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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εν θέµατι εργασία στηρίζεται τόσο σε εµπειρική µελέτη που έχει υλοποιηθεί κατά το 

διάστηµα της έρευνας, όσο και στην θεωρητική προσέγγιση του Νόµου των υπερχρεωµένων 

νοικοκυριών. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας, είναι να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις 

διαδικασίες που απαιτούνται από τον οφειλέτη για την σωστή διαχείριση των οφειλών του 

προκειµένου να ανταποκριθεί στο συνολικό του χρέος µε ευνοϊκούς όρους αλλά και τις 

διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί προκειµένου να επωφεληθεί από την χρήση του 

συγκεκριµένου νόµου.  Περαιτέρω θα αναλυθεί δείγµα 49 ερωτηθέντων που συµµετείχαν στην 

σχετική έρευνα και θα διεξαχθούν συµπεράσµατα για την συµπεριφορά των δανειοληπτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ -

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

 Η  οικονοµία κάθε κράτους  εκφράζει  τη  συνεχή  πορεία  και  αλληλεπίδραση  

των  οικονοµικών δραστηριοτήτων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων µέσα σε αυτό. Με 

οποιοδήποτε τρόπο όλα τα µέλη της  κοινωνίας  αλληλεπιδρούν το ένα στο άλλο ώστε 

όλα µαζί  συνεισφέρουν στην οικονοµία της  χώρας. Αυτή η διαδικασία συντελεί το 

οικονοµικό σύστηµα και βοηθά στη συνεχόµενη και επαναλαµβανόµενη λειτουργία  του.  

Η  λειτουργία  αυτή  εξαρτάται  και   επηρεάζεται  από  διάφορους µηχανισµούς και 

εξωτερικούς παράγοντες. (Βικιπαίδεια, 2009). 

 

1.2 Ο κύκλος της οικονοµίας 

Η ακολουθία των φάσεων που περνάει η οικονοµία ονοµάζεται οικονοµικός κύκλος. Η 

ύφεση  αντιστοιχεί µε την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της προόδου της 

ανάπτυξης. Το  επόµενο  είναι  το  στάδιο  της  ανάκαµψης,  όπου  η  ανεργία υποχωρεί 

και γίνονται προσπάθειες για πρόοδο. Η χρονική περίοδος της ανάκαµψης µπορεί να 

διαρκέσει χρόνια.  

Το παρακάτω σχεδιάγραµµα παρουσιάζει τις φάσεις  του κύκλου της οικονοµίας. Τα δύο  

βασικά   στάδια  που  προαναφέραµε  είναι  η  ανάκαµψη,  όπου  σηµειώνεται σταδιακή 

οικονοµική ανάπτυξη στην αγορά. Στη συνέχεια έπεται η κάµψη, όπου οι ρυθµοί 

ανάπτυξης κινούνται µε αρνητική πορεία και οδηγείται η οικονοµία στη φάση της ύφεσης. 
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Σχεδιάγραµµα 2.1: Φάσεις Οικονοµικού Κύκλου 
 

 
 

Η  εξήγηση   αυτή   ερµηνεύει   και   τη   σηµασία   των   επενδύσεων   µιας   χώρας. 

Καταλαβαίνουµε πως η πορεία αυτών επηρεάζει την ίδια αγορά που 

δραστηριοποιούνται και το ποσοστό της αλληλεπίδρασης που προκύπτει και στις άλλες   

οικονοµικές  αγορές.  Η  χρεοκοπία  της  Lehman  Brothers  στην  Αµερική επηρέασε την 

οικονοµική σταθερότητα παγκοσµίως και προκάλεσε µια κρίση ντόµινο. Οι επιπτώσεις δεν 

άργησαν να φανούν, απαιτώντας από τους διεθνείς οργανισµούς να δραστηριοποιηθούν µε 

νέους µηχανισµούς αντιµετώπισης. 

Το Σεπτέµβριο του 2008 οι διεθνείς κεφαλαιαγορές παρέλυσαν µε την πτώχευση της 

Lehman Brothers. Η εταιρεία ξεπέρασε δυσκολίες στην 158 χρόνων πορεία της και 

κατάφερε να  κυριαρχήσει  µέσα στις τέσσερις µεγαλύτερες αµερικανικές εταιρείες. 

(www.makthes.gr) Με αυτή την κατάληξη αποτέλεσε την έναρξη για την παγκόσµια 

οικονοµική  κρίση.  Υπήρχαν  προειδοποιήσεις  από  τις  Η.Π.Α.  αλλά  δε  δόθηκε  η 

απαραίτητη  σηµασία  από  την  εταιρεία  για  προστασία  από  τα  τοξικά  προϊόντα. 

(www.lifo.gr) Έτσι, η χρεοκοπία της Lehman Brothers  προκάλεσε µια διαδοχική ταραχή 

στην παγκόσµια οικονοµία εκτός της αγοράς της Αµερικής. Οι δείκτες των 

χρηµατιστηρίων  έπεσαν  3  έως  5  ποσοστιαίες  µονάδες  σε  Αυστραλία  και  Ινδία. 

(www.makthes.gr) 

 
1.3 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 
 

Αίτια της κρίσης χρέους  

Η περίοδος µετά το 1974 υπήρξε περίοδος µεγάλου δανεισµού για την Ελλάδα µε συνέπεια 

τη γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 

28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα την ίδια περίοδο ήταν επίσης υψηλό. Μετά το 1993 
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η οικονοµία µπήκε σε έναν πιο οµαλό δρόµο µε στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια 

σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων ρυθµών 

ανάπτυξης και αποκρατικοποιήσεων το χρέος άρχισε να µειώνεται ελαφρά ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και το έλλειµµα έπεσε µέχρι το 1999 κάτω από 3%, πετυχαίνοντας τελικά η Ελλάδα να 

γίνει µέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι σχετικά υψηλές επιδόσεις που 

παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο οφείλονταν σε αποκρύψεις ελλειµµάτων και δανείων, 

πρακτική που ονοµάστηκε δηµιουργική λογιστική, στην υλοποίηση της οποίας βοήθησε και 

η τράπεζα επενδύσεων Goldman Sachs. 

 Το φθινόπωρο του 2004, ο τότε υπουργός οικονοµικών Γιώργος Αλογοσκούφης προχώρησε 

σε οικονοµική απογραφή κατόπιν πίεσης από την Eurostat. Η απογραφή αποκάλυψε 

αποκρύψεις δαπανών της προηγούµενης κυβέρνησης µε αποτέλεσµα να αναθεωρηθούν τα 

ελλείµµατα των προηγούµενων ετών προς τα πάνω. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε µείωση της 

αξιοπιστίας της χώρας και σε τριετή επιτήρηση από την Ε.Ε.. Την ίδια χρονιά η Eurostat 

προχώρησε σε αναθεώρηση παλαιότερων ελλειµµάτων της Ελλάδας, από τα οποία 

προέκυπτε ότι η Ελλάδα δεν ικανοποιούσε ποτέ τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ αφού 

ακόµα και την κρίσιµη χρονιά του 1999 εξακολουθούσε να έχει έλλειµµα πάνω από 3% . 

Την τριετία 2004-2007 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώνεται ενώ σηµειώνονται υψηλοί 

ρυθµοί ανάπτυξης µε το εθνικό εισόδηµα να αυξάνεται κατά 12-15 δισ. τον χρόνο. Από το 

φθινόπωρο του 2008 όµως, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που ξέσπασε τότε, η 

ελληνική οικονοµία εκτροχιάζεται και το έλλειµµα άλλα και το χρέος αρχίζουν να 

αυξάνονται µε γρήγορους ρυθµούς.  

Τον Νοέµβριο του 2010 η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση των ελληνικών ελλειµµάτων 

των τελευταίων ετών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά το έλλειµµα του 2006 τοποθετήθηκε 

στο 5,7% του ΑΕΠ (12,1 δισ. ευρώ), του 2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,4 δισ. ευρώ), του 2008 

στο 9,4% του ΑΕΠ (22,3 δισ ευρώ) και του 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρώ). 

Αντίστοιχα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και το χρέος, µε το χρέος του 2009 να 

αναθεωρείται στο 126,8% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε 298 δις Ευρώ. 

Στα µέσα του 2010, και µετά τις αποκαλύψεις ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ελλάδας 

έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν το δηµόσιο χρέος 

βιώσιµο, η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί µε λογικά επιτόκια από τις αγορές 
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για τη χρηµατοδότηση του τρέχοντος δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την 

αναχρηµατοδότηση του χρέους. Αποτέλεσµα ήταν ο άµεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και στάσης 

πληρωµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την 

αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και να πετύχει µείωση των επιτοκίων οδήγησε σε 

λήψη µέτρων µείωσης των δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό 

κλίµα. Κατόπιν αυτών η Ελλάδα κατέφυγε στη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που 

συγκρότησαν από κοινού µηχανισµό βοήθειας για την Ελλάδα. H ανακοίνωση της 

προσφυγής στον µηχανισµό στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου 2010 από τον πρωθυπουργό ο 

οποίος βρισκόταν εκείνη την ηµέρα στο Καστελόριζο. Η χρηµατοδότηση από τον µηχανισµό 

στήριξης έγινε υπό τους όρους ότι η Ελλάδα θα λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

και, ειδικότερα, υπό τους όρους ότι θα λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Με τη 

χρηµατοδότηση από το µηχανισµό αποφεύχθηκε ο άµεσος κίνδυνος χρεοκοπίας της 

Ελλάδας, που θα είχε πιθανές ανεξέλεγκτες συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ. Τα 

πρώτα µέτρα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό την Κυριακή 2 Μαΐου 2010. Η 

Ελληνική οικονοµία συνέχισε να βρίσκεται σε κατάσταση δηµοσιονοµικής ανισορροπίας και 

το επόµενο διάστηµα µε αποτέλεσµα ένα χρόνο µετά, τον Ιούνιο του 2011, η κυβέρνηση να 

καταφύγει στην ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που περιλάµβανε νέα µέτρα 

λιτότητας και περικοπές. Επίσης τέθηκε θέµα αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και 

αναδιάρθρωσης ή «κουρέµατος» του χρέους µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη µείωση του 

χρέους σε βιώσιµα επίπεδα. 

