. http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles  , ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ , 31-08-2010,Σέζζεξα 

βήκαηα γηα λα ξπζκίζεηε ηα ρξέε ζαο. 

7 
 Βι. www.kathimerini.gr , 31-08-2010 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles
http://www.kathimerini.gr/
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Με ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3869/2010 δίλεηαη δηέμνδν θαη πξννπηηθή ζε 

ρηιηάδεο ππεξρξεσκέλνπο δαλεηνιήπηεο θαη λνηθνθπξηά. Ζ ξχζκηζε δελ 

απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνη έρνπλ ρξέε αιιά ζε εθείλνπο πνπ απνδεδεηγκέλα 

έρνπλ κφληκε αδπλακία λα ηα εμνθιήζνπλ 8. Γίλεηαη κία δεχηεξε επθαηξία 

ζηνπο ππεξρξεσκέλνπο. Με εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή κε δηθαζηηθή 

απφθαζε , νη δαλεηνιήπηεο κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ ρξεψλ ηνπο εθφζνλ εμππεξεηήζνπλ γηα ηέζζεξα ρξφληα κε βάζε ην 

εηζφδεκά ηνπο έλα κέξνο απηψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην. Καηά ην 

δηάζηεκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο δηαθπιάηηεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν 

νηθνλνκηθήο δηαβίσζεο . 

Με ηε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ην θαινθαίξη ηνπ 2010 θαζηεξψλεηαη θαη ζηελ 

Διιάδα ε δπλαηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ λα απαιιάζζεηαη απφ ηα ρξέε 

ηνπ , φηαλ δελ πθίζηαληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη 

δελ επαξθνχλ νχηε ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηά ηνπ9. Άιισζηε ππάξρνπλ πνιιά 

παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ ήδε ξπζκίζεηο γηα ηελ απαιιαγή ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ ηδησηψλ απφ ηα ρξέε ηνπο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ 

ην 1978 , ν Καλαδάο , ε Ηαπσλία , ε Μεγάιε Βξεηαλία , ε Γαλία απφ ην 1982 , 

ε Ννξβεγία , ε νπεδία θαη ε Απζηξία απφ ην 1994, ε Οιιαλδία απφ ην 1998 , 

ε Γεξκαλία ζε ηζρχ απφ ην 1999 , ην Βέιγην απφ ην 1999 , ε Γαιιία απφ ην 

2003 , ε Πνξηνγαιία απφ ην 2004 θαη ε Σζερία απφ ην 2008 10. 

 

 

 

 

 

8 
Βι. παξ.1 αξ.1  , Ν.3869/2010 

9 
 Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν 3869 (Η. Γεληθφ Μέξνο) 

10
  ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηε δηεζλή εκπεηξία. 



9 
 

Β.ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3869/2010 

 

1.Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζθνπόο ηνπ Νόκνπ 

 

Ο λφκνο 3869/2010 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2010  11.Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 

3869/2010 επηδηψθεηαη λα δνζεί κία δεχηεξε επθαηξία ζηνπο ππεξρξεσκέλνπο 

πνιίηεο. Οη πνιίηεο πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ κφληκε αδπλακία εμππεξέηεζεο 

ησλ ρξεψλ ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο εμφθιεζήο ηνπο θαη 

απαιιαγήο απφ ζεκαληηθφ κέξνο φισλ ησλ ρξεψλ ηνπο, εθφζνλ 

εμππεξεηήζνπλ γηα ηέζζεξα έηε κε βάζε ην εηζφδεκά ηνπο έλα κέξνο απηψλ, 

φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί απφ ην Γηθαζηήξην. Καηά ην δηάζηεκα ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο δηαθπιάηηεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο 

δηαβίσζεο. Δίηε αληαπνθξηλφκελνο ζηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ, είηε ζηελ 

πεξίπησζε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ν ππεξρξεσκέλνο θαηαλαισηήο έρεη ην 

δηθαίσκα γηα έλα λέν νηθνλνκηθφ μεθίλεκα ζηε δσή ηνπ 12. 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ππάγνληαη φια ηα θπζηθά πξφζσπα 13 κε εμαίξεζε 

ηνπο εκπφξνπο, νη νπνίνη έρνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα.  Αληηζέησο, ζηνπο 

κηθξεκπφξνπο πνπ θαηά πεξίπησζε δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα 

εθαξκφδεηαη ν λφκνο 3869/2010. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ππάγνληαη θαη 

πξψελ έκπνξνη πνπ δελ έρνπλ πιένλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, εθφζνλ ε παχζε 

ηεο εκπνξίαο δελ επήιζε ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο είρε παχζεη ηηο 

πιεξσκέο ηνπ. Δπνκέλσο είλαη βαζηθφ ζηελ αίηεζε γηα ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ 

λα αλαθέξεηαη ην επάγγεικα ηνπ αηηνχληνο ηε ξχζκηζε νθεηιέηε. Με ην λφκν 

3869/2010 ξπζκίδνληαη νη νθεηιέο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ 

πησρεπηηθή ηθαλφηεηα.  

 

 

11
 Νφκνο 3869/2010 , ΦΔΚ / Α / 130

 

12 
 Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν 3869 (Η. Γεληθφ Μέξνο) 

13 
 Βι.παξ.1 αξ.1 Ν.3869/2010  



10 
 

Οη νθεηιέηεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε ξχζκηζε εθφζνλ έρνπλ 

πεξηέιζεη ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ 

νθεηιψλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε λα κελ έρεη ζπκβεί δφιηα 14.  Ο νθεηιέηεο 

κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ρξέε ιεμηπξφζεζκα θαη κε 

ιεμηπξφζεζκα. Δμαηξνχληαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ξχζκηζεο. Αλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί λα ξπζκίζεη 

θαη απηέο ηηο νθεηιέο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη λα παξέιζεη έλα έηνο απφ ηφηε 

πνπ αλαιήθζεθαλ γηα λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε. Γελ ζεσξνχληαη αλαιήςεηο 

νθεηιψλ θαη δελ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ νθεηιέο γηα 

ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη πξάμεηο ξχζκηζεο ζην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο. Γελ ππάγνληαη επίζεο ζε ξχζκηζε νθεηιέο απφ αδηθνπξαμία πνπ 

δηαπξάρζεθε κε δφιν, δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνη θαη ηέιε 

πξνο ην Γεκφζην θαη εηζθνξέο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

15. Οη ζπγθεθξηκέλεο νθεηιέο δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ, 

ηαπηφρξνλα φκσο ε χπαξμε ηέηνησλ νθεηιψλ δελ εκπνδίδεη ηελ ππαγσγή ηνπ 

νθεηιέηε ζηε ξχζκηζε γηα ηηο ινηπέο νθεηιέο ηνπ, απηέο δειαδή πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν. Σέινο, ν Ν 3869 εθαξκφδεηαη κφλν κία 

θνξά ζηε δσή ηνπ θάζε νθεηιέηε 16.  Αλ δειαδή θάπνηνο έρεη ήδε ππαρζεί ζηε 

ξχζκηζε ηνπ λφκνπ θαη πέηπρε ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηηο νθεηιέο ηνπ, δελ 

κπνξεί ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη ζπζζσξεχζεσο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ λα θάλεη εθ λένπ ρξήζε ηνπ Νφκνπ. 

Απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2010 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ 3869/2010 γηα ηελ επηδίσμε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ηνπ νθεηιέηε κε 

ηνπο δαλεηζηέο , ε κε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο ξχζκηζεο ησλ ρξεψλ ζην δηθαζηήξην 17. Ο νθεηιέηεο, πξηλ 

λα ππνβάιεη αίηεζε ζην δηθαζηήξην γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη ηελ  

 

 

14 Βι.παξ.1 αξ.1 ηνπ Ν.3869/2010  

15 Βι.παξ.2 αξ.1 ηνπ  Ν.3869/2010 

16 Βι.παξ.3 αξ.1 ηνπ Ν.3869/2010 

17 Βι.παξ.1 αξ.2 ηνπ Ν.3869/2010 

 



11 
 

απαιιαγή ηνπ, ππνρξενχηαη λα θάλεη πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο. Ζ πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ νθεηιέηε θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ζην δηθαζηήξην. 

Ο λφκνο 3869/2010 (ΦΔΚ 130/Α/3.8.2010) δελ πξνβαίλεη ζε κία 

απζηεξή ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ πξφζζεην θφζηνο γηα ηνπο νθεηιέηεο. Ο 

λφκνο εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα πξνζθπγή ζηε 

δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξεψλ, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε θαη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά θίλεηξα θαη ζηα δχν κέξε, νθεηιέηεο θαη πηζησηέο, γηα ηελ επηδίσμε 

θαη επίηεπμε ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Οη θνξείο 18 πνπ ζπλδξάκνπλ 

ηνπο νθεηιέηεο ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ είλαη: 

 Ο πλήγνξνο ηνπ θαηαλαισηή 

 Ζ Δπηηξνπή θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ήδε ζε θάζε    

Ννκαξρία. 

 Έλσζε Καηαλαισηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 λφκνπ 2251/94. 

 Ο Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Ο δηθεγφξνο. 

Οη νθεηιέηεο κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη πνηνί θνξείο ελεξγνπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπο θαη κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επηδίσμε εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε πνπ ππάξρεη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή (www.efpolis.gr) θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

Οη θνξείο θαη νη δηθεγφξνη πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο νθεηιέηεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ 

λφκνπ , λα ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ δηαθπιάηηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

νθεηιεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηδίσμε ηνπ δηθαζηηθνχ  

 

18 
Βι. παξ.1 αξ.2 ηνπ λ.3869/2010 θαη www.efpolis.gr ,αξρείν pdf «Φνξείο ππνζηήξημεο  

εθαξκνγήο ηνπ Ν.3869/2010» 

 

 

http://www.efpolis.gr/
http://www.efpolis.gr/
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ζπκβηβαζκνχ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο , γλψζεηο θαη εκπεηξία 

ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ , ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νθεηιέηε θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ 

λα απνπιεξψλεη ηα ρξέε.  

Με δειηίν ηχπνπ ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ζηηο 14 Μαξηίνπ 

2011 αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλειιήληνπ Γηθηχνπ 

ππνζηήξημεο 19 ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ παξνρή ζε απηνχο 

δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο ζην ζηάδην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο γηα 

εμσδηθαζηηθή  ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπο, κε ηε ζπκκεηνρή δηθεγνξηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη ελψζεσλ θαηαλαισηψλ απφ φιε ηε ρψξα. Λίζηα ησλ 

δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2. 

Δπίζεο, απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2010 ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή έζεζε ζε ιεηηνπξγία εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 20 ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ζ 

ηειεθσληθή γξακκή έρεη ηνλ αξηζκφ 80111 97367      (ζ.ζ.: πνπ πξνθχπηεη, 

πξνζζέηνληαο ζην 80111 ηνπο αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα γξάκκαηα 

ΥΡΔΟ). Ζ ηειεθσληθή γξακκή ιεηηνπξγεί απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ 

ηηο 09:00 έσο ηηο 22:00 θαη ην άββαην απφ 09:00 έσο 17:00. Ζ θιήζε 

επηβαξχλεηαη κφλν κε αζηηθή ρξέσζε, απφ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θη αλ 

θαιεί ν θαηαλαισηήο. 

Παξάιιεια ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή έζεζε ζε ιεηηνπξγία έλα 

παλειιαδηθφ δίθηπν ην νπνίν ζα παξέρεη δσξεάλ ζηνπο νθεηιέηεο ηελ 

απαξαίηεηε ζπκβνπιεπηηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε θαη ζα ηνπο ζπλδξάκεη ζηε 

δηαδηθαζία επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Δπηπξφζζεηα ,  νξγαλψλεη 

ζε ηαθηή βάζε ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζε ζηειερψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπλδξνκήο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.   

19 
Βι. Γειηίν Σχπνπ 14-03-2011 , www.efpolis.gr/filesbase /1266_sitefile-10450.pdf 

20
Βι. Γειηίν Σχπνπ 09-09-2010 , http://www.efpolis.gr/el/ggk-deltia-typou/ggk-deltia-typou-

2010/1176-dt-2010-09-09.html  

http://www.efpolis.gr/filesbase%20/1266_sitefile-10450.pdf
http://www.efpolis.gr/el/ggk-deltia-typou/ggk-deltia-typou-2010/1176-dt-2010-09-09.html
http://www.efpolis.gr/el/ggk-deltia-typou/ggk-deltia-typou-2010/1176-dt-2010-09-09.html
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Σν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ είλαη ήδε πνιχ έληνλν θαη απηφ 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ απμεκέλε πξνζέιεπζε πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο 

ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηελ Διιάδα .Απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην πνπ έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ 

δηεμαρζεί πεξηζζφηεξεο απφ 12 εκεξίδεο θαη έρνπλ δνζεί απαληήζεηο ζε 

πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ εξσηεκάησλ , θαζψο ε πνιππινθφηεηα ηεο θάζε κίαο 

πεξίπησζεο είλαη αηηία θσιπζηεξγηψλ επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Γηαδηθαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηωλ νθεηιώλ 

2.1 Γηαδηθαζία Δμσδηθαζηηθνχ πκβηβαζκνχ  

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 21 αξρίδεη κε ηελ 

πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη ν νθεηιέηεο  πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ γηα ηελ 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη. Πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πηζησηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ θαη λα 

απνθαζίζνπλ αλ ζα ηελ απνδερζνχλ ή φρη , ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε κε εηιηθξίλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα , 

ζα πξέπεη ν νθεηιέηεο λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε δειαδή πξνζηαηεπφκελα κέιε (αλήιηθα παηδηά, ζπνπδαζηέο, 

ζηξαηηψηεο, ελήιηθνη ζπγγελείο κε αλαπεξία θ.α.) ψζηε λα εθηηκεζεί ην πνζφλ 

ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. Δλ 

ζπλερεία , ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ην 

ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνπο πηζησηέο .  Γηα λα πεξηγξάςεη ν 

νθεηιέηεο πιήξσο θαη ζσζηά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρξεηάδεηαη ζπρλά 

επηθαηξνπνηεκέλε  πιεξνθφξεζε απφ ηνπο πηζησηέο θαη  γηα απηφ ην ιφγν 

ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα γηα αλαιπηηθή θαηάζηαζε νθεηιψλ. Τπφδεηγκα ηεο 

αίηεζεο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε  ρνξήγεζε αλαιπηηθήο 

θαηάζηαζεο νθεηιψλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 3. 