 1.4 Η ελληνική οικονοµία και η συµπεριφορά των δανειοληπτών 

Η  ελληνική  οικονοµία  επηρεάστηκε  εξίσου  από  την  µεταδιδόµενη  κρίση.  Οι 

χορηγήσεις προς τους πελάτες των τραπεζών µειώθηκαν 3,8%  από το προηγούµενο έτος.  

Η αρνητική πορεία των δανείων  σε επιχειρήσεις  µειώθηκε  2,7% µόλις  τον πρώτο 

µήνα του 2010. Ωστόσο, τα καταναλωτικά δάνεια ακολουθούν µικρή, ανοδική πορεία της 

τάξεως του 1,6%. (www.economics.gr) 

Τα δεδοµένα της οικονοµίας είναι σε κρίσιµη καµπή. Γίνονται προσπάθειες από 

τις κυβέρνησης για ανασυγκρότηση και ενδυνάµωση της οικονοµίας, ωστόσο δεν παύει 

να υπερισχύει η ανησυχία και η αβεβαιότητα καθώς οι ρυθµοί ανάπτυξης κινούνται σε 

αρνητική πορεία. 

Η περίοδος «ευφορίας» 2002-2008 τόσο για τον Τραπεζικό Κλάδο όσο και για τα 
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νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι κυβερνητικές πολιτικές που 

υιοθετούνταν τα τελευταία χρόνια και κατ’ επέκταση η επιθετική πολιτική που ασκούσε 

κάθε Τράπεζα στην αγορά προκειµένου να αυξήσει το µερίδιό της, ώθησαν την οικονοµία 

σε εκτροχιασµό. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές «παγιδεύτηκαν» σε αυτή την 

πολιτική που ασκούταν, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο ποσοστό να προβαίνει σε αυξηµένο 

δανεισµό χωρίς να τηρεί πολλές φορές τα πιστοληπτικά κριτήρια που απαιτούνται. 

Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης ήταν να οδηγήσει πολλά νοικοκυριά σε ασφυκτικό 

κλοιό καθώς βρέθηκαν σήµερα εν όψει της οικονοµικής κρίσης, να είναι υπερχρεωµένα.   

Από την πλευρά τους οι Τράπεζες, ναι µεν πρόσφεραν µε µεγάλη ευκολία τα 

χορηγητικά τους προϊόντα στους καταναλωτές και στις µικροεπιχειρήσεις, αλλά από την 

άλλη, σε πολλές περιπτώσεις οι εξασφαλίσεις που ζητούσαν κάλυπταν 100% τις 

χρηµατοδοτήσεις τους. Οι τράπεζες από την πλευρά  τους κινούνται µε πολιτική 

προστατευτισµού και προσπαθούν να διαµορφώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

ανάλογα µε τα δυσµενή δεδοµένα της   αγοράς.   Στον   τοµέα  των   χορηγήσεων   τα   

πιστωτικά   ιδρύµατα   κινούνται συντηρητικά   προκειµένου να περιορίσουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο. (www.tovima.gr).  

Ο καθηγητής  κ.  Ν.  Καραµούζης  αναφέρει  ότι  το  ελληνικό  τραπεζικό  σύστηµα 

διατήρησε από τους χαµηλότερους βαθµούς µόχλευσης στην Ευρώπη µε σχέση αξίας 

ενεργητικού  προς  ίδια   κεφάλαια  γύρω  στις  15-16  φορές  έναντι  35  φορών  σε 

ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύµατα.  (Ν. Καραµούζης, 2009). 

  Σε αυτή τη χρονική περίοδο της οικονοµικής κρίσης οι πιστοληπτικοί 

οργανισµοί δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην συµπεριφορά του πελάτη σε υφιστάµενα 

προϊόντα παρά στην χορήγηση νέων προϊόντων. Οι τράπεζες περιόρισαν τις 

χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών καθώς αυξήθηκαν οι επισφάλειες 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνέπεια της λανθασµένης αξιολόγησης αλλά και της 

δραστική µείωσης της αγοραστικής δύναµης τόσο του καταναλωτή όσο και των 

επιχειρήσεων. Η σφιχτή πλέον πολιτική που ακολουθούν οι Τράπεζες όσον αφορά την 

χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τους κάτωθι 

λόγους: 

- Μείωση  της κεφαλαιακής επάρκειας κάτω του 8% (tier 1 βάσει συµφώνου Βασιλείας)  

λόγω των ελληνικών οµολόγων που διακρατούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους  

-  Υποχρεωτικό haircut 

- Μεγάλη διαρροή καταθέσεων (άνω των 70 δις ευρώ), δηµιουργώντας πρόβληµα 
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ρευστότητας  

- Αύξηση του δείκτη ∆ανείων/ Καταθέσεων άνω του 125%. 

- Έκτακτη φορολογία από το ελληνικό κράτος 

- Εξάρτηση από την ΕΚΤ µε το συνολικό ποσό των 100 δις ευρώ και εξασφαλίσεις οµόλογα 

Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας άνω των 135 δις ευρώ. 

- Κλείσιµο της «στρόφιγγας» για δανεισµό µε χαµηλό κόστος, από την διατραπεζική αγορά. 

- Ανάγκη ανακεφαλοποίησης µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Στήριξης (ΤΧΣ) και 

εκπόνηση market plan για την επαναγορά των µετοχών τους εντός της επόµενης 5ετίας. 

 

Από την άλλη, οι συνεχόµενες κυβερνητικές αποφάσεις εν όψει των µνηµονίων που 

δεσµευόταν τα τελευταία 2 έτη για αυστηρό δηµοσιονοµικό έλεγχο, συγκράτηση των 

δαπανών, αύξηση της έµµεσης και της άµεσης φορολογίας, οδήγησαν στην δραµατική µείωση 

των µισθών τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, µε αποτέλεσµα την σηµαντική 

πτώση της αγοραστικής τους δύναµης στις καθηµερινές τους ανάγκες.  Καθότι οι Τράπεζες 

χορηγούσαν δάνεια προς τα νοικοκυριά τηρώντας τα βασικά πιστοληπτικά κριτήρια και 

συγκεκριµένα, φρόντιζαν ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να µην ξεπερνά το 30-40% του 

συνολικού µηνιαίου εισοδήµατός τους, βρέθηκαν σήµερα οι δανειολήπτες εκτεθειµένοι και 

«κακοπληρωτές» αφού πλέον δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους καθηµερινές 

ανάγκες και κατ’ επέκταση στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον 

κίνδυνο της χρεοκοπίας αλλά και της πιθανής κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

 

Γενικά 

Η επιλογή του έλληνα νοµοθέτη να ρυθµίσει την πτώχευση των ιδιωτών µε ειδικό νόµο 

εκτός πτωχευτικού κώδικα δεν είναι τυχαία αλλά συνδέεται µε την επιδίωξή του να 

δηµιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς συλλογικής εκκαθάρισης των οφειλών του ιδιώτη και 

ταυτόχρονα να πρωτοπορήσει θέτοντας ως τελικό σκοπό την απαλλαγή του ιδιώτη από τις 

οφειλές του. Με την τεχνική του ειδικού νόµου, του Ν 3869/2010 , ο νοµοθέτης 

απαγκίστρωσε µεν την πτώχευση των ιδιωτών από την εµπορική πτώχευση, δεν έµεινε όµως 

ανεπηρέαστος από αυτήν. Από την ανάλυση των βασικών ρυθµίσεων του νόµου προκύπτει 

ότι κατά βάση υπάρχουν δύο τύποι υπερχρεωµένων οφειλετών, αφενός αυτοί που δεν έχουν 

εισοδήµατα, ή έχουν πενιχρά εισοδήµατα -για τους οποίους, κατά τη γνώµη του γράφοντος, 

η απαλλαγή από τα χρέη θα έπρεπε να επέρχεται ως αυτόθροη συνέπεια της δικαστικής 

κρίσης που διαπιστώνει την ανέχειά τους- και αφετέρου αυτοί που έχουν µεν εισοδήµατα, τα 

οποία δεν αρκούν όµως για την αντιµετώπιση των χρεών τους. Ο σχολιαζόµενος νόµος 

φαίνεται ότι κατά βάση αντιµετωπίζει ενιαία όλους τους οφειλέτες, χωρίς διάκριση µε βάση 

την εισοδηµατική τους κατάσταση µε συνέπεια η επίτευξη της απαλλαγής από τα χρέη να 

αποτελεί µια µακροχρόνια διαδικασία χωρίς να λαµβάνεται υπόψη αν έχει πρακτικό νόηµα η 

υποβολή του οφειλέτη, που στερείται εισοδηµάτων, σε µια µακρά περίοδο περιορισµών και 

εποπτείας πριν επιτύχει την απαλλαγή του.  

2.1 Βασικά χαρακτηριστικά και σκοπός του Ν 3869/2010  

1. Μόνιµη ρύθµιση για την αντιµετώπιση της υπερχρέωσης φυσικών προσώπων  

Η υπερχρέωση των ιδιωτών και ιδίως η ένταση µε την οποία εµφανίζεται τα τελευταία 

χρόνια αποτελεί ένα νέο σχετικώς κοινωνικό φαινόµενο και ο Νόµος 3869 επιχειρεί να το 

αντιµετωπίσει. Η υπερχρέωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από καταναλωτικά δάνεια και 

από υπεραναλήψεις µέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα υψηλά επιτόκια που επιβάλλονται στις 

περιπτώσεις αυτές µεγαλώνουν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη ενώ από την άλλη 
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µεριά συµβάλλουν στη µείωση του κινδύνου των τραπεζικών οργανισµών από τη χορήγηση 

καταναλωτικών δανείων.  

Ο νέος νόµος σαφώς δεν έχει µεταβατικό χαρακτήρα ούτε αποτελεί πρόσκαιρη ρύθµιση για 

την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης που µαστίζει την ελληνική οικονοµία. Οι 

διατάξεις του έχουν µόνιµο χαρακτήρα και θεσπίστηκαν για να αποτελέσουν µέρος των 

νοµοθετικών µέτρων για την αντιµετώπιση της υπερχρέωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 

την διεθνή εµπειρία. Σε πολλές έννοµες τάξεις οι διατάξεις για την απαλλαγή των 

υπερχρεωµένων ιδιωτών από τις οφειλές τους, εφόσον συντρέξουν ορισµένες προϋποθέσεις, 

αποτελούν από καιρού σταθερό και µόνιµο τµήµα της πτωχευτικής τους νοµοθεσίας  . Το πιο 

εντυπωσιακό παράδειγµα µας δίνει το αγγλικό δίκαιο. Οι ρυθµίσεις για την απαλλαγή των 

υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων από τα χρέη τους θεσπίσθηκαν εκεί για πρώτη φορά 

ήδη από το έτος 1861, έχουν δηλαδή στο µεταξύ ιστορία 150 περίπου ετών µε σειρά 

ανανεώσεων και βελτιώσεων µε πιο πρόσφατες αυτές που θεσπίζονται στο Ένατο Τµήµα του 

Insolvency Act του 1986.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 αντικείµενο του νόµου είναι αφενός η ρύθµιση των 

ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική 

ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής και αφετέρου η 

απαλλαγή τους από τις εν λόγω οφειλές. Εισάγεται ένα ιδιόρρυθµο καθεστώς πτωχεύσεως 

του ιδιώτη και, κυρίως, του καταναλωτή, χωρίς οι σχετικές διατάξεις να έχουν ενταχθεί 

απευθείας στο δίκαιο της πτωχεύσεως και να αποτελέσουν κεφάλαιο του πτωχευτικού 

κώδικα. Όµως, υπάρχουν στο νόµο αφενός διάσπαρτες διατάξεις που παραπέµπουν στην 

εφαρµογή του πτωχευτικού κώδικα (π.χ. άρθρο 9 παρ. 1 και παρ. 3 Ν 3869/2010 ) και 

αφετέρου υπάρχει η γενική παραποµπή του άρθρου 15 για την αναλογική εφαρµογή των 

διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, «όπου επιβάλλεται». Οι παραποµπές αυτές πρέπει να 

αξιοποιηθούν ερµηνευτικά στο µέγιστο δυνατό µέτρο ώστε να επιλυθούν διάφορα θέµατα 

που κυρίως σχετίζονται: α) µε τις ατοµικές διώξεις κατά του οφειλέτη που ζητεί την υπαγωγή 

του στη ρύθµιση (αναστολή ατοµικών διώξεων ή όχι;), β) µε την δέσµευση της ατοµικής 

περιουσίας του οφειλέτη, γ) µε την µεταφορά της ατοµικής περιουσίας του υπό την 

διαχείριση του εκκαθαριστή και την ρευστοποίησή της για την ικανοποίηση των πιστωτών.  

Η επιλογή του έλληνα νοµοθέτη να ρυθµίσει την πτώχευση ιδιωτών µε ειδικό νόµο εκτός 

πτωχευτικού κώδικα δεν είναι τυχαία αλλά συνδέεται µε την επιδίωξή του να δηµιουργήσει 
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ένα ειδικό καθεστώς συλλογικής εκκαθάρισης των οφειλών του ιδιώτη ως τελικό σκοπό και 

στόχο της εκκαθάρισης την απαλλαγή του ιδιώτη από τις οφειλές του. Στο ελληνικό 

εµπορικό πτωχευτικό δίκαιο δεν προβλέπεται η απαλλαγή του πτωχού εµπόρου από τις 

οφειλές του, αλλά αυτές τον συνοδεύουν, τουλάχιστον θεωρητικά, σε όλη του τη ζωή µε 

συνέπεια οι πιστωτές του µετά την περάτωση της πτωχεύσεως να έχουν τη δυνατότητα να 

αναλάβουν εκ νέου τις ατοµικές διώξεις εναντίον του (άρθρο 166 παρ. 2 ΠτΚ). Είναι γεγονός 

ότι το µοντέλο αυτό συµβάλλει στην διαιώνιση της χρεοκοπίας, αντίθετα προς τον σκοπό του 

θεσµού της πτωχεύσεως που είναι η εκκαθάριση των εµπορικών οφειλών.  

Με την τεχνική του ειδικού νόµου, του Ν 3869/2010 , ο νοµοθέτης απαγκίστρωσε µεν την 

πτώχευση των ιδιωτών από την εµπορική πτώχευση, φαίνεται, όµως, ότι δεν έµεινε 

ανεπηρέαστος από αυτήν. Αν και στόχος του Ν 3869/2010 είναι η απαλλαγή του ιδιώτη από 

τις οφειλές του, εντούτοις ήδη στο άρθρο 1 υπάρχει αναφορά και στη ρύθµιση και στην 

απαλλαγή. Η ανάγνωση του κειµένου του άρθρου 1 προκαλεί στον αναγνώστη ερωτηµατικά, 

αν τελικώς πρόκειται για νόµο ρύθµισης των οφειλών ή αν πρόκειται για νόµο που επιτρέπει 

την απαλλαγή από τις οφειλές. ∆ιατρέχοντας κανείς τις διατάξεις του νόµου διαπιστώνει ότι 

πράγµατι ο υπερχρεωµένος ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από το ανεξόφλητο 

τµήµα των οφειλών του, µονίµως και διά παντός (άρθρο 11 Ν 3869/2010 ). Κανονικά η 

απαλλαγή θα έπρεπε να δίδεται αµέσως αν η εισοδηµατική και εν γένει περιουσιακή 

κατάσταση του οφειλέτη είναι τέτοια που καθιστά ανεδαφική και εξωπραγµατική 

οποιαδήποτε δικαστική ρύθµιση των οφειλών του. Όµως ο έλληνας νοµοθέτης επέλεξε ως 

πρωταρχικό στόχο τη ρύθµιση των οφειλών είτε µε εξώδικο είτε µε δικαστικό συµβιβασµό 

είτε µε δικαστική ρύθµιση σε περίπτωση αποτυχίας του συµβιβασµού και ανεπάρκειας των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (άρθρο 8 παρ. 2 Ν 3869/2010 ). Μόνο µετά από 

συνεπή εκτέλεση των όρων της ρύθµισης επί µία τετραετία ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει 

την απαλλαγή του από τα χρέη, ήτοι «από κάθε τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι 

όλων των πιστωτών» (άρθρο 11 παρ. 1 Ν 3869/2010 

2.2 Ποιοι υπάγονται στον ν. 3869/2010 

Ο οφειλέτης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε µόνιµη 

αδυναµία πληρωµής χρηµατικών οφειλών του. Το δόλο αποδεικνύει ο πιστωτής. 
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2.2.1 Μόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών 

Ο νόµος εφαρµόζεται για συσσωρευµένες ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές µε εξαίρεση 

τις οφειλές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο του άρθρου 1 παρ. 2 Ν 3869/2010 . 

Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στη ρύθµιση του νόµου είναι η µόνιµη αδυναµία του να 

ανταπεξέλθει στις πληρωµές των ληξιπροθέσµων οφειλών του, όπως κατηγορηµατικώς 

απαιτεί το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3869/2010 .  

α) Έλλειψη ρευστότητας  

Ως αδυναµία πληρωµής ορίζεται κατ’ αρχήν η έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή 

χρηµάτων όσων απαιτούνται για να µπορεί ο οφειλέτης να ανταποκριθεί στα (ληξιπρόθεσµα) 

χρέη του. Η ρευστότητα του οφειλέτη καθορίζεται κατά βάση από τα διαθέσιµά του, κυρίως 

σε τραπεζικές καταθέσεις, και από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά του. Για την εφαρµογή του 

νόµου η ρευστότητα µπορεί να καθορίζεται και από τα έσοδα που µπορεί να επιτευχθούν 

άµεσα από εµπορεύσιµα αγαθά, όπως είναι π.χ. η εκποίηση µετοχών ή οµολογιακών τίτλων, 

η προεξόφληση αξιογραφικών απαιτήσεων από επιταγές ή συναλλαγµατικές, η 

ρευστοποίηση χρυσού ή άλλων πολυτίµων µετάλλων κ.λπ., χωρίς να ενδιαφέρει αν είναι ή 

όχι συµφέρον το τίµηµα που θα επιτευχθεί στη συγκεκριµένη συγκυρία ρευστοποιήσεως. 

Ακόµη η ρευστότητα µπορεί να καθορίζεται και από έκτακτα έσοδα, των οποίων η είσπραξη 

είναι προγραµµατισµένη στο εγγύς µέλλον, όπως είναι π.χ. η αναµενόµενη εκταµίευση 

εγκεκριµένου ποσού δανείου, η είσπραξη ποσού από ρευστοποίηση ακινήτου µε 

συγκεκριµένη βραχύχρονη ηµεροµηνία εκποιήσεως. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα µπορεί να 

επηρεάζεται και από την υπάρχουσα περιουσία του οφειλέτη εφόσον είναι δυνατή η άµεση 

ρευστοποίησή της. ∆ιαφορετικά, η ύπαρξη απλώς περιουσίας που είναι γενικώς 

ρευστοποιήσιµη δεν επηρεάζει ούτε βελτιώνει την ρευστότητα του οφειλέτη και την 

δυνατότητά του να ανταποκριθεί στα χρέη του. Έτσι η έλλειψη ρευστότητας µε την ευρεία 

έννοια που ορίσθηκε πιο πάνω θεµελιώνει αδυναµία πληρωµών, έστω και αν ο οφειλέτης 

διαθέτει ακίνητη ή άλλη περιουσία, η οποία όµως δεν µπορεί να ρευστοποιηθεί άµεσα για 

την αντιµετώπιση της πίεσης και της ανάγκης που δηµιουργεί η σώρευση ληξιπροθέσµων 

οφειλών.  

Ιδίως στο αγγλικό δίκαιο νοµολογία και θεωρία έχουν ασχοληθεί επανειληµµένως µε τον 

προσδιορισµό των κριτηρίων της αδυναµίας πληρωµών που συστηµατοποιούνται εκεί στο 
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κριτήριο της ρευστότητας (cash flow) και στο κριτήριο του περιουσιακού απολογισµού 

(asset balance sheet). Παρά τις προσπάθειες διακρίσεως µεταξύ των δύο κριτηρίων και 

συστηµατοποιήσεώς τους σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, στην πράξη φαίνεται ότι 

επικρατεί η ad hoc αξιολόγηση των οικονοµικών δυνατοτήτων και της περιουσιακής 

καταστάσεως του οφειλέτη ως κριτήριο για την κατάφαση ή άρνηση της αδυναµίας 

πληρωµών. Πάντως, το κριτήριο της ρευστότητας φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και 

στο αγγλικό δίκαιο δεδοµένου ότι η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων δεν είναι κατά 

κανόνα εύκολη υπόθεση, ιδίως όταν πρόκειται για ακίνητη περιουσία. Μόνο αν η περιουσία 

είναι άµεσα ρευστοποιήσιµη µπορεί να καταλογισθεί στην ρευστότητα του οφειλέτη.  