 

 

21 
Βι. νδεγίεο γηα ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ , 

http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10326.pdf  

 

 

http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10326.pdf


14 
 

Δηδηθά γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 22 , ν λφκνο 3869/2010 πξνβιέπεη 

ξεηά ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ρνξεγνχλ δσξεάλ θαη κέζα ζε 5 εξγάζηκεο 

εκέξεο, απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ,αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

νθεηιψλ ηνπ αηηνχληνο θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα. Ζ παξάβαζε ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη 10.000 € πξνο ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Ζ αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη φινπο ηνπο πηζησηέο 

θαη ηηο νθεηιέο πξνο απηνχο. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ κπνξεί 

λα επηθπιάζζεηαη αλάινγα κε ηελ εμαζθάιηζε θαη ην είδνο ηεο νθεηιήο, 

νθεηιέο πξνο ηνλ ίδην πηζησηή απφ δηαθνξεηηθή αηηία αλαγξάθνληαη 

μερσξηζηά. Πάλησο ,  αλ ν νθεηιέηεο δελ έρεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αθξηβή 

εηθφλα ηεο νθεηιήο ηνπ πξνο θάπνην πηζησηή, κπνξεί θαηά ην ζηάδην απηφ λα 

ζηεξηρζεί θαη’ αξρήλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ εθηίκεζε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ζπκβηβαζκνχ. 

 
Σέινο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεψλ ν 

νθεηιέηεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνπο πηζησηέο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε (εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 23. Ο 

νθεηιέηεο δελ ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπ αιιά απιψο ην κεληαίν εηζφδεκα ή ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο 

νηθνγελεηαθέο δαπάλεο. Σα εηζνδήκαηα ηνπ ζπδχγνπ ελδηαθέξνπλ γηα λα 

θαζνξηζηεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο θαη λα εθηηκεζεί ην 

πεξίζζεπκα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν νθεηιέηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

πλνπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ καδί κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο είλαη ηα αθφινπζα  

Αλαιπηηθή πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε . 

22 
Βι. παξ.4 αξ.2 ηνπ Ν3869/2010 

 

23 
Βι. αξρείν pdf Παξνπζίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.3869/2010 κε απαληήζεηο ζε 33 

εξσηήκαηα,  http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.pdf  

 

http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.pdf
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε πξνο 

ηνπο πηζησηέο . 

 

Αλαιπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελζσκαηψλνληαο ηα εηζνδήκαηα θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ηνπ νθεηιέηε. 

Τπφδεηγκα αίηεζεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο 

νθεηιψλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 4 

Ο νθεηιέηεο δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη θάπνηα ηππηθή δηαδηθαζία φπσο 

εμψδηθν είηε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε κε ηελ 

πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ππνβάιιεηαη ή απνζηέιιεηαη 

κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν ζηνπο πηζησηέο φπσο, θαμ, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, αιιεινγξαθία θηι. Σέινο , θαηά ηελ ππνβνιή ή απνζηνιή ηεο 

αίηεζεο γηα εμψδηθν ζπκβηβαζκφ δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθά 

ζηνηρεία ή έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ ηνπ 

νθεηιέηε ή άιιεο ππεχζπλεο δειψζεηο . Ωζηφζν εάλ εθδειψλεηαη πξάγκαηη 

ελδηαθέξνλ ησλ πηζησηψλ γηα ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ή ηε βειηίσζή ηεο 

κε ζπδεηήζηκεο γηα ηνλ νθεηιέηε ηξνπνπνηήζεηο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

νθεηιέηε λα ζπλεξγαζηεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα εμψδηθν ζπκβηβαζκφ απφ ηνλ 

νθεηιέηε νη πηζησηέο νθείινπλ λα απαληνχλ κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία . 

Έλαο κήλαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  , ζε θάζε πεξίπησζε , πξέπεη λα 

ζεσξεζεί επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ απάληεζε ησλ πηζησηψλ. Ο νθεηιέηεο 

κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ε πξφηαζε γηα ζπκβηβαζκφ απνξξίθζεθε, αλ κέξνο 

ησλ πηζησηψλ δελ απνδέρεηαη ηελ πξφηαζή ηνπ ή δελ πξνηείλεη 

ηξνπνπνηήζεηο ζε απηή. Αλ ν νθεηιέηεο δελ απνδέρεηαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηφηε ζεσξείηαη φηη απέηπρε ε επηδίσμε ηνπ εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ. Καηά ην ζηάδην επηδίσμεο εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ν νθεηιέηεο 

θαη νη πηζησηέο είλαη ειεχζεξνη ζην λα ζπκθσλήζνπλ φηη θξίλνπλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπο. Γελ ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ην ζχζηεκα ησλ 

ζηαζεξψλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ, αιιά κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο φπσο απνδνρή εγγπήζεσλ ή εμαζθαιίζεσλ ηξίησλ 

, εμφθιεζε ηεο νθεηιήο κε εθάπαμ θαηαβνιέο είηε  ζε επέιηθηεο δφζεηο θ.α.  
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ηελ πεξίπησζε ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ , νθεηιέηε θαη 

πηζησηψλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 24 πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

Δηξελνδίθε , ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ηζρχ ηνπ ζπκβηβαζκνχ ε 

επηθχξσζή ηνπ απφ ην δηθαζηήξην. ε αληίζεηε πεξίπησζε , ε απνηπρία ηεο 

πξνζπάζεηαο ζπκβηβαζκνχ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ θνξέα ή ηνπ 

δηθεγφξνπ πνπ ζπλδξάκεη ηνλ νθεηιέηε 25. Ζ απνηπρία ηνπ εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε ν νθεηιέηεο λα ππνβάιιεη 

αίηεζε γηα ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζην Δηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ πνπ θαηνηθεί 

ή δηακέλεη . Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο εθαξκφδεηαη ε εθνχζηα 

δηθαηνδνζία πνπ επηηξέπεη ζην δηθαζηήξην ηελ απηεπάγγειηε έξεπλα ησλ 

γεγνλφησλ 26.  

Οη αηηήζεηο απφ ηνπο νθεηιέηεο μεθίλεζαλ λα ππνβάιινληαη απφ ηηο αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ 2011. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ελψζεσλ 

θαηαλαισηψλ θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ δηθεγφξσλ, δελ έρνπλ θαηαηεζεί κέρξη 

ηψξα νη αγσγέο πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ 

εθδειψλεηαη απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη απηφ απνδίδεηαη ζην φηη αθφκε δελ 

έρνπλ αγρσζεί νη πνιίηεο θαζψο ηζρχεη ε πξφβιεςε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα 

ην πάγσκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή είλαη φηη ζα 

ππάξμεη γεσκεηξηθή αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ αγσγψλ πνπ ζα μεθηλήζεη απφ 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο θαη ζε δχν κε ηξία ρξφληα ππνινγίδεηαη φηη ν 

αξηζκφο ησλ αγσγψλ πνπ ζα θαηαηίζεληαη γηα απηφ ην ιφγν ζα είλαη ν 

ηεηξαπιάζηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ αγσγψλ πνπ ζα θαηαηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2011.Ωο παξάδεηγκα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο κηαο ηέηνηαο λνκνζεζίαο 

αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηε Γεξκαλίαο. Αληίζηνηρνο λφκνο εθαξκφζηεθε ην 

1999 μεθηλψληαο κε 3.500 αηηήζεηο θαη πέξπζη ε ρξνληά έθιεηζε κε 140.000 

αηηήζεηο 27. Απαηηείηαη δειαδή κηα εμνηθείσζε ηνπ θφζκνπ κε ηε λνκνζεζία ζε 

βάζνο ρξφλνπ.  

24 
Βι. παξ.2 αξ.2 ηνπ Ν3869/2010 

25 Βι. παξ.2 αξ.2 ηνπ Ν3869/2010 

26 
Βι. αξ.3  ηνπ Ν3869/2010 

27 
Βι. άξζξα ζρεηηθά κε ην λφκν ξχζκηζεο νθεηιψλ , www.enet.gr 

 

 

http://www.enet.gr/
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χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αξκνδίσλ ,  απφ ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2011 

μεθίλεζε επίζεκα ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ , κέρξη θαη ην θαινθαίξη νπφηε θαη ζα αξρίζνπλ 

λα εθδηθάδνληαη νη πξψηεο ππνζέζεηο αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί 

κέρξη θαη 10.000 αηηήζεηο ζηα Δηξελνδηθεία ηα νπνία απηή ηελ πεξίνδν 

ζηειερψλνληαη κε επηπιένλ 80 ζέζεηο εηξελνδηθψλ γηα απηφ ην ζθνπφ 28. Ήδε 

απφ ηα ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή 

απφ ηηο 4000 αηηήζεηο δαλεηνιεπηψλ γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κφιηο κηα 

πξνρψξεζε, ελψ ζηηο ππφινηπεο νη ηξάπεδεο δελ δέρζεθαλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα, ε ΔΚΠΟΗΕΩ 29 απφ ηελ  

1ε επηεκβξίνπ 2010 κέρξη θαη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010 , δειαδή 4 κήλεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ ξχζκηζε ρξεψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ έρεη δερζεί 2378 αηηήζεηο θαηαλαισηψλ γηα κεζνιάβεζε ζηε 

δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ . Δπηπιένλ ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηεο 

ΔΚΠΟΗΕΩ εηπψζεθε φηη νη θαζεκεξηλέο ηειεθσληθέο θιήζεηο πνπ δέρεηαη γηα 

ην ίδην ζέκα μεπεξλνχλ ηηο 300 θαζεκεξηλά θαη απηφ ζε έλα βαζκφ 

απνηππψλεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ε ππεξρξέσζε ησλ ειιεληθψλ 

λνηθνθπξηψλ .Δηδηθφηεξα , απφ  ηνπο 2378 θαηαλαισηέο πνπ έθαλαλ αίηεζε 

ζηελ ΔΚΠΟΗΕΩ , νη ππνζέζεηο 682 πξνζψπσλ έρνπλ ήδε απνζηαιεί πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, 430 έρνπλ απαληεζεί θαη κφιηο 7 αηηήκαηα έρνπλ γίλεη απνδεθηά. 

Πξαθηηθά φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη επηηεπρζεί ππαγσγή ζην λφκν 

αθνχ νη ζεηηθέο απαληήζεηο κηαο ηξάπεδαο δελ αξθνχλ εάλ ν νθεηιέηεο έρεη 

ρξέε θαη πξνο άιιεο.  

Ζ ΔΚΠΟΗΕΩ θαηαγγέιιεη φηη ε Δζληθή Σξάπεδα , ε Alpha Bank θαη ε ηξάπεδα 

Κχπξνπ δελ έρεη απνζηείιεη θακία απαληεηηθή επηζηνιή ζρεηηθά κε ηα 

αηηήκαηα πνπ έρεη δερζεί θαη φηη ε ηξάπεδα Πεηξαηψο, ε Αγξνηηθή ηξάπεδα θαη 

ε Γεληθή ηξάπεδα έρνπλ απαληήζεη κφιηο ζην 3% ησλ αηηεκάησλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ , νπφηε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

ν λφκνο κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2010 ,  κφλν έλαο εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο 

 

28 
Βι. άξζξν 18 ηνπ Ν.3869/2010 

29 Βι. άξζξν «Καζπζηεξνχλ νη ηξάπεδεο γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά» 

16-12-2010  , www.nextdeal.gr/index.php?option 
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έρεη επηηεπρζεί. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία 30 έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ 

πλήγνξν ηνπ θαηαλαισηή 3888 αηηήζεηο πξνο ηνπο πηζησηέο, ελψ απφ απηέο 

νη ηξάπεδεο έρνπλ απαληήζεη κφιηο ζε 123 (πνζνζηφ 3,16%) θαη έρνπλ δνζεί 

κφιηο 5 ζεηηθέο απαληήζεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή έρνπλ ππνβιεζεί πάλσ απφ 2200 

<<έηνηκα>> ζρέδηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη ρηιηάδεο αηηήζεηο. Ο 

πλήγνξνο ηνπ θαηαλαισηή έρεη ππνβάιεη κέρξη ζήκεξα ζρέδηα δηεπζέηεζεο 

νθεηιψλ απφ 1155 νθεηιέηεο ,  ν Σξαπεδηθφο Γηακεζνιαβεηήο άιια 570 , ε 

ΔΚΠΟΗΕΩ ζπλνιηθά γηα 502  νθεηιέηεο ελψ εθαηνληάδεο πξνηάζεηο έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε ηξάπεδεο απφ άιιεο ελψζεηο θαηαλαισηψλ θαη ελδηάκεζνπο 

φπσο ην ΚΔΠΚΑ, ην ΗΝΚΑ θαη δηθεγνξηθά γξαθεία.  