β) Μόνιµη έλλειψη ρευστότητας και διάκριση από την πρόσκαιρη έλλειψη ρευστότητας  

∆εν είναι κρίσιµο, αν η ρευστότητα του οφειλέτη, όπως διαµορφώνεται µε βάση τα έσοδα 

και τις αποταµιεύσεις που έχει, του επιτρέπει µεν να ανταποκριθεί σε κάποιες από τις οφειλές 

του, δεν επαρκεί, όµως, για να καλύψει όλο το φάσµα των οφειλών του. Η αδυναµία του να 

ανταπεξέλθει στις οφειλές του κρίνεται συνολικά µε βάση τη σχέση της ρευστότητός του 

προς τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του. Κατά την αξιολόγηση δε της σχέσεως αυτής θα πρέπει 

να λαµβάνεται υπόψη τόσο η παρούσα κατάσταση ρευστότητας του οφειλέτη όσο και αυτή 

που διαµορφώνεται σε βαθµό πιθανολογούµενης βεβαιότητας, η πιθανολόγηση δε αυτή 

µπορεί να γίνει µε βάση τις εξελίξεις που αναµένονται στην κατάσταση ρευστότητας του 

οφειλέτη στο διάστηµα των εβδοµάδων που ακολουθούν την ηµεροµηνία συζητήσεως της 

αιτήσεώς του για υποβολή στη ρύθµιση, η πρόβλεψη σε διάστηµα δύο έως δώδεκα το πολύ 

εβδοµάδων φαίνεται εύλογη. Αν αυτό, που αναµένεται να συµβεί σε βαθµό 

πιθανολογούµενης βεβαιότητας τις επόµενες εβδοµάδες, αποκαθιστά την ρευστότητα του 

οφειλέτη, τότε σήµερα ευρίσκεται σε πρόσκαιρη και όχι σε µόνιµη αδυναµία πληρωµών.  

Η αδυναµία πληρωµών µπορεί να είναι πρόσκαιρη για διάφορους λόγους που θα κριθούν και 

θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση. Η πρόσκαιρη αδυναµία µπορεί να οφείλεται στην 

καθυστέρηση του οφειλέτη να εισπράξει κάποια ή κάποιες απαιτήσεις του, οι οποίες όµως 

κατά τα λοιπά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της επισφάλειας. Ακόµη πρόσκαιρη αδυναµία 

πληρωµών µπορεί να δηµιουργείται από µία έκτακτη και απρόβλεπτη δαπάνη, η οποία 

δηµιουργεί προσωρινό πρόβληµα ρευστότητας, το οποίο όµως αναµένεται να αποκατασταθεί 

σταδιακά µε βάση τη συνήθη ροή των εσόδων που θα έχει ο οφειλέτης στο επόµενο 

διάστηµα, κατά κανόνα εντός του τριµήνου που ακολουθεί.  
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Κατά συνέπεια, η αδυναµία πληρωµών καθορίζεται µε βάση τη σχέση οφειλών και 

παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόµενη για το εγγύς µέλλον 

εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική µε την έννοια 

ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, 

υπάρχει µόνιµη αδυναµία πληρωµών. Θα κριθεί κατά περίπτωση ποιος είναι ο κρίσιµος 

όγκος µη δυναµένων να ικανοποιηθούν οφειλών που θεµελιώνει µόνιµη αδυναµία 

πληρωµών. Αν π.χ. κάποιος έχει 10 πιστωτές µε οφειλές περίπου 2.000 € προς τον καθένα, 

και η ρευστότητα του οφειλέτη του επιτρέπει να ανταποκριθεί µόνο σε 9/10 πιστωτών, δεν 

επαρκεί όµως να καλύψει όλες τις οφειλές αφήνοντας ακάλυπτο ένα ποσό της τάξεως των 

1.000 €, είναι αµφίβολο αν µια τέτοια διαµόρφωση της σχέσεως ρευστότητας προς οφειλές 

είναι αρκετή για να θεµελιώσει µόνιµη αδυναµία πληρωµών. Και αντίστροφα, στο ίδιο 

παράδειγµα, όταν η ρευστότητα του οφειλέτη αρκεί για να εξυπηρετήσει 1/10 πιστωτών, δεν 

επαρκεί όµως για να καλύψει όλες τις οφειλές αφήνοντας ακάλυπτο ένα ποσό της τάξεως 

των 18.000 €, είναι αναµφίβολο ότι µια τέτοια διαµόρφωση της σχέσεως ρευστότητας προς 

οφειλές είναι αρκετή για να θεµελιώσει µόνιµη αδυναµία πληρωµών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι το κείµενο του νόµου, ακριβολογώντας, δεν κάνει λόγο για αδυναµία πληρωµής των 

ληξιπροθέσµων οφειλών, αλλά ληξιπροθέσµων οφειλών γενικώς, χωρίς την προσθήκη του 

οριστικού άρθρου. Η διατύπωση αυτή ενισχύει πρόσθετα τη θέση ότι δεν επιτρέπεται 

ερµηνεία του άρθρου 1 προς την κατεύθυνση ότι στο νόµο υπάγονται µόνον οι 

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούνται ενώ δήθεν δεν υπάγονται εκείνες που 

εξυπηρετούνται κανονικώς από τον οφειλέτη. Αν επί παραδείγµατι ο οφειλέτης έχει 

εκχωρήσει ή έχει ενεχυριάσει στην Α πιστώτριά του τακτικά έσοδα που έχει από ορισµένη 

δραστηριότητα (π.χ. από το µισθό του, από πάγιες καταβολές πελάτη) και έτσι εξυπηρετείται 

µεν η Α, όµως τα εναποµένοντα έσοδά του δεν επαρκούν για να εξυπηρετηθούν ή επαρκούν 

για να εξυπηρετηθούν µόνον εν µέρει οι πιστωτές του Β, Γ, ∆, Ε και Ζ, µε βάση τη 

διατύπωση, τον σκοπό και το πνεύµα του νόµου είναι αναµφισβήτητο ότι ο οφειλέτης 

βρίσκεται σε µόνιµη αδυναµία πληρωµών, έστω και αν ένα ή κάποια από τα χρέη του 

εξυπηρετούνται. Άρα, θα ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθµιση του νόµου 

συµπεριλαµβάνοντας σ’αυτήν όλες τις απαιτήσεις των πιστωτών του, στις οποίες θα 

συµπεριληφθεί και η απαίτηση της Α.  
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Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι έµπορος, δεν µπορεί να υπαχθεί στον νόµο, άσχετα αν 

τα χρέη αφορούν την προσωπική ή την εµπορική του δραστηριότητα. (βλ. ΜΠρωτΑθ 1795 

/2011). ∆ηλαδή µόνο χρέη που προέρχονται από περιορισµένη σε έκταση επαγγελµατική 

δραστηριότητα, που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εµπορική ιδιότητα, µπορούν να 

υπαχθούν στη διαδικασία του ως άνω νόµου. 

Με λίγα λόγια µπορούν να υπαχθούν άνεργοι, µισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε την πρώην υπουργό Λούκα Κατσέλη στη διαδικασία υπάγονται 

και µικροέµποροι, ενώ υπάρχει σχετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης υπ’ 

αρίθµ. 5074/2011 που δέχεται ότι πρόσωπο που ασκεί ατοµική επιχείρηση χωρίς να διατηρεί 

κατάστηµα και χωρίς να χρησιµοποιεί προσωπικό προς τούτο υπάγεται στον νόµο. Εν τέλει, 

το δικαστήριο κρίνει κατά περίπτωση. 

Τέλος, στη διαδικασία υπάγονται και πρώην έµποροι, για όλα τα χρέη που έχουν από το 

παρελθόν, καθώς µε την παύση των εργασιών τους δεν έχουν πλέον πτωχευτική ικανότητα. 

Αν ο οφειλέτης είναι έµπορος υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής 

του πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 99). 

2.3 Ποιες οφειλές ρυθµίζονται και ποιες όχι 

          Ο οφειλέτης µπορεί να επιτύχει ρύθµιση για οφειλές που είναι ληξιπρόθεσµες, δηλαδή 

που η προθεσµία για την καταβολή τους έχει περάσει και τώρα ο δανειστής µπορεί να τις 

απαιτήσει. Με άλλα λόγια, δεν µπορεί να ρυθµίσει οφειλές για τις οποίες δεν είναι βέβαιο το 

ύψος τους. 

2.3.1 Εξαιρούµενες οφειλές  

Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 Ν 3869/2010 δεν επιτρέπει να υπάγονται στη ρύθµιση οι 

ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:  

α) Οι οφειλές που έχουν γεννηθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στη ρύθµιση. Ο λόγος της διατάξεως αυτής είναι προφανώς να αποθαρρύνει τον 

οφειλέτη να δηµιουργήσει οφειλές µε την πρόθεση να επιτύχει την απαλλαγή του 

επιτυγχάνοντας λίγο µετά την ανάληψη των οφειλών την υπαγωγή του στις ευεργετικές 

διατάξεις του νόµου για τη ρύθµιση οφειλών. Η εξαίρεση από τη ρύθµιση των οφειλών του 
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τελευταίου έτους δηµιουργεί ένα είδος υπόπτου περιόδου, όπως λέγεται στο κλασικό 

πτωχευτικό δίκαιο.  

β) Επίσης δεν υπάγονται στη ρύθµιση οι παντός είδους οφειλές από φόρους και τέλη προς το 

∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 παρ. 2 β Ν 3869). Εδώ έχουµε µια σηµαντική 

διαφοροποίηση από το πτωχευτικό δίκαιο. Η κλασική πτωχευτική διαδικασία καταλαµβάνει 

τα πάσης φύσεως χρέη του εµπόρου προς οποιονδήποτε πιστωτή, έστω και αν αυτός είναι το 

∆ηµόσιο ή οποιοσδήποτε δηµόσιος ή ασφαλιστικός οργανισµός.  

γ) Τέλος, δεν υπάγονται στη ρύθµιση οι πάσης φύσεως οφειλές από αδικοπραξίες που 

διαπράχθηκαν µε δόλο, από διοικητικά πρόστιµα και από χρηµατικές ποινές. Ένα ερώτηµα 

που θα απασχολήσει εδώ την πράξη είναι αν η έκδοση ακάλυπτης επιταγής εµπίπτει στα 

αδικήµατα δόλου που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του νόµου. Αν και η γραµµατική 

διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 2 β δεν αφήνει αµφιβολία γι’ αυτό, εντούτοις φαίνεται µάλλον 

παράλογη η εξαίρεση από τη ρύθµιση των οφειλών από επιταγές που έχουν σφραγισθεί ως 

ακάλυπτες σε µια οικονοµία που κάνει ευρεία χρήση της επιταγής ως πιστωτικού µέσου 

πληρωµής.  

Οι συγκεκριµένες οφειλές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο του άρθρου 1 παρ. 2 Ν 

3869/2010 δεν υπάγονται στη ρύθµιση του νόµου, ταυτόχρονα όµως η ύπαρξη τέτοιων 

οφειλών δεν εµποδίζει την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθµιση για τις λοιπές οφειλές του, 

αυτές δηλαδή που δεν εµπίπτουν στον παραπάνω κατάλογο. Είναι µεν γεγονός ότι µε τον 

τρόπο αυτό δηµιουργούνται οφειλές και χρέη «δύο ταχυτήτων», οι κοινές δηλαδή οφειλές 

που υπάγονται στη ρύθµιση και οι εξαιρούµενες οφειλές που δεν υπάγονται στη ρύθµιση και, 

άρα, πρέπει να εξυπηρετηθούν πλήρως από τον οφειλέτη. Η διαφοροποίηση αυτή µεταξύ 

οφειλών ανταποκρίνεται σε αντίστοιχες ρυθµίσεις που υπάρχουν σε όλα τα άλλα δίκαια 

πτωχεύσεως φυσικών προσώπων που αποτέλεσαν το πρότυπο του νοµοθέτη του Ν 

3869/2010 . Εκτός αυτού, η διαφοροποίηση δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην εφαρµογή του 

νόµου δεδοµένου ότι είναι προγραµµατισµένη εκ των προτέρων βάσει του καταλόγου του 

άρθρου 1 παρ. 2 και, κατά συνέπεια, το σχέδιο ρυθµίσεως οφειλών του άρθρου 4 παρ. 1 Ν 

3869/2010 , όπως και η κατά το άρθρο 8 δικαστική ρύθµιση χρεών, εκπονούνται µε βάση τη 

ρύθµιση του άρθρου 1 παρ. 2, ότι δηλαδή ορισµένες κατηγορίες οφειλών µένουν εκτός 
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ρυθµίσεως και πρέπει να εξυπηρετηθούν πλήρως από τα έσοδα και την ρευστοποιήσιµη 

περιουσία του οφειλέτη. 

      Τέλος, ο Ν 3869 εφαρµόζεται µόνο µία φορά για τον κάθε οφειλέτη. Αν δηλαδή κάποιος 

έχει ήδη υπαχθεί στη ρύθµιση του νόµου και πέτυχε την απαλλαγή του από τις οφειλές του, 

δεν µπορεί σε περίπτωση υποτροπής και συσσωρεύσεως νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών να 

κάνει εκ νέου χρήση του Ν 3869.  

2.4  Στάδια ∆ιακανονισµού 
 

Ο νόµος περιλαµβάνει   Τρία (3) στάδια διακανονισµού: 

- εξωδικαστικός συµβιβασµός 

- δικαστικός συµβιβασµός 

- δικαστική ρύθµιση χρεών  

Τα στάδια αυτά είναι διαδοχικά, µε την έννοια ότι µόνον εφόσον αποτυγχάνει το ένα στάδιο 

ακολουθεί το άλλο. 

Α' στάδιο διαδικασίας - Εξωδικαστικός συµβιβασµός 

• Πρέπει να γίνει µε όλους τους πιστωτές του οφειλέτη. 

• Η διαδικασία επιβάλει αίτηση του οφειλέτη προς τους πιστωτές του για τη ρύθµιση 

των οφειλών του καθώς και πρόταση για τη διευθέτησή τους.   

• Η προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού και η αποτυχία αυτού αποτελεί 

προϋπόθεση για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης του οφειλέτη στο αρµόδιο 

Ειρηνοδικείο για δικαστικό συµβιβασµό. ∆ηλαδή, η προσπάθεια εξώδικου 

συµβιβασµού είναι υποχρεωτική. 

• Πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο 

εξάµηνο.  

• Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός θεωρείται ότι επιτεύχθηκε αν συµφωνήσουν όλοι 

οι πιστωτές.  

Παρά ταύτα, η ερµηνεία και η εφαρµογή του άρθρου 2 θέτει και θα θέσει 

ερµηνευτικά θέµατα. Κάποια από αυτά µπορούν να επιλυθούν µε βάση την ερµηνεία 

και εφαρµογή των γενικών διατάξεων των άρθρων 871-872 ΑΚ περί συµβιβασµού 

δεδοµένου ότι ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, όπως άλλωστε κατά βάση και ο 

δικαστικός συµβιβασµός, αποτελούν συµφωνίες συµβιβασµού µε την έννοια των 

παραπάνω διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Κάποια άλλα θέµατα θα χρειασθούν πιο 
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εξειδικευµένη ερµηνευτική προσέγγιση. Ένα ερµηνευτικό θέµα που πιθανώς θα 

απασχολήσει την πράξη θα είναι αν η κατά το άρθρο 2 Ν 3869/2010 προσπάθεια 

εξωδικαστικού συµβιβασµού πρέπει να απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους 

πιστωτές του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 3869 ή αν αρκεί να απευθύνεται σε κάποιους µόνον 

εκ των πιστωτών που θα επιλέξει ο οφειλέτης µε κριτήριο κατά κανόνα το µέγεθος 

και τη σπουδαιότητα των οφειλών. Ορθότερη φαίνεται η δεύτερη εκδοχή µε το 

ακόλουθο σκεπτικό. Αν αποτύχει η επιχειρηθείσα προσπάθεια συµβιβασµού, δεν 

φαίνεται δόκιµο να κριθεί η αίτηση ρύθµισης του άρθρου 4 Ν 3869 ως απαράδεκτη 

µε το επιχείρηµα ότι απέτυχε µεν ο συµβιβασµός ως προς κάποιους πιστωτές, όµως 

δεν επιχειρήθηκε µε όλους τους πιστωτές! Και αν ακόµη είχε επιχειρηθεί µε όλους 

τους πιστωτές, πάλι θα αποτύγχανε αφού οι πιστωτές, στους οποίους απευθύνθηκε ο 

οφειλέτης, τον απέκρουσαν. Εποµένως, η προσπάθεια συµβιβασµού θεωρείται σε 

κάθε περίπτωση ως αποτυχούσα και, άρα, είναι παραδεκτή η υποβολή της αίτησης 

του άρθρου 4. Αν πάλι επιτύχει η προσπάθεια συµβιβασµού µε κάποιους πιστωτές 

και αποτύχει µε άλλους, µε τους πρώτους ο οφειλέτης είναι ελεύθερος να κλείσει 

συµφωνία συµβιβασµού µε την έννοια του άρθρου 871 ΑΚ . Ως προς τους δεύτερους 

µπορεί να επιδιώξει να υπαχθεί στη ρύθµιση υπό τον όρο ότι το σύνολο των οφειλών 

του σε σχέση µε την ρευστότητά του θεµελιώνουν µόνιµη αδυναµία πληρωµών µε 

την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 3869. Στο εν λόγω σύνολο των οφειλών του θα 

ληφθούν υπόψη τόσο οι οφειλές εκείνες, ως προς τις οποίες εχώρησε εξωδικαστικός 

συµβιβασµός όπως διαµορφώθηκαν µετά από αυτόν, όσο και οι οφειλές εκείνες, ως 

προς τις οποίες απέτυχε ο εξωδικαστικός συµβιβασµός. Παρά το γεγονός ότι θα 

ληφθεί υπόψη το σύνολο των οφειλών µε την παραπάνω έννοια για να κριθεί αν 

συντρέχει µόνιµη αδυναµία πληρωµών, εντούτοις οι οφειλές, ως προς τις οποίες 

επιτεύχθηκε ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, δεν θα υπαχθούν στη ρύθµιση µε βάση 

το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α’ Ν 3869/2010. 

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο επικυρώνεται από 

τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη (όχι από το δικαστήριο) και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. 

  

Η προσπάθεια αυτή πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, 

Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 

(ΦΕΚ 191 Α), όπως ισχύει, ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του 
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Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή 

ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα. Οι φορείς που συνδράµουν στην 

προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού οφείλουν να ενηµερώνουν τους οφειλέτες για 

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους από την υπαγωγή στις ρυθµίσεις αυτού του 

νόµου, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συµφέροντα των οφειλετών και να 

χρησιµοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συµβιβασµού πρόσωπα που διαθέτουν 

ικανότητες, γνώσεις και εµπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισµού, 

λαµβάνοντας υπόψη τα δηλούµενα εισοδήµατα και τις ανάγκες του οφειλέτη και τη 

δυνατότητα του να αποπληρώνει χρέη. 

 Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την 

υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς 

επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους 

και έξοδα «καθώς και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή». 

Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο νόµος προβλέπει τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την 

εξόφληση οφειλών προς τους πιστωτές. ∆ίνει, όµως, τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη 

ρευστοποίηση της κυρίας ή της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.  

  

Β' στάδιο διαδικασίας - ∆ικαστικός συµβιβασµός 

  

• Σε περίπτωση που ο εξωδικαστικός συµβιβασµός (ρύθµιση) δεν ευδοκιµήσει, ο ν. 

3869/2010 υποχρεώνει τα µέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε µία νέα προσπάθεια 

επιδίωξης συµβιβασµού ενώπιον πλέον του αρµοδίου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο).  

• Ο συµβιβασµός ενώπιον του δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόµη κι αν 

δεν συµφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συµφωνούν µόνο πιστωτές µε απαιτήσεις 

που υπερβαίνουν το µισό των οφειλών (πάνω από 50%). Σε κάθε περίπτωση πάντως 

καθίσταται υποχρεωτική η συµφωνία των πιστωτών που έχουν εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις υποθηκών, υποθήκες κτλ.). 

• Κατάθεση αίτησης και εγγράφων: 1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης 

καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει να 

περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης 
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εισοδηµάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και 

των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης 

οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα 

συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την 

οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. 

2. Μέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκοµίσει 

τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (βλέπε 

παραρτήµατα) και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των 

καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούµενης 

παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, στις 

οποίες προέβη την τελευταία τριετία. 

3.  Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται µέσα σε έξι µήνες από 

την ηµεροµηνία κατάθεσης της. 

4. Ο οφειλέτης καταθέτει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης στη 

γραµµατεία του δικαστηρίου, έγγραφα που έχει στη διάθεση του σχετικά µε την 

περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατα του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις 

τους. 

5. Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρµόδιο δικαστήριο φάκελος του 

οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται µε µέριµνα της γραµµατείας του όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. 

6. Αν δεν συµπεριληφθεί στην κατάσταση της παραγράφου 1 πιστωτής, η απαίτηση 

του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει µε την υποβολή της 

αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Ο οφειλέτης το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει 

στους πιστωτές «αντίγραφο της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτηση της,» µε 

πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και 

να δηλώσουν αν συµφωνούν µε το προτεινόµενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης. 

Οι πιο πάνω πιστωτές µπορούν, µε έγγραφο τους που κατατίθεται στη 

γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. 

Με την πάροδο της προθεσµίας αυτής άπρακτης, τεκµαίρεται ότι ο πιστωτής 
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συµφωνεί µε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία για 

τη συνέπεια αυτή. 

• Ο δικαστικός συµβιβασµός θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτός αν κανένας πιστωτής 

δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης.  

• Ο Ειρηνοδίκης µε απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ 

δικαστικού συµβιβασµού.  

Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων 

Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή 

κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο που 

δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής 

διαδικασίας, κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής 

απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα 

προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. 

Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

 Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον που δικάζεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για 

να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή 

µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης. 

 Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή 

εµπράγµατο δικαίωµα συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί 

της αιτήσεως µε επιτόκιο ενήµερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν µε την 

κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές 

θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης 

της αίτησης αξία τους. 

 Σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το δικαστήριο της παραγράφου 1 

µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που επιτρέπει το εισόδηµα του οφειλέτη, να 

χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για την οφειλή αυτή µε ή χωρίς τον όρο 

της καταβολής εκ µέρους του οφειλέτη όλου ή µέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην 
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ενήµερη τοκοχρεολυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σηµείο της 

δηµοσίευσης της απόφασης και µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, αν η σύµβαση 

δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εµφάνιζε ληξιπρόθεσµες οφειλές.  

Γ' στάδιο διαδικασίας  

∆ικαστική Ρύθµιση χρεών: 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών που αρχίζει µε την πάροδο δύο 

µηνών από την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις 

των πιστωτών, µπορεί να επιφέρει µεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης, προκειµένου 

να επιτευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενηµερώνονται µε δική τους 

επιµέλεια για τις παραπάνω µεταβολές και λαµβάνουν θέση εγγράφως για το αναµορφωµένο 

σχέδιο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τροποποιηµένου 

σχεδίου. Τροποποίηση του σχεδίου µπορεί να λάβει χώρα µόνο µία φορά. Αν κανένας 

πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης 

οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός. 

Ο Ειρηνοδίκης µε απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ 

δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι 

ανακλήθηκε. 

 Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του 

συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση το 

σύνολο των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφάλισµενες απαιτήσεις και πιστωτές µε 

απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, «το δικαστήριο 

κατά τη συζήτηση της αίτησης, µετά από αίτηση του οφειλέτη» οποιουδήποτε από τους 

πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως µέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την έλλειψη 

συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συµβιβασµό. Στην 

περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την 

απαλλαγή από τα χρέη. 

 ∆εν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του 

πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστωτές, 

βαθµό ή β) σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει 

ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, 
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αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αµφισβητείται 

απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή. 

 Αν δεν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτηση ανέγγυου πιστωτή, στον 

οποίο επιδόθηκαν η αίτηση και το σχέδιο, η απαίτηση αποσβένονται, αν ο πιστωτής δεν 

λάβει εγγράφως θέση επί του σχεδίου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται. 

 Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που 

δηµιουργούνται από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών. 

  

∆ικαστική ρύθµιση οφειλών: 

Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές,  ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά 

του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές , το δικαστήριο ελέγχει 

την ύπαρξη των αµφισβητούµενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη 

ρύθµιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται κατά 

προτεραιότητα. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη δεν µπορεί να 

υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους. 

 Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαµβάνοντας 

υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη 

δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζοντας αυτά µε τις βιοτικές ανάγκες του 

ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειας του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει 

µηνιαίως και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο. Με την απόφαση µπορεί να οριστεί 

ότι το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται ανά διαστήµατα που ορίζονται σε αυτή µε βάση 

αντικειµενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, 

εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο 

οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το ήµισυ της αξίας 

αυτών. Σε περίπτωση που αµφισβητούµενη απαίτηση, η οποία έχει ενταχθεί στη ρύθµιση 

απορριφθεί τελεσίδικα, οι λοιποί πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση του πιστωτή της 

αµφισβητούµενης απαίτησης και έχουν από αυτόν αξίωση καταβολής στην αναλογία που 

αντιστοιχεί στον καθένα του ποσού που εισέπραξε εξαιτίας της ένταξης της απαίτησης στη 

ρύθµιση. Σε περίπτωση που δεν ενταχθεί στη ρύθµιση αµφισβητούµενη απαίτηση, η ύπαρξη 

της οποίας επαληθευτεί ακολούθως µε τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής υποκαθίσταται κατά 
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την αναλογία της απαίτησης του στις θέσεις των υπολοίπων πιστωτών για τα ποσά που 

αναλογούν στην απαίτηση του και έχει από αυτούς αξίωση καταβολής των ποσών που 

εισέπραξαν εξαιτίας της µη ένταξης της απαίτησης του στις υπό ρύθµιση οφειλές. Το 

δικαστήριο µπορεί να διατάξει την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων των 

χρηµατικών διανοµών που αντιστοιχούν σε αµφισβητούµενη απαίτηση που έχει ενταχθεί σε 

ρύθµιση µέχρι την επαλήθευση της µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

 Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης της 

προηγούµενης παραγράφου σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη 

προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας 

τεκµαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισµού 

Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει 

αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισµό για ανάληψη εργασίας. Οφείλει επίσης να 

γνωστοποιεί µέσα σε ένα µήνα στη γραµµατεία του δικαστηρίου κάθε µεταβολή κατοικίας ή 

εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδηµάτων του ή των 

περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενηµερώνεται ο φάκελος που τηρείται. 

 Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, που επιδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή 

της στο αρµόδιο δικαστήριο, µπορεί να τροποποιείται η ρύθµιση οφειλών της απόφασης της 

προηγούµενης παραγράφου ως προς το ύψος των µηνιαίων καταβολών, όταν τούτο 

δικαιολογείται από µεταγενέστερα γεγονότα ή µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και 

των εισοδηµάτων του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθµιση µπορεί να 

ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης. Σε περίπτωση καταβολής από τον 

οφειλέτη σε πιστωτές µεγαλύτερου ποσού από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ο 

οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συµµέτρως όλους τους πιστωτές. 

 Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς 

υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την κάλυψη 

στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, 

προσδιορίζονται µε την απόφαση µηνιαίες καταβολές µικρού ύψους ή και µηδενικές, το 

δικαστήριο µπορεί µε την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε µήνες, νέα 

δικάσιµο για επαναπροσδιορισµό των µηνιαίων καταβολών. 
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 Η απόφαση που ορίζει µηνιαίες καταβολές είναι αµέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται 

δικαστική αναστολή της. ∆ικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. 

• Η κατάσταση του οφειλέτη επανεξετάζεται µετά από 5-6 µήνες ώστε να 

προσαρµόζεται και τυχόν αναλόγως η δόση. 

• Η απόφαση που εκδίδεται είναι εκτελεστή, ακόµη και αν οι πιστωτές ασκήσουν 

έφεση. 

• Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η απαλλαγή από τις οφειλές µε τη διαδικασία του 

νόµου, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν 

αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση. 

   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιµη 

περιουσία την κύρια ιδιόκτητη κατοικία του. Προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι να 

αναλάβει ο οφειλέτης µε το µέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστηµα 

που µπορεί να φθάνει µέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρέους που αντιστοιχεί στο 85% της 

εµπορικής αξίας της κατοικίας. Όταν ο οφειλέτης κατοικεί σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος δεν 

διαθέτει ακίνητο µε χρήση κατοικίας, τότε δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της 

ρευστοποίησης και το µοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

κατοικία. 

2.5 ∆ιαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας 

Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται 

απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να 

παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθµισης των οφειλών για την 

απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών, 

ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν 

πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον 

κατάλογο των πραγµατογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας. Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά µε την απόφαση 

του διορισµού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η 

διασφάλιση της σε όλο το νόµιµο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της, 

η προνοµιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο εκποιούµενο 

πράγµα και η σύµµετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. 
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 Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να 

εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακίνητο, που 

χρησιµεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τις 

ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξηµένο κατά 

πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση 

απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό 

της εµπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιµάται από το 

δικαστήριο. Η ρύθµιση µπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της 

οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο 

επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε σύµφωνα µε το στατιστικό 

δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο µήνα για τον οποίο υφίσταται 

µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας 

Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «ή, σε περίπτωση καθορισµού 

σταθερού επιτοκίου, το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθµισης 

περίοδο, όπως οµοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος,» και 

χωρίς ανατοκισµό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο 

ακίνητο ικανοποιούνται προνοµιακά από τις καταβολές του οφειλέτη µε βάση την παρούσα 

παράγραφο. Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόµενης 

συνολικής οφειλής λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων 

χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τα είκοσι έτη. Η µη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ' 

εφαρµογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της µοναδικής κατοικίας του. ∆εν 

επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθµισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει 

καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον µηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαµένει 

σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για το µοναδικό 

ακίνητο του οφειλέτη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία. «Η προστασία του 

ακινήτου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή 

ψιλή κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο επί αυτών.»  