Μεγάιεο ηξάπεδεο ζπζηεκαηηθά δελ απαληνχλ ζηηο αηηήζεηο ησλ νθεηιεηψλ 

ηνπο θαη άιιεο κεγάιεο ηξάπεδεο αληαπνθξίλνληαη κφλν γηα λα δεηήζνπλ 

πξφζζεηα ζηνηρεία δίρσο λα παίξλνπλ ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ. Κάπνηεο άιιεο 

ηξάπεδεο αληηπξνηείλνπλ κεληαίεο δφζεηο ρηιηάδσλ επξψ ή ηελ αηψληα 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο κε κηθξέο θαηαβνιέο. Μεγαιχηεξε πξνζπκία 

απαληήζεσλ θαη νπζηαζηηθφηεξνπ δηαιφγνπ δηαθαίλεηαη κέρξη ζήκεξα απφ 

κηθξφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

2.2 Κίλεηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Δμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ 

 

Οη νθεηιέηεο εηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κε κηα 

ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Γεδνκέλνπ φηη νη νθεηιέηεο βξίζθνληαη ζε 

κφληκε αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ρξεψλ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζθχγνπλ ζην Δηξελνδηθείν γηα λα επηηχρνπλ ηε ξχζκηζε 

ησλ ρξεψλ κε ξεαιηζηηθνχ φξνπο γηα ηέζζεξα έηε θαη εθφζνλ ηελ ηεξήζνπλ λα 

απαιιαγνχλ απφ ην ππφινηπν ησλ ρξεψλ. Αλ ν ζπκβηβαζκφο ζπκθέξεη ηνλ 

νθεηιέηε είηε ηνπο πηζησηέο, εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη απηφ ζα ην 

θξίλνπλ νη ίδηνη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ .31   

 

 

30 
Βι. δειηίν ηχπνπ ΓΓΚ ,www.efpolis.gr 

 

31 
Βι. αξρείν pdf Παξνπζίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.3869/2010 κε απαληήζεηο ζε 33 

εξσηήκαηα,  http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.pdf  

http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.pdf
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Πην ζπγθεθξηκέλα , γηα ηνπο νθεηιέηεο ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε θάζε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ δηφηη κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ πην επέιηθηε ξχζκηζε απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζπκθσλίαο κε ηνπο πηζησηέο γηα κεληαίεο, πεξηνδηθέο ή θαη         

εθάπαμ θαηαβνιέο. Δπηπιένλ , κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα ρξέε κε ηελ παξνρή 

εμαζθαιίζεσλ ή εγγπήζεσλ ηξίησλ .  Με ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ νη 

νθεηιέηεο πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

θαη ηαπηφρξνλα απνθεχγνπλ ην φπνην θφζηνο ή ηελ φπνηα αλαζθάιεηα 

ζπλεπάγνληαλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Οη νθεηιέηεο κε ηνλ ζπκβηβαζκφ 

απνθεχγνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηθαζηηθήο 

ξχζκηζεο δειαδή ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ γηα (7) επηά ρξφληα , 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θακία εκπνξηθή 

πξάμε. Αθφκε νη νθεηιέηεο απνθεχγνπλ ηελ δεκνζηφηεηα ππαγσγήο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη απνθεχγνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ ππνβνιή λέαο 

αίηεζεο θαζψο κπνξνχλ λα επεξγεηεζνχλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη λα 

απαιιαγνχλ απφ ηα ρξέε κφλν κία θνξά ζηε δσή ηνπο. Αθφκε απνθεχγνπλ 

ηε γλσζηνπνίεζε ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ζηνπο πηζησηέο 

νπνηαζδήπνηε ζεηηθήο κεηαβνιήο ζην εηζφδεκά ηνπο,  ψζηε λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ε κεληαία θαηαβνιή ηνπο. Σέινο, νη νθεηιέηεο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ εηιηθξηλή δήισζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο 

γηα φιεο ηηο πεξηνπζηαθέο κεηαβνιέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο πηζησηέο.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο πηζησηέο, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ ηαρχηεξε έλαξμε 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο θαη κείσζεο ησλ επηζθαιεηψλ ηνπο. Οη πηζησηέο 

κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ επέιηθηε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο 

θαη λα επηηχρνπλ ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ  απφ απηφ πνπ ζα 

επηηχγραλαλ ζην δηθαζηήξην. Αθφκε νη πηζησηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηηχρνπλ εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο απφ ηξίηα πξφζσπα.  

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη νθεηιέηεο πξέπεη λα εθηηκνχλ θαη λα 

ζηαζκίδνπλ κε πξνζνρή αλ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε ην εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαζψο ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε αδπλακία αληαπφθξηζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

έθπησζε απφ ηελ ξχζκηζε θαη ηελ απαιιαγή ηνπ κέξνπο ησλ ρξεψλ  . 
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2.3 Γηαδηθαζία  ξεπζηνπνίεζεο  πεξηνπζίαο  θαη πξνζηαζία πξψηεο θαηνηθίαο  

Ο λφκνο 3869/2010 πξνβιέπεη ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα 

ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο πηζησηέο 32. Απηή ξεπζηνπνηείηαη απφ 

ην ζχλδηθν πνπ νξίδεη ην δηθαζηήξην γηα λα πιεξσζνχλ ηα ρξέε πξνο ηνπο 

πηζησηέο .  Παξέρεηαη , φκσο , ζηνλ νθεηιέηε ε δπλαηφηεηα απφ ην λφκν λα 

εμαηξέζεη απφ ηε ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία ηελ θχξηα ή κνλαδηθή θαηνηθία 

ηνπ, αξθεί λα ην δειψζεη ζηελ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη . ην πιαίζην ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ έρνπλ ηα δχν κέξε , νθεηιέηεο θαη πηζησηέο , σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ , δελ εκπνδίδνληαη λα ζπκθσλήζνπλ 

ηελ εμαίξεζε απφ ηε ξεπζηνπνίεζε θαη άιισλ αθηλήησλ , ηδίσο αλ απφ ηε 

ξεπζηνπνίεζε απηψλ , νη πηζησηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ε 

πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ ηνπ νθεηιέηε πξνζθέξεη επαξθέο αληηζηάζκηζκα. 

Απφ ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη κε πξάμε Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο , κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ,αλαζηέιινληαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 νη 

πιεηζηεξηαζκνί πνπ επηζπεχδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα , εηαηξείεο 

παξνρήο πηζηψζεσλ θαη ηνπο εθδνρείο απηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

απαηηήζεσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 200.000 €. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε  αλαζηνιή πιεηζηεξηαζκψλ ηεο πξψηεο ή θχξηαο 

θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε έσο θαη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη απαγνξεχεηαη ξεηψο  ν 

πιεηζηεξηαζκφο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε ή ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηνηθεί ζε ηδηφθηεην αθίλεην ,ηνπ κνλαδηθνχ αθηλήηνπ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη σο θαηνηθία. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί απηφ, είλαη λα 

κελ ππεξβαίλεη ζε αμία ην αθνξνιφγεην φξην απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο33 , 

πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία  ην αθνξνιφγεην φξην γηα άγακν αθνξά ζε θαηνηθία κέρξη 200.000  

 

32 
Βι.παξ.1 αξ.9 ηνπ Ν.3869/2010 

33  
Βι.παξ.2 αξ.9 ηνπ Ν.3869/2010
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γηα έγγακν , δηαδεπγκέλν ή ρήξν , ή άγακν γνλέα , 250.000 € , κε 

πξνζαχμεζε θαηά 25.000 € γηα θάζε έλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 30.000 

€ γηα ην ηξίην θαη θάζε έλα απφ ηα επφκελα ηέθλα. 

Ζ δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο ηδηφθηεηεο θχξηαο θαηνηθίαο 

ηνπ νθεηιέηε έρεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ν νθεηιέηεο λα αλαιάβεη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 85% ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηεο 

θαηνηθίαο κε ην κέζν επηηφθην ελφο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη 20 έηε. Σν κέζν επηηφθην ηνπ ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ νξίδεηαη απφ ην κεληαίν ζηαηηζηηθφ δειηίν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα , γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη ε 

κέηξεζε , αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο ην επηηφθην ησλ 

πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ . Α λ ν νθεηιέηεο δελ ηεξήζεη 

ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ρξένπο θαη εκθαλίζεη θαζπζηέξεζε πιεξσκήο 

ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσλ δφζεσλ ηφηε πξνρσξνχλ νη δηαδηθαζίεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο δειαδή ν πιεηζηεξηαζκφο ηνπ αθηλήηνπ. 

Οη νθεηιέηεο έρνπλ επαξθή ρξφλν γηα λα αμηνπνηήζνπλ ρσξίο πίεζε ην ζηάδην 

ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ , αιιά θαη λα πξνζθχγνπλ ζηε Γηθαηνζχλε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφο δελ επδνθηκήζεη . Δμάιινπ θαη κεηά ηελ ηειηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ αλαζηνιή ησλ πιεηζηεξηαζκψλ , ε ελ ιφγσ πξνζηαζία 

παξέρεηαη ζηνλ νθεηιέηε κε αίηεζε αλαζηνιήο ζην Δηξελνδηθείν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ ζα πηζαλνινγήζεη ηελ επδνθίκεζε ηεο αίηεζεο 

ξχζκηζεο ησλ ρξεψλ .  

Ο λφκνο 3869/2010 δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ 

εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε επί ηνπ ππέγγπνπ πξάγκαηνο . Γηα απηφ ην ιφγν ν 

νθεηιέηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηελ πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ ηελ 

πξνλνκηαθή ζέζε απηνχ ηνπ πηζησηή . ε  πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα 

απαίηεζε εμαζθαιηζκέλε κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ζηελ θαηνηθία ηνπ 

νθεηιέηε , ηελ νπνία επηζπκεί λα δηαηεξήζεη , πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ζηελ 

πξφηαζε ηνπ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ν ελππφζεθνο πηζησηήο έρεη δηαζθαιίζεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη λα πξνηείλεη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ηελ 

πξνλνκηαθή απέλαληη ζηνπο άιινπο πηζησηέο ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ 

πηζησηή. 



22 
 

2.4 Έλαξμε  δηαδηθαζίαο  ξχζκηζεο  νθεηιψλ θαη απαιιαγήο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο ησλ 

νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3869/2010 , είλαη ε απνηπρία 

ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νθεηιέηε γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηνπο 

πηζησηέο θαη απνδεηθλχεηαη κε ηε βεβαίσζε απνηπρίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ηνλ θνξέα ή ην δηθεγφξν πνπ ζπλέβαιιε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 34. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2011 ελψ νη δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ 2010. Ο νθεηιέηεο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ 

ηνπ ζην Δηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ πνπ θαηνηθεί. Άιισζηε ,ην Δηξελνδηθείν 

απνηειεί ην αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ35 .Ο νθεηιέηεο απεπζχλεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη θαηαζέηεη ηελ αίηεζε .Με ηελ θαηάζεζή ηεο 

αλνίγεηαη θάθεινο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο . 

Ζ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν νθεηιέηεο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηα αθφινπζα : 

Έθζεζε ηνπ αηηνχληνο φηη είλαη θπζηθφ πξφζσπν ζηεξνχκελν πησρεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη επξηζθφκελν ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ 

ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ . 

Βεβαίσζε απνηπρίαο ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο  , 

πξνζπάζεηα πνπ θαηεβιήζε θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο .( βι. Παξάξηεκα 5) 

Καηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε θαη ησλ θάζε θχζεσο 

εηζνδεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ. 

Καηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην , 

ηφθνπο θαη έμνδα. 

34  
Βι. παξ.2 αξ. 2 ηνπ Ν.3869/2010 
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ρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ , πνπ λα ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν ηφζν 

ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ φζν θαη ηελ πεξηνπζία , ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε. Άιισζηε , ζθνπφο ηεο 

αίηεζεο είλαη ε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ψζηε λα επέιζεη ε πξνβιεπφκελε απφ 

ην λφκν απαιιαγή ησλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε . 

Με ηελ αίηεζή ηνπ ή κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο , ν 

νθεηιέηεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε γηα 

ηελ  νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη δειψζεη. 

Ο νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληάμεη κφλνο ηνπ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ  

ππνβάιιεη ζην Δηξελνδηθείν ρσξίο ηελ παξάζηαζε δηθεγφξνπ. Αθφκε κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο ακνηβή ηε βνήζεηα ελφο απφ ηα πξφζσπα ή ηνπο 

θνξείο πνπ ζπλδξάκνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζέκαηα ππεξρξέσζεο. 

Ο λφκνο ππνρξεψλεη ηα δχν κέξε νθεηιέηε θαη πηζησηέο ζε κία δεχηεξε 

πξνζπάζεηα επηδίσμεο ζπκβηβαζκνχ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ δηθάζηκνο 

γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. Ο ζπκβηβαζκφο ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί αθφκε θαη αλ δελ ζπκθσλνχλ φινη νη 

πηζησηέο , αιιά αλ ζπκθσλνχλ κφλν νη πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ νθεηιψλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ νη πηζησηέο πνπ έρνπλ εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Αλ ην 

δηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε γηα ξχζκηζε , δελ κπνξεί λα 

ππνβιεζεί λέα αίηεζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο .ηελ πεξίπησζε 

έθπησζεο ηνπ νθεηιέηε απφ ηελ ήδε γελφκελε ξχζκηζε ιφγσ αλεηιηθξηλνχο 

δήισζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπ , δελ 

γίλεηαη δεθηή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πξηλ ηελ πάξνδν δχν εηψλ. 

 

 

 

 



24 
 

2.5 Τπνρξεψζεηο  ηνπ νθεηιέηε κεηά  ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  

ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν αηηψλ νθεηιέηεο επηδίδεη 

ζηνπο πηζησηέο αληίγξαθα 36: 

Σεο αίηεζεο κε νξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηε ζπδήηεζή ηεο . 

Σεο θαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

νθεηιέηε. 

Σνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ κε πξφζθιεζε λα ππνβάιινπλ νη 

πηζησηέο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο θαη 

λα δειψζνπλ αλ ζπκθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ 

νθεηιψλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο .Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

άπξαθηεο , ηεθκαίξεηαη φηη ν πηζησηήο ζπκθσλεί κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο 

ησλ νθεηιψλ.  

2.6 Γηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο  

Αλ νη πηζησηέο ηνπ νθεηιέηε δειψζνπλ εγγξάθσο θαη εκπξφζεζκα , εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

φηη δελ ζπκθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ θαη 

πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ37 ηφηε ν αηηψλ κπνξεί εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ πάξνδν 

δχν κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ πηζησηψλ , λα επηθέξεη κεηαβνιέο ζην αξρηθφ ζρέδην ψζηε 

λα επηηεπρζεί ζπκθσλία φισλ ησλ πηζησηψλ. Οη πηζησηέο ελεκεξψλνληαη κε 

δηθή ηνπο επηκέιεηα γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο θαη ιακβάλνπλ ζέζε 

εγγξάθσο γηα ην αλακνξθσκέλν ζρέδην εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ. Μφλν κία θνξά κπνξεί λα 

γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ . 