 Εφόσον οι µηνιαίες καταβολές  πραγµατοποιούνται πριν τη διανοµή του τιµήµατος 

από την πώληση του ακινήτου, οι προνοµιούχοι ή ενυπόθηκοι δανειστές συντρέχουν σε 
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αυτές στο σύνολο των απαιτήσεων τους, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των 

άρθρων 159 και 160 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

2.6 Κόστος διαδικασίας ρύθµισης υπερχρεωµένων νοικοκυριών 

Σύνταξη αίτησης προς τραπεζικό πιστωτή για βεβαίωση οφειλών: €10,00 
Σύνταξη αίτησης προς κάθε τραπεζικό πιστωτή µετά τον πρώτο· κόστος ανά αίτηση: €5,00 
Εκτύπωση αίτησης: €0,10 ανά σελίδα. 
Χαρτοσήµανση αίτησης (η λεγόµενη παράσταση): €6,25 ανά αίτηση 
Μετάβαση Ταχυδροµείο για αποστολή αιτήσεων: €5,00 
Αποστολή συστηµένης επιστολής: €2,43 ανά αίτηση 
Εξώδικη πρόσκληση στους πιστωτές για απόπειρα συµβιβασµού: €150,00 
Εκτύπωση προσκλήσεων: €0,10 ανά σελίδα 
Μετάβαση Ταχυδροµείο για αποστολή προσκλήσεων: €5,00 
Αποστολή συστηµένης επιστολής: €2,43 ανά πρόσκληση 
Παράσταση στο γραφείο κατά την αναµονή των πιστωτών: €15,00 
Σύνταξη πίνακα περιουσιακής κατάστασης: €50,00 
Σύνταξη πίνακα πιστωτών – οφειλών: €50,00 
Σύνταξη πίνακα αποδεικτικών εγγράφων: €50,00 
Σύνταξη σχεδίου διευθέτησης οφειλών: €50,00 
Σύνταξη βεβαίωσης αποτυχίας απόπειρας συµβιβασµού: €10,00 
Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης περί ακρίβειας των στοιχείων: €5,00 
Μετάβαση στο Υποθ/κείο της έδρας του δικηγόρου: €5,00 
Έρευνα στο Υποθ/κείο και σύνταξη σχετικού πίνακα: €10,00 ανά εγγραφή µερίδας, βαρών, 
κατασχέσεων, διεκδικήσεων. 
Σύνταξη αίτησης προς το ∆ικαστήριο: €200,00 έως 3 σελίδες 
Αµοιβή ανά σελίδα ύστερα από την 4η (ουσιαστικά εφαρµόζεται όταν οι πιστωτές είναι 
πολλοί): €50,00 
Εκτύπωση αίτησης & αντιγράφων: €0,10 ανά σελίδα 
Χαρτοσήµανση αίτησης: €6,25 
Χαρτοσήµανση αντιγράφων: €1,00 και επιλέον €0,50 για κάθε πιστωτή 
Χαρτοσήµανση πινακίου: €5,75 
Παράσταση στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου για κατάθεση αίτησης: €5,00 
Παράσταση στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου για λήψη αντιγράφων αίτησης: €5,00 
Μετάβαση Ταχυδροµείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιµελητή στην Αθήνα: 
€5,00 
Αποστολή συστηµένης επιστολής στον επιµελητή: €3,74 
Κόστος επίδοσης: € 23,00 ανά επίδοση πλέον οδοιπορικών €0,40/χλµ (σε έδρα πιστωτή σε 
∆ήµο εκτός ορίων του ∆ήµου Αθηναίων) και ΦΠΑ 23%. 
Κατάθεση κρίσιµων εγγράφων φακέλου στη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου: €5,00 
Παράσταση στη Γραµµατεία για λήψη σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €5,00 
Αντίγραφα σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €0,10 ανά σελίδα 
Τροποποίηση σχεδίου διευθέτησης οφειλέτη µε βάση τις παρατηρήσεις των πιστωτών: 
€50,00 
Έλεγχος αντιρρήσεων πιστωτών µετά την τροποποίηση του σχεδίου διευθέτησης: €50,00 
Σύνταξη πρακτικού συµβιβασµού και κατάργησης της δίκης: €300,00 
Χαρτοσήµανση πρακτικού συµβιβασµού: €6,25 
Στην περίπτωση επίτευξης συµβιβασµού η δικαστική διαδικασία τελειώνει εδώ και 
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χρεώνονται επιπλέον τα αντίγραφα του πρακτικού. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία, η 
διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη χρέωση του πρακτικού συµβιβασµού. 
Σύνταξη (τυπικών) προτάσεων κατά την εκδίκαση: €70,00 
Σύνταξη προσθήκης (εφόσον χρειαστεί, ανάλογα µε τα επιχειρήµατα των αντιδίκων): 
€50,00 ανά σελίδα 
Χαρτοσήµανση προτάσεων: €6,25 
Παράσταση στο ακροατήριο: €60,00 
Παράσταση στη Γραµµατεία για κατάθεση προσθήκης: €5,00 
Παρακράτηση ∆ικηγορικού Συλλόγου 15% επί τετραπλοτύπο προείσπραξης ποσού 
(80+59+69) 208,00: €62,40 
Παρακράτηση φόρου 15% επί του άνω ποσού: €62,40 (δεν συνυπολογίζεται στο κόστος, 
είναι επιβάρυνση του δικηγόρου) 
Παράσταση στη Γραµµατεία για λήψη αντιγράφου απόφασης: €5,00 
Αντίγραφα απόφασης: €0,10 ανά σελίδα 
Χαρτοσήµανση απόφασης: €0,50 ανά αντίγραφο. 
Μετάβαση Ταχυδροµείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιµελητή στην Αθήνα: 
€5,00 
Αποστολή συστηµένης επιστολής στον επιµελητή: €3,74 
Επίδοση απόφασης σε αντιδίκους για τελεσιδικία: €23,00 ανά επίδοση, πλέον ΦΠΑ 23% & 
οδοιπορικών. 
Σύνταξη αίτησης σε εργοδότη και πιστωτές που παρακρατούν δόσεις στην πηγή: €20,00 
Μετάβαση Ταχυδροµείο για αποστολή αίτησης: €5,00 
Αποστολή συστηµένης επιστολής σε εργοδότη & πιστωτή: €2,43 ανά επιστολή. 
Όλα τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%, πλην των ταχυδροµικών τελών και των 
κρατήσεων ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες είναι άµεσα ελέγξιµες και από τον εντολέα 

Το σύνολο του κόστους, το οποίο, όπως είναι προφανές, ποικίλλει ανάλογα µε το πλήθος 

των ενεργειών και των πιστωτών, µπορεί να υπολογιστεί από τον κάθε αναγνώστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΠΤΩΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

3.1. Αγγλικό ∆ίκαιο  

Το Αγγλικό πτωχευτικό δίκαιο είναι διαιρεµένο σε δύο µεγάλες ενότητες, την 

εκκαθάριση των υπερχρεωµένων εταιριών (companies, corporate) και την εκκαθάριση 

(πτώχευση) των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, εµπόρων ή µη εµπόρων (individuals). 

Τα ουσιαστικά και τα διαδικαστικά θέµατα και για τις δύο κατηγορίες αντιµετωπίζονται σε 

ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο, το λεγόµενο Insolvency Act 1986, το οποίο συµπληρώνεται 

σε επιµέρους θέµατα που αφορούν τη µία ή την άλλη κατηγορία, εταιρίες ή φυσικά 

πρόσωπα, από ειδικότερα νοµοθετήµατα ιδίως δε αυτά που προσδιορίζουν το νοµικό πλαίσιο 

λειτουργίας των εταιριών.  

Στο πτωχευτικό δίκαιο των εταιριών αντί του όρου πτώχευση (bankruptcy) 

χρησιµοποιείται ο όρος insolvency που υποδηλώνει οικονοµική αδυναµία, έλλειψη 

ρευστότητας. Οι θεσµοί που προβλέπονται στο Insolvency Act 1986 για την αντιµετώπιση 

της κρίσης µιας επιχείρησης στοχεύουν και καταλήγουν είτε στην εξυγίανση και στη 

συνέχιση της λειτουργίας της είτε στην εκκαθάριση και στην περάτωσή της. Οι θεσµοί αυτοί 

είναι: α) receivership που ισοδυναµεί ουσιαστικώς µε την διαχείριση της εταιρίας από 

διαχειριστή, ο οποίος παλαιότερα διοριζόταν δικαστικώς, κατά την πρακτική που έχει 

επικρατήσει σήµερα διορίζεται από τον ή τους δανειστές που χρηµατοδοτούν την εταιρία, 

δηλαδή από τραπεζικούς φορείς, εφόσον οι σχετικές συµβάσεις χρηµατοδοτήσεως 

προβλέπουν λήψη διαχειριστικών µέτρων και διορισµό διαχειριστού σε περίπτωση 

αφερρεγυότητος. β) Administration είναι ο διορισµός ενός τρίτου διαχειριστή από την ίδια 

την εταιρία µε αποστολή την εξυγίανσή της και την εύρεση µέσων προς διανοµή στους 

πιστωτές και τακτοποίηση των οφειλών της (part 26 of Companies Act 2006). Ο ίδιος 

διαχειριστής µπορεί να ορισθεί και δικαστικώς είτε µετά από αίτηση της εταιρίας ή των 

νοµίµων εκπροσώπων της ή ακόµη και από έναν ή περισσοτέρους πιστωτές της  . c) Winding 

up ή liquidation 
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 Με τον θεσµό αυτό επιδιώκεται εξ αρχής η εκκαθάριση της εταιρίας, στο τέλος δε 

της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθεί η λύση της. Η εκκαθάριση ως συνέπεια της 

αδυναµίας πληρωµών είτε είναι εκούσια µε την έννοια ότι αποφασίζεται από την ίδια την 

εταιρία είτε είναι αναγκαστική µε την έννοια ότι διατάσσεται δικαστικώς µετά από αίτηση 

είτε της ίδιας της εταιρίας είτε των διαχειριστών της είτε των πιστωτών της είτε ακόµη και 

από την διοικητική αρχή που εποπτεύει τις εταιρίες (Secretary of State for Trade and 

Industry) είτε ακόµη και από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας.  