 

36  
Βι. άξζξν 5 ηνπ Ν.3869/2010 

37  
 Βι. παξ.1 αξ.7 ηνπ Ν.3869/2010 
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ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο πηζησηήο δελ πξνβάιιεη αληηξξήζεηο γηα ην 

αξρηθφ ζρέδην ή ην λέν κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 38, ηφηε ζεσξείηαη φηη ν 

ζπκβηβαζκφο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ έρεη γίλεη απνδεθηφο .Δπνκέλσο, ν 

Δηξελνδίθεο κε απφθαζή ηνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην , ην νπνίν έρεη ηζρχ 

δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ .Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζπκβηβαζκνχ ζεσξείηαη φηη 

αλαθιήζεθε  ε αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο .  

 

2.7 Βαζηθά ρξνληθά ζεκεία ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

1Ο Μήλαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο : 

Δπηδίδεηαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ζηνπο πηζησηέο  

2Ο Μήλαο : 

Οη πηζησηέο θαηαζέηνπλ ηελ απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο είηε ηε λέα 

πξφηαζή ηνπο . 

Πξψην ήκηζπ ηνπ 3ΟΤ Μήλα : 

Ο νθεηιέηεο ππνβάιεη ηε δηθή ηνπ πξφηαζε ηελ νπνία απνδέρνληαη ή φρη νη 

πηζησηέο κέζα ζηηο ακέζσο επφκελεο 20 εκέξεο .  

2.8 Γξακκαηεία  Δηξελνδηθείνπ 

Ο νθεηιέηεο θαη νη πηζησηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ζε φια ηα ρξνληθά ζεκεία πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ Δηξελνδηθείνπ. 

Δθεί ηεξείηαη θάθεινο γηα ην ζπγθεθξηκέλν νθεηιέηε ζηνλ νπνίν έρνπλ 

πξφζβαζε φινη νη πηζησηέο θαη ν νπνίνο θάθεινο ελεκεξψλεηαη κε φιεο ηηο 

εμειίμεηο.39 

 

38  
Βι. παξ.2 αξ. 7 ηνπ Ν.3869/2010 

39 
Βι. αξρείν pdf Παξνπζίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.3869/2010 κε απαληήζεηο ζε 33 

εξσηήκαηα,  http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.p 

http://www.efpolis.gr/filesbase/1167_sitefile-10329.p
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πγθεθξηκέλα , ζηε Γξακκαηεία θάζε Δηξελνδηθείνπ ηεξείηαη αιθαβεηηθφ 

αξρείν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε γηα ξχζκηζε νθεηιήο , 

ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ αηηνχλησλ , ε πνξεία ησλ αηηήζεσλ 

θαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη. ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ 

Αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα νιφθιεξε ηε 

ρψξα. Απφ ην αξρείν δηαγξάθνληαη έλα έηνο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 

φια ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη γηα ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί 

ακεηάθιεηα , αλαθιεζεί ή έρνπλ θαηαιήμεη ζε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο 

.Μεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ θάζε 

ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν νθεηιήο έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ , πξφζβαζε 

ζε ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνλ έιεγρν αλ έρεη ππαρζεί ζην 

λφκν δηφηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα 

ρξέε κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά ζηε δσή ηνπ.  

 

2.9 Αλαζηνιή θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ 

Ζ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε ηεο νθεηιήο δελ επηθέξεη ηελ αλαζηνιή 

ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαηά ηνπ νθεηιέηε . Όκσο , κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο , ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

40 κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Δηξελνδηθείν πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ 

νθεηιέηε. Ζ αλαζηνιή ρνξεγείηαη έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί 

ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο , ππφ ηηο δχν πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ  ζσξεπηηθά : 1) εάλ πηζαλνινγείηαη φηη απφ ηελ εθηέιεζε ζα 

πξνθιεζεί νπζηψδεο βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ αηηνχληνο θαη 2) εάλ 

πηζαλνινγείηαη φηη ε έθβαζε ηεο αίηεζεο ζα είλαη ζεηηθή. Αλ ε αίηεζε 

αλαζηνιήο γίλεη δεθηή απφ ην δηθαζηήξην ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο 

ηελ απαγφξεπζε δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε.  

 

40 
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Σν Δηξελνδηθείν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε είηε νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ δηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

κπνξεί λα δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί γηα ηνπο 

πηζησηέο θάζε επηδήκηα κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιεηε ή κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο νθεηιήο . 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ , ην δηθαζηήξην δχλαηαη λα 

ρνξεγήζεη , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπεη ην εηζφδεκα 

ηνπ αηηνχληνο νθεηιέηε, αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ κε ή ρσξίο ηνλ 

φξν ηεο  θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ηεο ελήκεξεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο 

απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαη κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο .Ο φξνο ηεο θαηαβνιήο ηεο δφζεο ζα 

επηβιεζεί απφ ην δηθαζηήξην κφλν εθφζνλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε 

επαξθνχλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ. Απηφ ζα ζπκβεί δηφηη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο έρνπλ παγψζεη φιεο νη άιιεο νθεηιέο . Δθεί πνπ ν 

νθεηιέηεο εμππεξεηνχζε ή ζα έπξεπε λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξα ρξέε , γηα 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη κφλν ηε δφζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ. Αλ ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη ηελ πιεξσκή , απηφ ζα ζπκβεί γηα ηελ 

αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο . ε θάζε πεξίπησζε 

ν νθεηιέηεο δελ ππνρξενχηαη λα απνπιεξψζεη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

αλαζηνιήο ηηο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο .Σέινο , 

είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε απφ ηνλ Δηξελνδίθε πξνζσξηλήο δηαηαγήο πνπ λα 

απαγνξεχεη πξνζσξηλψο ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε ή λα 

απαγνξεχεη πξνζσξηλψο θάζε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή κεηαβνιή ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί 

ηεο αίηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο νθεηιήο . 

 

2.10 Γηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξεψλ 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαηεπζπλφκαζηε ζηε 

δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ. Σν δηθαζηήξην ειέγρεη θαηά ηε δηθάζηκν πνπ 

έρεη νξηζηεί , θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο , ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ , ηδίσο αλ ππάξρεη απνδεδεηγκέλα 
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κφληκε αδπλακία γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Δάλ 

θξίλεη ην δηθαζηήξην φηη δελ επαξθνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ , πξνρσξά ζηε 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ 41 . Δθφζνλ πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο   γηα ξχζκηζε , 

ν νθεηιέηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη θάζε κήλα θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ ζηνπο πηζησηέο 

.Σα χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ θαζνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηζνδήκαηά ηνπ , ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ 

ζπδχγνπ θαη ζηαζκίδνληαο απηά κε ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ κεληαίσλ 

θαηαβνιψλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο κε έλαλ αληηθεηκεληθφ 

δείθηε αλαθνξάο ( π.ρ. ηηκάξηζκν ).Μπνξεί , φκσο , ην δηθαζηήξην κε αίηεζε 

ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή λα δηαηάμεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο δφζεο ζε 

πεξίπησζε ηδίσο πνπ βειηησζεί ή επηδεηλσζεί ην εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα ηζρχζεη θαη αλαδξνκηθά απφ ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο αλαπξνζαξκνγήο  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο κπνξεί λα θαηαβάιεη ειάρηζηα γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηνπ , ην δηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη πνιχ 

κηθξφ πνζφ γηα θαηαβνιή ζηνπο πηζησηέο αλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νθεηιέηε δελ επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν. Μάιηζηα , θαηαξγήζεθε ην 10% σο 

αξρηθά ειάρηζην πνζνζηφ ρξεψλ πνπ ζα πξέπεη λα εμνθιεί ν νθεηιέηεο κε ηηο 

θαηαβνιέο ησλ ηεζζάξσλ εηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη απαιιαγή απφ ηα 

ρξέε. Ωζηφζν , ην δηθαζηήξην είλαη ειεχζεξν λα κεηψζεη θαη απηφ ην φξην 

εθφζνλ δελ επαξθνχλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε .ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν νθεηιέηεο δελ έρεη απνδεδεηγκέλα ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαβάιεη θαλέλα πνζφ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ νθεηιέηε  ,  

 

41  
Βι. παξ.2 αξ.8 ηνπ Ν.3869/2010 
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ηδίσο αλ είλαη άλεξγνο ή έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή δελ έρεη επαξθέο 

εηζφδεκα λα κελ δίλεη γηα νξηζκέλε πεξίνδν θαλέλα απνιχησο πνζφ . Σν 

δηθαζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε επαλεμεηάδεη κεηά απφ 5 κε 6 κήλεο ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν νθεηιέηεο . 

Ζ απαιιαγή απφ ην ππφινηπν ησλ ρξεψλ επέξρεηαη εθφζνλ παξέιζνπλ ηα 

ηέζζεξα ρξφληα θαη ν νθεηιέηεο έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ξχζκηζεο42 

.Ζ απαιιαγή ησλ ππνινίπσλ ρξεψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ πξφζζεηνπ ρξένπο γηα ηε δηάζσζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο . 

ρεηηθά κε ηνπο εγγπεηέο ηζρχεη αθξηβψο ην ίδην φπσο θαη  γηα ηνπο νθεηιέηεο. 

Ο εγγπεηήο ηνπ δαλείνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο 

ηνπ ρξένπο εθηφο αλ βξίζθεηαη θαη ν ίδηνο ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία 

πιεξσκήο , νπφηε θαη εληάζζεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Δπνκέλσο , ζα 

πξέπεη θαη νη εγγπεηέο λα θάλνπλ αίηεζε φπσο θαη νη νθεηιέηεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνδεηρζεί ε κφληκε αληθαλφηεηα εμφθιεζεο νθεηιψλ. Οη εγγπεηέο 

εκπνξηθψλ ρξεψλ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε αλ δελ είλαη νη ίδηνη 

έκπνξνη.    

 

2.11 Τπνρξεψζεηο ησλ νθεηιεηψλ αθνχ ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε 

Ο νθεηιέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε έλα κήλα λα γλσζηνπνηήζεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη ζηνπο πηζησηέο ηνπ αλ ην εηζφδεκά ηνπ έρεη 

απμεζεί εληφο ηεο ηεηξαεηνχο πεξηφδνπ ξχζκηζεο43 .Σν γεγνλφο απηφ ζα 

ιεθζεί ππφςε είηε ζπκβηβαζηηθά είηε κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο κεληαίαο θαηαβνιήο. Αλ δελ ην θάλεη , ν νθεηιέηεο 

θηλδπλεχεη λα εθπέζεη απφ ηε ξχζκηζε θαη λα αλαβηψζνπλ φια ηα ρξέε .Ο 

νθεηιέηεο δελ επηηξέπεηαη λα αγλνεί ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ηα ζπκθέξνληά  

 

42 
Βι. παξ.1 αξ.10 ηνπ Ν.3869/2010 

43 
  Βι.παξ.3 αξ.10 ηνπ Ν.3869/2010 
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ηνπο .Αλ είλαη άλεξγνο νθείιεη λα βξεη κία θαηάιιειε εξγαζία. Ζ θαηαβνιή 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο ηεθκαίξεηαη πάλησο κε ηελ εγγξαθή 

ζηνπο νηθείνπο θαηαιφγνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ ή φηαλ ν νθεηιέηεο έρεη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ έρεη απνθξνχζεη 

αδηθαηνιφγεηα πξφηαζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα αλάιεςε εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ , ν νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηά ηνπ θαη λα δειψλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ξχζκηζεο φιεο ηηο πεξηνπζηαθέο κεηαβνιέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

πηζησηέο .Αλ δελ ην θάλεη, είηε απφ δφιν είηε απφ βαξηά ακέιεηα , ζα εθπέζεη 

απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηελ απαιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί. 

Μπνξεί , κάιηζηα , λα αλαθιεζεί ε απαιιαγή θαη κέρξη δχν ρξφληα  κεηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ηεηξαεηίαο αλ απνδεηρζεί φηη απνζηψπεζε ή απέθξπςε θξίζηκα 

ζηνηρεία. Ζ ςεπδήο δήισζε ζπλεπάγεηαη θαη πνηληθέο επζχλεο . 

Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε 

ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα 

εηζνδήκαηά ηνπ . Δμάιινπ, ν εξγνδφηεο , ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ν αξκφδηνο 

νηθνλνκηθφο έθνξνο είλαη ππνρξεσκέλνη , ζχκθσλα κε κία πξνβιεπφκελε 

ζπλνπηηθή δηαδηθαζία , λα δίλνπλ ζηνπο πηζησηέο θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία 

γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε. 
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Γ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

1. Καηαγγειίεο δαλεηνιεπηώλ ζε θαηαλαιωηηθέο νξγαλώζεηο  

Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ θαη νη θνξείο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηα ζέκαηα 

ηεο ππεξρξέσζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηα 

ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά έρνπλ δερζεί απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ εθαηνληάδεο παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ. Ωζηφζν, απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ηξάπεδεο 

επηζεκαίλνπλ φηη νη πνιίηεο εμππεξεηνχληαη θαλνληθά, ελψ δηεπθξηλίδνπλ φηη 

ππήξμαλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

θαζψο δελ είρε νινθιεξσζεί ε ελεκέξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζηηο ηξάπεδεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο , ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή (ΓΓΚ) επηδηψθεη ζπλαληήζεηο  κε εθπξνζψπνπο ηξαπεδψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε  ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 

χκθσλα κε ην Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ ( ΚΔΠΚΑ ) νη 

ηξάπεδεο ζέηνπλ εκπφδηα ζηα αηηήκαηα γηα ξχζκηζε νθεηιψλ απφ 

ππεξρξεσκέλνπο πνιίηεο. Καζεκεξηλά ην ΚΔΠΚΑ δέρεηαη δεθάδεο παξάπνλα 

θαηαλαισηψλ-δαλεηνιεπηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηξάπεδεο θαη αθνξνχλ ζε 

πξνβιήκαηα πνπ  πξνέθπςαλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εληαρζνχλ ζην Νφκν 

3869/2010 γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ .ε 

δειηίν ηχπνπ ηνπ νξγαληζκνχ 44 αλαθέξεηαη φηη ηξάπεδα αξλήζεθε λα 

παξαιάβεη ηελ έηνηκε αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηελ έθδνζε ηεο θαηάζηαζεο 

νθεηιψλ ηνπ. Ζ αίηεζε ήηαλ ζχκθσλε, κε ην ππφδεηγκα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαλαισηή, αιιά ε ηξάπεδα επέκεηλε ν θαηαλαισηήο λα 

ππνγξάςεη ην δηθφ ηεο ππφδεηγκα. Δπίζεο, ηξάπεδα πίεζε θαηαλαισηή λα 

θάλεη δηαπξαγκάηεπζε, απεπζείαο καδί ηεο θαη ρσξίο λα δεηάεη ηελ ππαγσγή 

ηνπ ζην λφκν. Άιιε ηξάπεδα ηζρπξίζηεθε φηη έρεη εγθχθιην, απφ ην ππνπξγείν  

 

44 
Βι. www.kepka.org ,δειηίν ηχπνπ 06/09/2010 , «Ση ζα γίλεη επηηέινπο κε ηηο Σξάπεδεο » 
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Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, φηη γηα λα γίλεη ξχζκηζε 

νθεηιψλ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα απνπιεξψζεη φιε ηελ νθεηιή ηνπ, ζε 4 

ρξφληα. Δπηπιένλ, ηξάπεδα ηζρπξίζηεθε φηη, γηα λα ππαρζεί θαηαλαισηήο ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πξέπεη λα είλαη άλεξγνο. Καη ηέινο ,ηξάπεδα δήηεζε 

εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο γηα λα δηαζηαπξψζεη ην Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή . 

Δπίζεο θαη ε θαηαλαισηηθή νξγάλσζε ΔΚΠΟΗΕΩ ιακβάλεη θαζεκεξηλά 

δεθάδεο θαηαγγειίεο απφ θαηαλαισηέο – δαλεηνιήπηεο γηα ηελ απαξάδεθηε 

αληηκεηψπηζε πνπ είραλ απφ ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο, φηαλ ηνπο θαηέζεζαλ 

ηηο αηηήζεηο γηα αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο νθεηιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξ.1 ηνπ αξ.2 ηνπ Ν. 3896/2010. Ζ ΔΚΠΟΗΕΩ ππνζηεξίδεη φηη νη ηξάπεδεο 

νθείινπλ λα επηδείμνπλ ηε δένπζα ζνβαξφηεηα εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ . χκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο 45, ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα 

ηξαπεδψλ πνπ δήηεζαλ ρξεκαηηθφ πνζφ, θαηά πιήξε παξάβαζε ηνπ λφκνπ, 

γηα ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο νθεηιψλ. Άιιεο 

ηξάπεδεο δε δέρνληαη ηηο αηηήζεηο πνπ ηνπο ππνβάιινπλ νη νθεηιέηεο, ηηο 

νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ πξνκεζεπηεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή, θαη ηνπο ππνβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπκπιεξψλνπλ άιιεο 

αηηήζεηο ή ηνπο παξαπέκπνπλ απφ ην έλα ππνθαηάζηεκα ζην άιιν. Δπίζεο 

δεηνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ή ην Δ9 γηα αθίλεηε 

πεξηνπζία. Καηαλαιψηξηα θαηήγγεηιε φηη ππάιιεινο απφ ππνθαηάζηεκα ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο αληί γηα αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ νθεηιψλ ηεο ππέδεημε λα 

γξάςεη ρεηξφγξαθα ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πξντφληνο ην χςνο ηεο νθεηιήο. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ε πξφεδξνο ηεο ΔΚΠΟΗΕΩ θ. Καιαπνζαξάθνπ, « νη ηξάπεδεο, 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ πξνρεηξφηεηα ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ νθεηιεηψλ, ζηε ρεηξφηεξε πξνζπαζνχλ λα 

θεξδίζνπλ ρξφλν ή θαη λα απνηξέςνπλ αθφκα ηνπο θαηαλαισηέο απφ ην λα 

επσθειεζνχλ ησλ πξνλνκηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ. 46» 

45 
Βι. www.ekpizo.gr  ,δειηία ηχπνπ επηέκβξηνο 2010 θαη ηειεθσληθή γξακκή Τπεξρξέσζεο     

( 210-33044444 ) 

46 
Βι. δήισζε ζην ΑΠΔ κ. Καλαποθαράκοσ , απόσπασμα από το άρθρο Ρύθμιση ουειλών 

σπερτρεωμένων νοικοκσριών: Δανειολήπτες καταγγέλλοσν τις τράπεζες , 

www.pressgr.com/society/2010/09/15/  

http://www.pressgr.com/tag/%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/
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Καζεκεξηλά θαη ην Ηλζηηηνχην Καηαλαισηψλ (ΗΝΚΑ) δέρεηαη πιήζνο 

θαηαγγειηψλ απφ θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ηξαπεδψλ λα ηνπο 

ρνξεγήζεη βεβαίσζε νθεηιψλ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΗΝΚΑ 

Γηψξγνπ Λερνπξίηε νη πεξηζζφηεξεο θαηαγγειίεο αθνξνχλ ζηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο. Σν γεγνλφο απηφ ην 

ΗΝΚΑ ην θαηήγγεηιε ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία θαηαλαισηή ε νπνία αλακέλεηαη 

λα επηβάιεη θπξψζεηο. πγθεθξηκέλα ν πξφεδξνο ηνπ ΗΝΚΑ δήισζε 

«Πξφθεηηαη γηα θσιπζηεξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θεξδίζνπλ ρξφλν ή θαη λα απνηξέςνπλ αθφκα ηνπο θαηαλαισηέο απφ ην λα 

επσθειεζνχλ ησλ πξνλνκηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ. Δκείο ζπληζηνχκε 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα απεπζχλνληαη κφλν ζηηο θαηαλαισηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ηνπο απνηξέπνπκε λα απεπζπλζνχλ ζηηο ηξάπεδεο».47 

Πνιχ ιίγεο θαηαγγειίεο 48 έρεη δερζεί ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ην ΔΛΚΔΚΑ 

θαη φπσο αλαθέξεηαη αθνξνχλ θπξίσο ζε επηηήδεηνπο νη νπνίνη ππφζρνληαη 

ζε αλππνςίαζηνπο θαηαλαισηέο φηη ζα κεζνιαβήζνπλ γηα ηε ξχζκηζε ρξεψλ 

ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ θαη δεηνχλ ρξήκαηα ηζρπξηδφκελνη φηη 

εθπξνζσπνχλ ζπιινγηθφ θνξέα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε 

δειψζεηο ηνπ ν θ. Βαζίιεο Λχγθαο «Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζεθηηθνί, λα κελ δίλνπλ ζε θαλέλαλ απνιχησο ρξήκαηα. Δάλ πέζεη θάηη 

ηέηνην ζηελ αληίιεςή ηνπο ζα πξέπεη λα ην θαηαγγείινπλ ψζηε λα 

αθνινπζήζεη ε λφκηκε δηαδηθαζία, κέζσ δηθαηνζχλεο. Δπίζεο νη θαηαλαισηέο 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ»49 .  

 

47 
Βι. δειψζεηο ζην ΑΠΔ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΗΝΚΑ Γηψξγνπ Λερνπξίηε , απόσπασμα από το 

άρθρο Ρύθμιση ουειλών σπερτρεωμένων νοικοκσριών: Δανειολήπτες καταγγέλλοσν τις 

τράπεζες , www.pressgr.com/society/2010/09/15/  

48 
Βι. http://elkeka.blogspot.com  

49 
Βι. δειψζεηο ζην ΑΠΔ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΛΚΔΚΑ Βαζίιε Λχγθα , απόσπασμα από το 

άρθρο Ρύθμιση ουειλών σπερτρεωμένων νοικοκσριών: Δανειολήπτες καταγγέλλοσν τις 

τράπεζες , www.pressgr.com/society/2010/09/15/  

http://www.pressgr.com/tag/%ce%b9%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/
http://www.pressgr.com/society/2010/09/15/
http://elkeka.blogspot.com/
http://www.pressgr.com/society/2010/09/15/
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Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

δηαπηζηψλεηαη σζηφζν κία απξνζπκία, αδξάλεηα ή ηνπιάρηζηνλ ειιηπήο 

πξνεηνηκαζία ησλ ηξαπεδψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Υηιηάδεο αηηήζεηο εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κε αληίζηνηρα ζρέδηα 

δηεπζέηεζεο νθεηιψλ , κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 πεξί ξχζκηζεο 

ή θαη δηαγξαθήο νθεηιψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ, έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ελαξκνληζκέλε αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα κελ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα ζρεδφλ θαλέλαο ζπκβηβαζκφο. 

Απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ελψζεηο πξνθχπηεη φηη 

κεγάιεο ηξάπεδεο ζπζηεκαηηθά δελ απαληνχλ ζηηο αηηήζεηο ησλ νθεηιεηψλ, 

αθφκε κάιηζηα θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν 

επηέκβξην. Άιιεο ηξάπεδεο , ζε πεξίπησζε αληαπφθξηζεο, ην θάλνπλ κφλν 

γηα λα δεηήζνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία, δίρσο λα παίξλνπλ ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ. 

Κάπνηεο άιιεο ηξάπεδεο αληηπξνηείλνπλ κεληαίεο δφζεηο ρηιηάδσλ επξψ ή ηελ 

«αηψληα» εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο κε κηθξέο θαηαβνιέο. Όινη αλεμαηξέησο νη 

θνξείο αλαγλσξίδνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ θαη αμηφινγν πνζνζηφ ησλ αηηήζεσλ 

εκπεξηέρεη ξεαιηζηηθέο, ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζπκθέξνπζεο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πξνηάζεηο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νθεηιεηψλ.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  
Βι. άξζξν « Σξάπεδεο θαηά ηεο ξχζκηζεο νθεηιψλ» , 17/12/2010 , www.banknews.gr 
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2. Αδπλακίεο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Νόκνπ 3869/2010 

 

Ο λφκνο  γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ 

παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαη έρεη ζνβαξέο ειιείςεηο. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

δελ έρνπλ ηεζεί ρξνληθά πεξηζψξηα, κέζα ζηα νπνία νη ηξάπεδεο θαη 

γεληθφηεξα  νη πηζησηέο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απαληνχλ ζηα ζρέδηα 

ξχζκηζεο νθεηιψλ πνπ νη θαηαλαισηέο θαηέζεηαλ, ζηνπο πηζησηέο, κέζσ ησλ 

θνξέσλ κεζνιάβεζεο, θαηά ην πξψην ζηάδην ηνπ εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ.51 Απνηέιεζκα απηήο ηεο παξάιεςεο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

ηξάπεδεο είηε δελ απαληνχλ είηε  θαζπζηεξνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ν 

εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο απνηπγράλεη, παηαγσδψο θαη απαμηψλεηαη. Ζ κε 

ζεζκνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, απφ ην Τπνπξγείν, απιά, δίλεη ην 

πεξηζψξην ζηηο ηξάπεδεο, λα ζπλερίδνπλ ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο ηνπο θαη νη 

ππεξρξεσκέλνη θαηαλαισηέο,  γηα αθφκε έμη κήλεο λα αλαγθάδνληαη λα 

ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνπλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο. 

Βαζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ 

δηεθπεξαηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ελψζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ,νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα ζηεξίμνπλ ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά. Γελ ππάξρεη φκσο 

ζηήξημε ζηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην ηεξάζηην 

απηφ έξγν 52.Δίλαη γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ 

ζην λφκν  δπζθνιεχνληαη λα εμππεξεηεζνχλ. Δίλαη αδχλαην λα ελεκεξσζνχλ 

θαη λα ζπληαρζνχλ ζρέδηα γηα ρηιηάδεο θαηαλαισηέο, πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ελψζεηο , κε ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο. Δμάιινπ,  θάηη πνπ δελ 

έρεη πξνβιεθζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ είλαη φηη ζε αξθεηέο πφιεηο δελ 

ιεηηνπξγνχλ ή δελ ππάξρνπλ ελψζεηο θαηαλαισηψλ. Αλαγθαίν είλαη γη’ απηφ 

λα δνζεί ζηνπο θαηαλαισηέο ε δπλαηφηεηα λα βξίζθνπλ λνκηθή ζπλδξνκή απφ 

δηθεγφξνπο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Ο λφκνο πξνβιέπεη «επίδνζε» ησλ ζρεδίσλ ξχζκηζεο νθεηιψλ, απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, ζηνπο πηζησηέο ηνπο, θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ 

εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ζηα Δηξελνδηθεία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο  

 

51,52 
Βι.άξζξν Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ: Αλαπνηειεζκαηηθφο ν λφκνο γηα ηε 

ξχζκηζε ρξεψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ , www.medvoi365.gr/index.php?option 

http://www.medvoi365.gr/index.php?optio
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δηάηαμεο είλαη νη ππεξρξεσκέλνη θαηαλαισηέο λα ρξεηάδνληαη θάπνηεο 

εθαηνληάδεο επξψ, γηα λα επηδψζνπλ (κε δηθαζηηθφ επηκειεηή) ηα ζρέδηα. 

 Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δηαδηθαζίεο ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φπσο γηα παξάδεηγκα  γηα ηελ πξνζθπγή ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ Δηξελνδηθείσλ. 

Αξθεηνί δηθεγφξνη πνπ αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ξχζκηζεο νθεηιψλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έρνπλ ηελ άπνςε λα απνζηέιινπλ ηελ πξφζθιεζε γηα 

εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε κνξθή εμσδίθνπ ζηα θεληξηθά ηεο εθάζηνηε 

ηξάπεδαο επηζπλάπηνληαο καδί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πειάηε. Σα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ππάιιεινη πνιιέο θνξέο δελ είλαη  

ελεκεξσκέλνη ζσζηά νπφηε ζηέιλνληαο ηελ πξφηαζε κε εμψδηθν 

θαηνρπξψλεηαη ν δηθεγφξνο  θαη ν πειάηεο . Απφ εθεί θαη πέξα αλακέλνπλ 

απάληεζε απφ ηελ εθάζηνηε ηξάπεδα 53. Σν εμψδηθν είλαη αξθεηά δαπαλεξφ. 

Δίλαη , φκσο ,αδπλακία ηνπ λφκνπ ε κε πξφβιεςε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα γίλεη ε 

πξνζέγγηζε κε ηνλ πηζησηή θαη νχηε ηνπ είδνπο ηεο πξφηαζεο πνπ ζα γίλεη. 

 Σέινο, ζην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 3869 θαζνξίδεηαη ε αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ Δηξελνδηθψλ θαηά νγδφληα 54.Σν Δηξελνδηθείν είλαη ην αξκφδην 

δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ 

θαηαλαισηψλ 55. Γελ είλαη, φκσο , ζαθέο αλ απηφο ν αξηζκφο ησλ 

Δηξελνδηθψλ  επαξθεί ψζηε λα θαιχςεη ηελ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί θαη εθείλσλ πνπ αλακέλεηαη λα ππνβιεζνχλ. Ο θαζνξηζκφο σο 

αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ πξνβιεκαηίδεη, θαζψο είλαη 

ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζε απηφ ην επηπιένλ βάξνο, 

ζπλππνινγίδνληαο  ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ αλάγθε εηδηθψλ 

γλψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη αιιά θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ, πνπ 

αλακέλεηαη λα ππνβιεζνχλ. 

 

 

53 
Βι.www.eanda.gr/forum/ , λφκνο γηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά 

54 
Βι. άξζξν 18  Ν.3869/2010 

55 
Βι. άξζξν 3 Ν.3869/2010 
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3. Αληηπαξάζεζε κεηαμύ Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαιωηή θαη Έλωζεο 
Διιεληθώλ Σξαπεδώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 3869/2010 

3.1 Γειηίν ηχπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή  

 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή εμέδσζε δειηίν ηχπνπ56 ζηηο 16 

Γεθεκβξίνπ 2010 κε ζέκα ηελ απξνζπκία θαη ηελ αδξάλεηα ησλ ηξαπεδψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λφκνπ 3869/2010.Σκήκα 

ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ  θ. Κεγθέξνγινπ αλαθέξεη ηα αθφινπζα :«Απφ ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ 2010 έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε πξψηε θάζε ηνπ λφκνπ 

3869/2010 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, δειαδή ε θάζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ. Ζ απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμψδηθν ζπκβηβαζκφ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο ππεξρξεσκέλνπο νθεηιέηεο απφ ηελ 4ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δηαπηζηψλεηαη σζηφζν κία 

απξνζπκία, αδξάλεηα ή ηνπιάρηζηνλ ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ ηξαπεδψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. Δλψ ήδε είλαη κεγάινο ν 

αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ.» 

Ο θ. Κεγθέξνγινπ απεπζπλφκελνο ζηηο ηξάπεδεο αλαθέξεη: «Οη 

επζχλεο πνπ αλαδεηθλχνληαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη κεγάιεο. ε απηφ 

ην πιαίζην θαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη θαλεξφ φηη νπνηνηδήπνηε ππαηληγκνί 

δηαηππψλνληαη ή δηαξξένληαη πεξί δήζελ θαηαρξεζηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηνπο 

νθεηιέηεο κφλν ζε εθ ηνπ πνλεξνχ πξνζέζεηο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ.»Καη 

ηέινο επηζεκαίλεη φηη :«Θα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ. 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαινχληαη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ ζεζκηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξαπάλσ λφκν, αμηνπνηψληαο, 

γηαηί απηφ εμππεξεηεί πξσηίζησο ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, ηε δπλακηθή ηνπ 

εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ.» 

 

56   
Βι. Γειηίν Σχπνπ Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή , 16-12-2010 , www.efpolis.gr 

http://www.efpolis.gr/
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3.2  Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ : Αβάζηκεο νη θαηεγνξίεο γηα κε ξχζκηζε 
νθεηιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ , νη δπζθνιίεο πνπ 

δηαπηζηψλνληαη θαζεκεξηλά δίλνπλ ηελ αθνξκή γηα αληαιιαγή αηηηάζεσλ  

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή 

θαηεγνξεί ηηο ηξάπεδεο γηα απξνζπκία θαη αδξάλεηα, ελψ νη ηξάπεδεο θάλνπλ 

ιφγν γηα έιιεηςε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη γηα ελζάξξπλζε ηεο 

ςπρνινγίαο άξλεζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πξνο απηέο. Ζ Έλσζε 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε δειηίν ηχπνπ 57 πνπ εμέδσζε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 

2011 ραξαθηεξίδεη «αβάζηκεο» ηηο αηηηάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Καηαλαισηή γηα κε ζπκκφξθσζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα 

ηε ξχζκηζε νθεηιψλ. Ζ ΔΔΣ θάλεη ιφγν γηα 25.000 αηηήκαηα εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ηξάπεδεο θαη απαξηζκεί ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη  επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα , ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε πάληνηε ηνπ γεγνλφηνο φηη θάζε ηξάπεδα έρεη ηε δηθή ηεο κεζνδνινγία 

θαη πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ηεο ππνβάιινληαη.  

Με ην λφκν 3869 γηα πξψηε θνξά εηζήρζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

ν ζεζκφο ηεο «πηψρεπζεο» θπζηθψλ πξνζψπσλ-κε εκπφξσλ. Οη ηξάπεδεο, 

ήδε πνιχ πξηλ ηεζεί ν λφκνο ζε εθαξκνγή, παξαθνινπζψληαο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη αληαπνθξηλφκελεο ζηε δπζκελή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, πξνέβεζαλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ ξπζκίζεσλ κε νθεηιέηεο 

πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηεο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ ηνπο, κε 

ηδηαίηεξα επλντθέο ξπζκίζεηο θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο ηξάπεδεο 

πεξηζζφηεξα απφ 25.000 αηηήκαηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ηα νπνία 

έρνπλ παξαιεθζεί ζην ζχλνιφ ηνπο. Απηφ ην  γεγνλφο θαηαδεηθλχεη φηη θακία 

 

57 
Βι. Γειηίν Σχπνπ Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ , 11-01-2011 , 

http://www.hba.gr/6Mme/6mmeDetails.asp?Mpage=3&Id=202 
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άξλεζε πθίζηαηαη απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ λα παξαιάβνπλ ηα αηηήκαηα. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ψζηε λα γίλεη απφ ηηο ηξάπεδεο ν 

έιεγρνο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ θαη κεξηθά απφ απηά είλαη 

αλππφγξαθα. Τπάξρνπλ αηηήκαηα  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ εκπφξνπο, νη 

νπνίνη εμαηξνχληαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Αθφκε ππάξρνπλ 

αηηήκαηα πνπ  έρνπλ ππνβιεζεί απφ νθεηιέηεο πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ αηηήκαηνο δελ είραλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη εμππεξεηνχζαλ 

εκπξφζεζκα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ν λφκνο απαηηεί κφληκε 

αδπλακία πιεξσκήο. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 

ηα δχν ηξίηα ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ δελ πεξηιακβάλνπλ θακία 

πξφηαζε δηεπζέηεζεο νθεηιψλ Ζ θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ νθεηιεηψλ 

θαη ησλ θνξέσλ φηη είλαη αλαγθαία ε ππνβνιή πιήξνπο αηηήκαηνο κε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εμππεξεηεί ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηηο ηξάπεδεο, 

νη νπνίεο ιφγσ ησλ ειιείςεσλ αλαγθάδνληαη, κε ηδηαίηεξν θφζηνο, λα 

θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα, θαζψο δελ ππάξρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, 

λα αλαπιεξψζνπλ θελά θαη ειιείςεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδερζνχλ ή φρη ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

Ζ ΔΔΣ θάλεη ιφγν γηα «ακέιεηα ησλ νθεηιεηψλ ή γηα παξειθπζηηθή ηαθηηθή εθ 

κέξνπο ηνπο», πνπ νδεγεί ηειηθψο ζε κηθξφηεξν αξηζκφ αηηεκάησλ πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί. Πεξαηηέξσ θαη παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο νθεηιέηεο θαη λα ηνπο ππνδείμνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

ιείπνπλ θαη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, παξαηεξείηαη φηη «ηφζν νη νθεηιέηεο 

φζν θαη νη θνξείο πνιχ ζπρλά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηθνηλσλία ή 

θαζπζηεξνχλ πνιχ λα απνζηείινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά». Ωο 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαθέξεη, κάιηζηα, πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ πνπ ελψ 

επηθαινχληαη φηη είλαη άλεξγνη, δελ πξνζθνκίδνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ 

ηνλ ΟΑΔΓ, ελψ θνξείο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νθεηιεηψλ πνπ ζπλδξάκνπλ, αξλνχληαη λα 

απνζηείινπλ ηα αληίγξαθά ηνπο.  
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 ε θάζε πεξίπησζε, κε ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία, ε επίηεπμε εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ απαηηεί ηελ θίλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ, αλά αίηεζε, 4-5 

ηξαπεδψλ, νη νπνίεο πξνέβεζαλ ζε δνκηθέο αιιαγέο γηα ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζήο ηνπο ζην λέν ζεζκφ . Ζ ΔΔΣ μεθαζαξίδεη φηη ε 

επίηεπμε ζπκβηβαζκνχ δελ ζεκαίλεη δηαγξαθή απαηηήζεσλ ρσξίο λφκηκν 

ιφγν, θαζψο κηα ηέηνηα πξαθηηθή «ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαζεηψλ, ζα ηζνδπλακνχζε κε απηζηία έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο θαη 

ζα ζπληζηνχζε πξφθιεζε θαηά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη θπξίσο ησλ 

θαιφπηζησλ θαη ζπλεηψλ δαλεηνιεπηψλ» 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
Βι. άξζξν «Απάληεζε ηξαπεδψλ γηα  ξχζκηζε ρξεψλ» , ηεο Δπγελίαο Σδσξηδή ,12-01-

2011, www.kathimerini.gr 
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Γ.ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΠΣΧΥΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΤΟ 
ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΗΣΔΗΧΝ 

1. Γεξκαληθό Γίθαην  

 Ο ειιεληθφο λφκνο γηα ηε «ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ», δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πηψρεπζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, πνπ βαξχλνληαη κε ηελ θαηνρή ελφο ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ πξνζσπηθνχ , θαηαλαισηηθνχ ή ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ην 

νπνίν αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ, είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο αλαθνχθηζε θαη 

ε επαλέληαμή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Σν ελ ιφγσ 

λνκνζρέδην αθνινπζεί κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηελ γεξκαληθή 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ξπζκίδεηαη ζην έλαην κέξνο 

(neunter Teil), §§ 304 - 314, ηνπ Γεξκαληθνχ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

(Insolvenzordnung), φπσο απηφο ηζρχεη απφ ην 1999.59ην γεξκαληθφ δίθαην ε 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απνηειεί ηκήκα ηνπ πησρεπηηθνχ 

δηθαίνπ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ γεξκαληθφ 

Πησρεπηηθφ Κψδηθα (Insolvenzordnung = InsO) σο έλαην θεθάιαην απηνχ κε 

ηνλ ηίηιν «Απαιιαγή απφ ππφινηπα νθεηιψλ» (Restschuldbefreiung). Ο 

ηίηινο πξντδεάδεη ήδε φηη ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε απαιιαγή ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ απφ ηηο νθεηιέο ηνπο .
  

 Ο Γεξκαληθφο  Πησρεπηηθφο  Κψδηθαο ηέζεθε ζε ηζρχ 1 Ηαλνπαξίνπ 

1999 αληηθαζηζηψληαο ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε πεξί πησρεχζεσο60 

.χκθσλα κε ην λέν θψδηθα έλα θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα απαιιαγεί απφ 

ηηο νθεηιέο ηνπ αθνινπζψληαο κία εηδηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

θάζεηο. Αξρηθά ν νθεηιέηεο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη γηα  κία εμσδηθαζηηθή 

δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ κε ηνπο πηζησηέο  .Αλ απηή ε πξνζπάζεηα δελ 

είλαη επηηπρήο ηφηε αθνινπζεί ην δεχηεξν ζηάδην ζην νπνίν ην δηθαζηήξην  

 

59 Βι. άξζξν «Ννκνζρέδην γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ», 

ηεο Διέλεο Καξακαλάθνπ , 10/03/2010,www.syneemp.gr θαη http://bundesrecht.juris.de/inso/
 

60 
Βι. http://www.germanbusinesslaw.de/introduction

 

http://bundesrecht.juris.de/inso/
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επηρεηξεί γηα άιιε κία θνξά λα θαηαιήμεη ζε κία ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

πηζησηψλ θαη ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ρξένπο 

πνπ ππέβαιιε ν νθεηιέηεο λσξίηεξα. Αλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ηφηε ην αξκφδην δηθαζηήξην απνθαζίδεη λα θαιχπηεη ν 

νθεηιέηεο κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη, κέξνο ησλ νθεηιψλ ηνπ γηα ηα 

επφκελα επηά ρξφληα ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα απαιιαγεί απφ ην ζχλνιν απηψλ 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, πσο ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ 

πησρεπηηθφ δίθαην πθίζηαηαη εληαία αξκνδηφηεηα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

πηψρεπζεο. Αξκφδηα δηθαζηήξηα ζηελ πεξίπησζε ησλ γεξκαληθψλ 

πησρεχζεσλ είλαη κφλν ηα Δηξελνδηθεία (Amtsgericht), πνπ βξίζθνληαη ζε 

έδξα Πξσηνδηθείνπ (§ 2 InsO)61 . Ο δηακεζνιαβεηήο ζα κπνξνχζε λα 

ππνβνεζήζεη ζηελ εμσδηθαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε.  ηε Γεξκαλία, νη νθεηιέηεο 

ππνβνεζνχληαη ζπρλά ζηε πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ απφ έλα δίθηπν 

θξαηηθψο επηρνξεγνχκελσλ ππεξεζηψλ («Schuldnerberatungsstelle»). 

Ωζηφζν, ε ππεξβνιηθή δήηεζε θαη ν αλεπαξθήο αξηζκφο ππαιιήισλ ζε απηέο 

ηηο ππεξεζίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. 

Αλαιπηηθφηεξα ,ν γεξκαληθφο Πησρεπηηθφο Κψδηθαο δηαθξίλεη ηελ 

πηψρεπζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ πηψρεπζε ησλ 

θαηαλαισηψλ.62ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαη απιψο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δελ απνηειεί εκπνξία (παξ. 286 - 303 InsO). ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ππάγνληαη νη θαηαλαισηέο σο ηδηψηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαζεζηψο 

ππεξρξέσζεο απφ θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη νη 

θαηαλαισηηθέο αγνξέο, ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θ.ιπ. (παξ. 304 - 314 InsO). 

ην δίθαην ηεο πηψρεπζεο ησλ θαηαλαισηψλ ππάγνληαη θαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ κηθξήο εθηάζεσο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ έθηαζε 

δε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο  

61  
Βι. άξζξν «Ννκνζρέδην γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ θαηαλαισηψλ», 

ηεο Διέλεο Καξακαλάθνπ , 10/03/2010,www.syneemp.gr 

62 
Βι. άξζξν Κι.Ρνχζζνπ  Τπεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα –Γνκή θαη Λεηηνπξγία 

Ν.3869/2010 ,θεθ. V: Γηθαηνζπγθξηηηθή  επηζθφπεζε ,ελφηεηα 3 :Γεξκαληθφ Γίθαην    
(08/02/2011 ) , www.greekjustice.gr/include/print.php?  

http://www.greekjustice.gr/include/print.php
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δξαζηεξηφηεηαο θξίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πηζησηψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

ε παξ. 304 παξ. 2 InsO 63 νξίδεη φηη ζην πησρεπηηθφ δίθαην ησλ θαηαλαισηψλ 

ππάγνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο 

πησρεχζεσο έρνπλ κέρξη 20 ηνλ αξηζκφ πηζησηέο θαη εθφζνλ ζηνπο πηζησηέο 

απηνχο δελ ζπγθαηαιέγνληαη εξγαηηθέο απαηηήζεηο. 

Σν ππεξρξεσκέλν θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιεη θαηά ην γεξκαληθφ 

δίθαην αίηεζε πησρεχζεσο, ε νπνία  δελ νδεγεί θαη’ αλάγθε ζηελ απαιιαγή 

απφ ηα ρξέε αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ππνβνιή μερσξηζηήο αηηήζεσο απφ ηνλ 

νθεηιέηε γηα ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ θαη απαιιαγή (παξ. 287 παξ. 1 InsO, ). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο απαιιαγήο είλαη ε εθρψξεζε 

ζηνλ εθθαζαξηζηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εμαεηίαο φισλ ησλ θαηαζρεηψλ 

εζφδσλ ηνπ νθεηιέηε απφ ηελ παξνρή εξγαζίαο ή απφ άιιεο πεγέο 

πεξηνδηθψλ παξνρψλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εμαεηίαο ν νθεηιέηεο ηειεί 

ππφ θαζεζηψο ξπζκίζεσο νθεηιψλ. Όζν εθθξεκεί ε αίηεζε απαιιαγήο δελ 

επηηξέπνληαη κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ησλ πηζησηψλ (παξ. 294 

InsO).Μεηά ηελ πάξνδν ηεο εμαεηίαο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή ηνπ 

ππφ ηνλ φξν φηη ζην ίδην απηφ δηάζηεκα εθπιήξσζε θαλνληθά ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ λφκν θαη απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ.64 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

απαιιαγήο είλαη νη αθφινπζεο : λα κεηαβηβάζεη ζηνλ εθθαζαξηζηή πνζνζηφ 

50% ηεο πεξηνπζίαο πνπ απνθηά απφ θιεξνλνκηά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο απαιιαγήο, ε απνθάιπςε πξφζζεησλ πφξσλ θαη εζφδσλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηίαο, ε δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε 

πιεξσκψλ πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ κφλν κέζσ ηνπ εθθαζαξηζηή ,ε θαηαβνιή 

ζηνλ εθθαζαξηζηή ηεο δηθαζηηθψο νξηζζείζαο ακνηβήο ηνπ, ε κε εκπινθή ηνπ 

ζε νξηζκέλα νηθνλνκηθά πνηληθά αδηθήκαηα.  

 

63 
Βι.http://www.bundesrecht.juris.de/inso/   

64 
Βι. άξζξν Κι.Ρνχζζνπ  Τπεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα –Γνκή θαη Λεηηνπξγία 

Ν.3869/2010 ,θεθ. V: Γηθαηνζπγθξηηηθή  επηζθφπεζε ,ελφηεηα 3 :Γεξκαληθφ Γίθαην    
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. Ο θαηαλαισηήο, φπσο θαη ηα ινηπά ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα, 

ππνβάιεη αίηεζε πησρεχζεσο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε αίηεζε 

απαιιαγήο απφ ηα ρξέε. Ζ αίηεζε πησρεχζεσο ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε αξκνδίνπ πξνζψπνπ φηη θαηά ην ηειεπηαίν 

εμάκελν πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έιαβε ρψξα πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο 

κε ηνπο πηζησηέο, ε νπνία απέηπρε (παξ. 305 παξ. 1 αξ. 1 InsO). Αθφκε ε 

αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάινγν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απφ θαηάινγν πηζησηψλ θαζψο θαη απφ ζρέδην  ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Παξά 

δειαδή ηελ απνηπρνχζα πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο πησρεχζεσο, ν νθεηιέηεο νθείιεη λα ζπλνδεχζεη ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζήο ηνπ κε λέν ζρέδην ζπλδηαιιαγήο θαη εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο. Δληφο 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο ην ζρέδην ζπλδηαιιαγήο είηε γίλεηαη δεθηφ απφ φινπο 

ηνπο πηζησηέο είηε γίλεηαη δεθηφ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 50% απηψλ πνπ πξέπεη 

λα εθπξνζσπνχλ θαη ην 50% ησλ απαηηήζεσλ .65 
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2. Αγγιηθό Γίθαην 

Μειεηψληαο ην Αγγιηθφ πησρεπηηθφ δίθαην 66 πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ απαιιαγή ησλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ 

ηα ρξέε ηνπο ζεζπίζζεθαλ εθεί γηα πξψηε θνξά ήδε απφ ην έηνο 1861. Σν 

Αγγιηθφ δίθαην είλαη δηαηξεκέλν ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο, ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ εηαηξηψλ (companies, corporate) θαη ηελ εθθαζάξηζε 

(πηψρεπζε) ησλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, εκπφξσλ ή κε 

εκπφξσλ (individuals). Σα νπζηαζηηθά θαη ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη γηα ηηο 

δχν θαηεγνξίεο αληηκεησπίδνληαη ζε έλα εληαίν λνκνζεηηθφ θείκελν, ην 

ιεγφκελν Insolvency Act ηνπ1986, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ζε επηκέξνπο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κία ή ηελ άιιε θαηεγνξία. Σν έλαην θεθάιαην ηνπ 

Insolvency Act 1986 ηηηινθνξείηαη σο bankruptcy θαη αθνξά ηελ πηψρεπζε 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (individuals). Ο απψηεξνο ζθνπφο ζην πησρεπηηθφ 

δίθαην ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ ππεξρξεσκέλνπ 

πξνζψπνπ απφ ηα ρξέε ηνπ, ε πξνζσπηθή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ιχηξσζε 

απφ ην βάξνο θαη ην άγρνο ησλ ρξεψλ. Απφ ην πέξαο ηεο πησρεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ην ππεξρξεσκέλν θπζηθφ πξφζσπν έρεη ηελ επθαηξία λα θάλεη κηα 

λέα αξρή ζηε δσή ηνπ. 

Γηαδηθαζηηθά ε πηψρεπζε θπζηθνχ πξνζψπνπ μεθηλά κε αίηεζε πξνο 

ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, ηελ νπνία κπνξεί λα ππνβάιεη είηε ν ίδηνο ν 

νθεηιέηεο είηε θάπνηνο εθ ησλ δαλεηζηψλ ηνπ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο θαηαθέξεη 

λα επηθαιεζζεί θαη λα απνδείμεη φηη ηα ρξέε ηνπ νθεηιέηε αλέξρνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ησλ 750 £ (bankruptcy level). 

Ζ λνκνινγία θαη ε ζεσξία ζην αγγιηθφ δίθαην έρνπλ αζρνιεζεί 

επαλεηιεκκέλσο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ηεο αδπλακίαο 

πιεξσκψλ  πνπ ζπζηεκαηνπνηνχληαη εθεί ζην θξηηήξην ηεο ξεπζηφηεηαο θαη  
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ζην θξηηήξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ απνινγηζκνχ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

δηαθξίζεσο κεηαμχ ησλ δχν θξηηεξίσλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεψο ηνπο ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ζηελ πξάμε θαίλεηαη φηη επηθξαηεί ε αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο ηνπ νθεηιέηε 

σο θξηηήξην γηα ηελ θαηάθαζε ή άξλεζε ηεο αδπλακίαο πιεξσκψλ. Πάλησο, 

ην θξηηήξην ηεο ξεπζηφηεηαο θαίλεηαη φηη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζην 

αγγιηθφ δίθαην δεδνκέλνπ φηη ε ξεπζηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

είλαη θαηά θαλφλα εχθνιε ππφζεζε, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηε 

πεξηνπζία.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο εθδίδεηαη δηθαζηηθή απφθαζε, ε νπνία 

θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε αλ θάλεη δεθηή ηελ ζρεηηθή αίηεζε (bankruptcy order). 

Με ηελ έθδνζε ηεο πησρεπηηθήο απνθάζεσο αξρίδεη ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη δηνξίδεηαη πξνζσξηλά δεκφζηνο πησρεπηηθφο ιεηηνπξγφο (official receiver). 

Ο δεκφζηνο πησρεπηηθφο ιεηηνπξγφο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, λα 

δηαπηζηψλεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πησρνχ, λα δηεξεπλά ηα αίηηα ηεο 

ππεξρξεψζεψο ηνπ, λα εθηηκά ηελ αμία ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο πησρεπηηθήο 

πεξηνπζίαο  Δθφζνλ ππάξρεη επαξθήο πησρεπηηθή πεξηνπζία ν δεκφζηνο 

πησρεπηηθφο ιεηηνπξγφο θαιεί ζπλέιεπζε πηζησηψλ πξνθεηκέλνπ απηή λα 

δηνξίζεη εθθαζαξηζηή (trustee). Με ηνλ δηνξηζκφ ηνπ φιε ε πησρεπηηθή 

πεξηνπζία πεξηέξρεηαη απηνκάησο ζηνλ εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο έρεη επξείεο 

εμνπζίεο δηαρεηξίζεσο θαη ξεπζηνπνηήζεσο θαη δηαζέζεσο ηνπ πξντφληνο ηεο 

ξεπζηνπνηήζεσο ζηνπο πηζησηέο. Με ηελ κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο ζηνλ 

εθθαζαξηζηή ν πησρφο απαιιάζζεηαη απφ ηα ρξέε ηνπ. Ζ απαιιαγή 

επέξρεηαη απηνκάησο θαη απηνδηθαίσο έλα έηνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

πησρεπηηθήο απνθάζεσο. Δηδηθέο δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπ πησρνχ. Καηά βάζε ην ζπίηη ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία. Τπφ νξηζκέλεο, φκσο, πξνυπνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κε 

θνηλσληθά θξηηήξηα ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπηηηνχ ζηνλ πησρφ.  
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3. Γίθαην Ζλωκέλωλ Πνιηηεηώλ 

ην δίθαην ησλ ΖΠΑ ν Πησρεπηηθφο Κψδηθαο (Bankruptcy Code) 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 11ν Σίηιν ηνπ ιεγνκέλνπ Δληαίνπ Κψδηθα ΖΠΑ  θαη 

απνηειεί ην νκνζπνλδηαθφ πησρεπηηθφ δίθαην .Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα67 εθηείλεηαη εληαία ζε φινπο ηνπο νθεηιέηεο αλεμάξηεηα 

αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο ή εκπφξνπο ή θπζηθά πξφζσπα ή ηδηψηεο 

θαηαλαισηέο. ηηο ΖΠΑ  ε πηψρεπζε ησλ θαηαλαισηψλ εθαξκφδεηαη ήδε απφ 

ην 1978. Ο Πησρεπηηθφο Κψδηθαο ησλ ΖΠΑ πεξηιακβάλεη αθελφο γεληθέο 

δηαηάμεηο πνπ θαηά βάζε ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πησρεχζεσλ  θαη 

αθεηέξνπ εηδηθέο δηαηάμεηο κε ξπζκίζεηο πξνζαξκνζκέλεο θπξίσο ζηελ 

πεξηνπζηαθή εηθφλα θαη ζην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ νθεηιέηε.  

 ην γεληθφ κέξνο ηνπ Πησρεπηηθνχ θψδηθα ησλ ΖΠΑ κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο είλαη ε ππνβνιή αηηήζεσο πησρεχζεσο είηε απφ ηνλ ίδην 

ηνλ νθεηιέηε είηε απφ ηνπο δαλεηζηέο ηνπ θαη  έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απηφκαηε 

αλαζηνιή φισλ ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ελαληίνλ ηνπ .χκθσλα κε γεληθή 

δηάηαμε  ε δηνίθεζε φιεο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο πεξηέξρεηαη ζηνλ 

εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα λα ηελ ξεπζηνπνηήζεη θαη λα δηαλείκεη ην 

πξντφλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ζηνπο πηζησηέο  

ε έλαλ αξθεηά εθηελή θαη ιεπηνκεξεηαθφ θαηάινγν παξαηίζεληαη ηα 

πεξηνπζηαθά αληηθείκελα  πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία . ηνλ θαηάινγν απηφ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ 

αθίλεηε πεξηνπζία ή πξνζσπηθή πεξηνπζία  αμίαο έσο 15.000 $.Ζ  πεξηνπζία 

ζε κεραλνθίλεην φρεκα κέρξηο αμίαο 2.400 $.,νηθηαθά αληηθείκελα, έπηπια, 

βηβιία, κνπζηθά φξγαλα θαη άιια πξνζσπηθά είδε ζπλνιηθήο αμίαο 8.000 $. 

,θνζκήκαηα αμίαο 1.000 $. Αμηψζεηο απνδεκηψζεσο γηα νξηζκέλεο αηηίεο φπσο 

ηξαπκαηηζκφο θ.ιπ. πληαμηνδνηηθέο αμηψζεηο κέρξη ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ.  
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H πεξηνπζία πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ πησρεπηηθή απαιινηξίσζε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη ην αθίλεην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νθεηιέηεο σο θαηνηθία 

εθφζνλ, φκσο, δελ έρεη πξνβεί ζε θαηαδνιηεπηηθέο πξάμεηο θαη, θπξίσο, 

εθπνηήζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

πηψρεπζεο.  

Οη κε ππαγφκελεο ζηελ πησρεπηηθή ξχζκηζε θαη απαιιαγή νθεηιέο 

είλαη νη αθφινπζεο: ηα θνξνινγηθά ή ηεισλεηαθά ρξέε , νη ρξεκαηηθέο νθεηιέο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε απαηειά κέζα κε ηελ έλλνηα δειαδή φηη ν νθεηιέηεο 

έιαβε ρξήκαηα ή ηδηνθηεζία ή ππεξεζίεο απνθξχπηνληαο απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαζψο θαη ε απφθηεζε 

πνιπηειψλ αγαζψλ απφ νξηζκέλε αμία θαη πάλσ ,νη νθεηιέο δηαηξνθήο 

ζπδχγνπ, ηέσο ζπδχγνπ, ηέθλσλ θ.ιπ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο  

πησρεχζεσλ  αλάινγα θπξίσο κε ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ πησρνχ νθεηιέηε. 

Σν θεθάιαην 11, επξχηεξα γλσζηφ θαη σο chapter 11, εθαξκφδεηαη ζηηο 

πησρεχζεηο εηαηξηψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη ηδηψηεο ππάγνληαη 

ζπλήζσο ζηηο πησρεπηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ chapter 7 ή ηνπ chapter 13 

ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ 7 ππάγεηαη θαηά βάζε 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, κε εμαίξεζε ιίγεο κφλνλ θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ. Ζ πηψρεπζε ηνπ θεθαιαίνπ 7 απνηειεί κνξθή πηψρεπζεο 

θαηάιιειε γηα ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζηεξνχληαη νπζηαζηηθψο 

ηαθηηθψλ πφξσλ θαη εηζνδεκάησλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πησρεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ θεθαιαίνπ 7 είλαη φηη ν νθεηιέηεο πνπ ππάγεηαη ζε απηήλ δελ 

έρεη ηαθηηθά εηζνδήκαηα, νπφηε κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ 

έρεη ζηνλ εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εθπνίεζή 

ηεο κε ζθνπφ ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο ξεπζηνπνηήζεσο ζηνπο πηζησηέο. 

Με ηε κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηνλ εθθαζαξηζηή ν νθεηιέηεο 

απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ φια ηνπ ηα ρξέε. Αλαθέξεηαη φηη εδψ ε δηαδηθαζία 

απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε δηαξθεί κεξηθνχο κφλνλ κήλεο, ζπλήζσο γχξσ ζηνπο 

4 κήλεο. Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη ρσξίο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο θαη θπξίσο 

ρσξίο νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο γηα ηνλ νθεηιέηε θαη ρσξίο ε ρνξήγεζε ηεο 

λα εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ 13 ππάγνληαη κφλνλ νη 

νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ηαθηηθά εηζνδήκαηα. Ζ πξνυπφζεζε απηή είλαη 

θαζνξηζηηθή θαη νπζηαζηηθά απνηειεί δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ. Μεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζρέδην πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ, ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε 

θαη επηθχξσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη απφςεηο ησλ 

πηζησηψλ θπξίσο απηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. Με εμαίξεζε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζε ηνπ νθεηιέηε, ζηα 

νπνία πηζαλψο λα πεξηιεθζεί θαη ε θχξηα θαηνηθία ηνπ, φιε ε ππφινηπε 

πεξηνπζία ηνπ είλαη δεζκεπκέλε θαη δελ κπνξεί λα εθπνηεζεί κε ηε δηαθνξά 

φκσο φηη παξακέλεη ππφ ηελ δηνίθεζε θαη ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νθεηιέηε θαη δελ έρνπκε εδψ κεηαβίβαζε ζηνλ εθθαζαξηζηή.  

χκθσλα κε ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ 13 ε 

πησρεπηηθή πεξηνπζία εθηείλεηαη ζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ν 

νθεηιέηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζε φια ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηά κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

επέθηαζε απηή  απνηειεί νπζηψδε δηαθνξά ηεο πηψρεπζεο  ηνπ θεθαιαίνπ 13 

απφ ηελ πηψρεπζε ηνπ θεθαιαίνπ 7, ε νπνία, φπσο είδακε, πεξηιακβάλεη 

κφλνλ ηελ πεξηνπζία πνπ ππάξρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Άιιε κία 

νπζηψδεο δηαθνξά είλαη φηη εδψ, ππφ ην θαζεζηψο δειαδή ηεο πηψρεπζεο  

ηνπ θεθαιαίνπ 13, ε δηνίθεζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο δελ πεξηέξρεηαη 

ζηνλ εθθαζαξηζηή αιιά παξακέλεη ζηνλ νθεηιέηε .Καηά ηελ πησρεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ 13 ν νθεηιέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 

ζρέδην απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθάιπςε φισλ 

ησλ πεγψλ εζφδσλ πνπ έρεη θαη ζέζε ησλ ελ ιφγσ εηζνδεκαηηθψλ πεγψλ 

ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εθθαζαξηζηή .Σν ζρέδην ηίζεηαη ζε ηζρχ 

θαη εθαξκφδεηαη, εθφζνλ ην επηθπξψζεη ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θαη δελ 

ππάξρνπλ αληηξξήζεηο απφ ηνπο εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνπο πηζησηέο ή 

απφ πηζησηέο άιισλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ .  
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Δ. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ –ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ λφκνπ 3869/2010 γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ δηαπηζηψλνπκε 

φηη είλαη κία δηαδηθαζία ξχζκηζεο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ δελ κπνξνχλ 

απνδεδεηγκέλα λα εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη θαηά βάζε ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

ππεξρξεσκέλσλ νθεηιεηψλ, αθελφο απηνί πνπ δελ έρνπλ εηζνδήκαηα, ή έρνπλ 

πεληρξά εηζνδήκαηα θαη αθεηέξνπ απηνί πνπ έρνπλ κελ εηζνδήκαηα, ηα νπνία 

δελ αξθνχλ φκσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεψλ ηνπο. Ο λφκνο θαίλεηαη φηη 

θαηά βάζε αληηκεησπίδεη εληαία φινπο ηνπο νθεηιέηεο, ρσξίο δηάθξηζε κε βάζε 

ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε κε ζπλέπεηα ε επίηεπμε ηεο απαιιαγήο απφ 

ηα ρξέε λα απνηειεί κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 4 

θάζεηο . 

Α΄θάζε : Δμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο  

Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα θάλεη πξνζπάζεηα 

ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ε πνία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ θνξέα 

πνπ ηελ έρεη αλαιάβεη. Σνλ Δμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ν πλήγνξνο ηνπ θαηαλαισηή ,ε Δπηηξνπή Φηιηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ, νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ,δηθεγφξνη ή άιινο δεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξέαο .Γηα ηνλ ζπκβηβαζκφ 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ζα επηθπξψλεηαη απφ ην Δηξελνδηθείν. 

Β’ θάζε :Αίηεζε ζην Δηξελνδηθείν  

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηνπ ζπδχγνπ , θαηάζηαζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ , 

ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ , βεβαίσζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη ππεχζπλε δήισζε ηεο νξζφηεηαο ησλ 

δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ 

κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κε εθδίθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Γηα ηε 

ρνξήγεζή ηεο αξθεί ε πηζαλνιφγεζε ηεο απνδνρήο ηεο αίηεζεο. 

Γ΄ θάζε :Πξνζπάζεηα  ζπκβηβαζκνχ ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
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Ο ζπκβηβαζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ ζπκθσλνχλ νη πηζησηέο κε 

απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 51% ησλ νθεηιψλ .Θα πξέπεη φκσο λα 

ζπκθσλήζνπλ νη πηζησηέο κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο . 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ έρεη σο εμήο : 

ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηδίδεηαη ην ζρέδην 

δηεπζέηεζεο ζηνπο πηζησηέο . 

ην δεχηεξν κήλα δίλεηαη ε απάληεζε ή πξφηαζε ηξνπνπνηήζεσλ απφ 

πηζησηέο . 

ην πξψην 15λζήκεξν ηνπ ηξίηνπ κήλα ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεκέλν ην 

ζρέδην απφ ηνλ νθεηιέηε . 

ηηο επφκελεο είθνζη εκέξεο γίλεηαη ε απνδνρή ή κε απφ ηνπο πηζησηέο.Αλ 

παξέιζεη ην δηάζηεκα ρσξίο παξαηεξήζεηο ζεσξείηαη φηη ν πηζησηήο έρεη 

απνδερζεί ην ζρέδην. 

Γ΄θάζε :Γηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζε πεξίπησζε πνπ απνηχρεη ν 

δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο  

Σν δηθαζηήξην κεηά ηνλ έιεγρν , εθφζνλ θξίλεη φηη δελ επαξθνχλ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ 

πξνρσξά ζηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ .Ο νθεηιέηεο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη θάζε κήλα γηα ηέζζεξα ρξφληα κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπ ζηνπο πηζησηέο. Σν χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηζνδήκαηά ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπδχγνπ ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

Μεηά  ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ξχζκηζεο  ησλ νθεηιψλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε εηζαγσγή ελφο ζεζκνχ φπσο ε 

πηψρεπζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ κφλε ηεο δελ είλαη επαξθήο. Ζ δεκηνπξγία 

ππεξεζηψλ πνπ κε κεδεληθφ θφζηνο ζα ππνβνεζνχλ ηνπο νθεηιέηεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε ελίζρπζε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ πνπ ζα 

επνπηεχνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε δηαδηθαζία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, 
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θαη αο ειπίζνπκε φηη απηφ ζα ζπκβεί θαη ζηελ Διιάδα, ψζηε ν λένο ζεζκφο λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ. Αθφκε είλαη πνιχ λσξίο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην λφκν δηφηη απηή ηελ πεξίνδν δηαλχνπκε ηε Β΄ 

θάζε ηεο δηαδηθαζίαο .Οη αηηήζεηο ζηα Δηξελνδηθεία μεθίλεζαλ απφ ηηο 4 

Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ε δηθάζηκνο νξίδεηαη ζπλήζσο έμη κήλεο αξγφηεξα. 

ε πεξίπνπ 10.000 ππνινγίδνληαη ηα λνηθνθπξηά πνπ ζα βξίζθνληαη θάζε 

ρξφλν ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη 

ζα δεηνχλ ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο .Σέινο , ε εθηίκεζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο γεληθήο γξακκαηείαο θαηαλαισηή είλαη φηη ζα ππάξμεη ξαγδαία 

αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ αγσγψλ πνπ ζα μεθηλήζεη απφ ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ έηνπο θαη ζε δχν κε ηξία ρξφληα ππνινγίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αγσγψλ 

πνπ ζα θαηαηίζεληαη γηα απηφ ην ιφγν ζα είλαη ηεηξαπιάζηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αγσγψλ πνπ ζα θαηαηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.  

Σέινο ,ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα 

ελζαξξχλεη ηνπο ππεξρξεσκέλνπο νθεηιέηεο λα πιεξνθνξεζνχλ κε ηνλ πιένλ 

έγθπξν ηξφπν ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην λφκν, λα 

βξνπλ λνκηθέο ζπκβνπιέο κε βάζε ηελ αηνκηθή ηνπο πεξίπησζε θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 

 επηβάξπλζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών 

 

 Προς: 

 

 

Όλνκα: 

Δπώλπκν: 

Παηξώλπκν: 

Α.Φ.Μ.: 

Γ/λζε θαηνηθίαο: 

Τει. επηθνηλωλίαο: 

 

Παξαθαιώ, όπωο εληόο πέληε εξγάζηκωλ 

εκεξώλ, κνπ παξαδώζεηε, ρωξίο επηβάξπλζή 

κνπ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηωλ νθεηιώλ κνπ 

θαηά θεθάιαην, ηόθνπο θαη έμνδα, πνπ  

πξνθύπηνπλ από
1
 :  

 1…………………………………………. 

   ………………………………………… 

 2. ………………………………………… 

    ………………………………………… 

 3. ………………………………………… 

    …………………………………………. 

 

 

4. …………………………………………. 

    …………………………………………. 

5………………………………………….. 

………………………………………….... 

6………………………………………….. 

…………………………………………… 

7………………………………………….. 

……………………………………………. 

8…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

                                                        
1
 Σπκπιεξώλεηαη πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ πηζηωηή ν αξηζκόο, ην έηνο θαη ε αηηία ηεο ζύκβαζεο (π.ρ. 

ζηεγαζηηθό δάλεην, θαηαλαιωηηθό δάλεην, ζύκβαζε πίζηωζεο θ.α.) 



60 
 

 

 

 

 

θαη από θάζε άιιε  αηηία ε  νπνία δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαπάλω.  

Υπελζπκίδεηαη όηη ε παξαπάλω ππνρξέωζε 

πξνβιέπεηαη ξεηά θαη ζην άξζξν 2 παξ. 4 

ηνπ Ν. 3869/2010. 
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