Ως bankruptcy τιτλοφορείται το κεφάλαιο IX του Insolvency Act 1986 και αφορά την 

πτώχευση φυσικών προσώπων (individuals). Ενώ στο πτωχευτικό δίκαιο των εταιριών ο 

απώτερος σκοπός είναι η εκκαθάριση και η περάτωση της εταιρίας που βρίσκεται σε 

αδυναµία πληρωµών, ο απώτερος σκοπός στο πτωχευτικό δίκαιο των φυσικών προσώπων 

είναι η απαλλαγή του υπερχρεωµένου προσώπου από τα χρέη του, η προσωπική και η 

οικογενειακή του λύτρωση από το βάρος και το άγος των χρεών. Από το πέρας της 

πτωχευτικής διαδικασίας το υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο εξέρχεται απηλλαγµένο, 

εξαγνισµένο και έχει την ευκαιρία να κάνει µια νέα αρχή στη ζωή του (“The discharge 

permits the debtor to be given a fresh start and is in such a context seen as a form of 

rehabilitation”).  

Στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο η δυνατότητα των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων να 

απαλλαγούν από τις οφειλές τους ήταν θεσµοθετηµένη µόνον υπέρ των εµπόρων. Ήδη όµως 

µετά τα µέσα του 19ου αιώνα, και συγκεκριµένα από το 1861, η πτώχευση ως θεσµός και 

µηχανισµός απαλλαγής από τα χρέη επεκτάθηκε και στα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν 

εµπορική ιδιότητα  .  

∆ιαδικαστικά η πτώχευση φυσικού προσώπου ξεκινά µε αίτηση προς το πτωχευτικό 

δικαστήριο, την οποία µπορεί να υποβάλει είτε ο ίδιος ο οφειλέτης είτε κάποιος εκ των 

δανειστών του, εφόσον ο τελευταίος καταφέρει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι τα χρέη 

του οφειλέτη ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 750 £ (bankruptcy level).  

Συζητείται εδώ και αρκετό καιρό στο αγγλικό δίκαιο η σκοπιµότης εισαγωγής µιας 

διοικητικής διαδικασίας πτωχεύσεως για πτωχεύσεις µε µικρό αντικείµενο, έτσι ώστε η 

αίτηση πτωχεύσεως να υποβάλλεται σε κάποιο δηµόσιο λειτουργό ειδικευµένο σε 

πτωχευτικά θέµατα (Official Receiver), ο οποίος θα αποφασίζει επί της πτωχεύσεως και θα 
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συνδράµει τον πτωχό στη διαχείριση των διαφόρων διαδικαστικών και ουσιαστικών 

ζητηµάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της πτωχευτικής εκκαθάρισης.  

Μετά την υποβολή της αιτήσεως εκδίδεται δικαστική απόφαση, η οποία κηρύσσει 

την πτώχευση αν κάνει δεκτή την σχετική αίτηση (bankruptcy order). Με την έκδοση της 

πτωχευτικής αποφάσεως αρχίζει η πτωχευτική διαδικασία και διορίζεται προσωρινά 

δηµόσιος πτωχευτικός λειτουργός (official receiver). Ο δηµόσιος πτωχευτικός λειτουργός 

έχει την αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, να διαπιστώνει την περιουσιακή κατάσταση του 

πτωχού, να διερευνά τα αίτια της υπερχρεώσεώς του, να εκτιµά την αξία της τυχόν 

υπάρχουσας πτωχευτικής περιουσίας και, αν χρειασθεί, να ζητεί την επερώτηση και 

ανάκριση του πτωχού δηµοσίως. Στο πλαίσιο αυτής της δηµόσιας ανακρίσεως ο πτωχός 

καλείται να προβεί σε ένορκες δηλώσεις για θέµατα που αφορούν την περιουσιακή του 

κατάσταση, για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πτώχευση και για άλλα παρεµφερή 

θέµατα.  

Εφόσον υπάρχει επαρκής πτωχευτική περιουσία ο δηµόσιος πτωχευτικός λειτουργός 

καλεί συνέλευση πιστωτών προκειµένου αυτή να διορίσει εκκαθαριστή (trustee). Με τον 

διορισµό του όλη η πτωχευτική περιουσία περιέρχεται αυτοµάτως στον εκκαθαριστή, ο 

οποίος έχει ευρείες εξουσίες διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως και διαθέσεως του προϊόντος 

της ρευστοποιήσεως στους πιστωτές. Με την µεταβίβαση της περιουσίας στον εκκαθαριστή 

ο πτωχός απαλλάσσεται από τα χρέη του. Η απαλλαγή επέρχεται αυτοµάτως και αυτοδικαίως 

ένα έτος µετά την έκδοση της πτωχευτικής αποφάσεως.  

Είναι όµως δυνατόν η πτωχευτική απόφαση να εξαρτά την απαλλαγή του από όρους 

ή από την εκπλήρωση κάποιων υποχρεώσεων σε βάθος χρόνου που µπορεί να είναι από δύο 

έως δέκα πέντε έτη. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή του επέρχεται µετά την πάροδο του 

χρόνου που ορίσθηκε µε τη δικαστική απόφαση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή των 

όρων που τέθηκαν στον οφειλέτη.  

Ειδικές διατάξεις ρυθµίζουν την αξιοποίηση του σπιτιού του πτωχού. Κατά βάση το 

σπίτι του περιλαµβάνεται στην πτωχευτική περιουσία. Υπό ορισµένες, όµως, προϋποθέσεις 

που διατυπώνονται µε κοινωνικά κριτήρια το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την απόδοση 

του σπιτιού στον πτωχό.  
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Ο νοµοθέτης κατ’αρχήν επιτρέπει να καθυστερήσει η εκποίηση του σπιτιού για ένα 

έτος από την ηµεροµηνία, κατά την οποία η διαχείριση της περιουσίας του πτωχού είχε 

περιέλθει στον εκκαθαριστή (trustee). Μετά την πάροδο του έτους, το σπίτι ρευστοποιείται 

και το προϊόν της ρευστοποιήσεως αποδίδεται στους πιστωτές έναντι εξοφλήσεως των 

απαιτήσεών τους. Αν ο εκκαθαριστής δεν επιτύχει εντός τριετίας από την έκδοση της 

πτωχευτικής αποφάσεως να εκποιήσει / ρευστοποιήσει το σπίτι του πτωχού, τότε αυτό 

περιέρχεται αυτοδικαίως και αυτοµάτως στην κυριότητά του. Μεταξύ της ενιαύσιας 

καθυστερήσεως στην εκποίηση και της οριστικής µαταιώσεώς της, αν ο εκκαθαριστής δεν 

καταφέρει να πουλήσει το σπίτι εντός της προαναφερθείσας τριετίας, ο νόµος προβλέπει και 

την δυνατότητα πιο κοινωνικών λύσεων αναφορικά µε το σπίτι ανάλογα µε τις περιστάσεις 

και κυρίως την αξιολόγηση των οικιστικών αναγκών του ίδιου του πτωχού και της 

οικογένειάς του ή των συνοικούντων µε αυτόν γενικότερα. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο 

κρίνει ότι οι εν λόγω ανάγκες επιβάλλουν να παραµείνει το σπίτι στην κατοχή και κυριότητα 

του πτωχού και ότι η εκποίηση / ρευστοποίηση εµφανίζεται ως ένα σκληρό και 

αντικοινωνικό µέτρο, µπορεί µε ειδική απόφασή του να επιτρέψει την παραµονή του πτωχού 

και της οικογένειάς του στο σπίτι είτε για µεγαλύτερο διάστηµα από το προβλεπόµενο στο 

νόµο είτε και για πάντα (σχετ. sec. 335A - 338 Insolvency Act 1986).  

3.2. Ηνωµένες Πολιτείες  

Στο δίκαιο των ΗΠΑ ο Πτωχευτικός Κώδικας (Bankruptcy Code) περιλαµβάνεται 

στον 11ο Τίτλο του λεγοµένου Ενιαίου Κώδικα ΗΠΑ (USA Code) και αποτελεί το 

οµοσπονδιακό πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο όµως µπορεί να διαφοροποιείται στα επιµέρους 

δίκαια των πολιτειών. Το πεδίο εφαρµογής του αµερικανικού ΠτΚ εκτείνεται ενιαία σε 

όλους τους οφειλέτες ανεξάρτητα αν πρόκειται για εταιρίες ή εµπόρους ή φυσικά πρόσωπα ή 

ιδιώτες καταναλωτές. Στη βάση της λογικής αυτής ο ΠτΚ-ΗΠΑ περιλαµβάνει αφενός 

γενικές διατάξεις που κατά βάση ισχύουν για όλες τις κατηγορίες πτωχεύσεων και 

περιλαµβάνονται κυρίως στα κεφάλαια 1, 3 και 5  και αφετέρου ειδικές διατάξεις στα 

κεφάλαια 7, 11 και 13 µε ρυθµίσεις προσαρµοσµένες κυρίως στην περιουσιακή εικόνα και 

στο οικονοµικό προφίλ του οφειλέτη.  

Μερικές από τις πιο σηµαντικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο γενικό µέρος του ΠτΚ-

ΗΠΑ είναι οι ακόλουθες:  
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H υποβολή αιτήσεως πτωχεύσεως είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τους 

δανειστές του έχει ως συνέπεια την αυτόµατη αναστολή όλων των ατοµικών διώξεων 

εναντίον του (Bankruptcy Code sec 362 automatic stay).  

Σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του sec 363 η διοίκηση όλης της πτωχευτικής 

περιουσίας περιέρχεται στον εκκαθαριστή, ο οποίος έχει δικαίωµα να την ρευστοποιήσει και 

να διανείµει το προϊόν της ρευστοποίησης στους πιστωτές .  

Προβλέπεται αρκετά εκτενής και λεπτοµερειακός κατάλογος περιουσιακών 

αντικειµένων που εξαιρούνται και δεν περιλαµβάνονται στην πτωχευτική περιουσία. Στον 

κατάλογο αυτό περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:  

Ακίνητη περιουσία ή προσωπική περιουσία (personal property) αξίας έως 15.000 $.  

Περιουσία σε µηχανοκίνητο όχηµα µέχρις αξίας 2.400 $.  

Οικιακά αντικείµενα, έπιπλα, βιβλία, µουσικά όργανα και άλλα προσωπικά είδη συνολικής 

αξίας 8.000 $.  

Κοσµήµατα µέχρις αξίας 1.000 $.  

Επαγγελµατικά βιβλία ή επαγγελµατικά εργαλεία µέχρις συνολικής αξίας 1.500 $.  

∆ικαιώµατα από ασφαλιστήρια ζωής µε επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς το είδος του 

ασφαλιστηρίου.  

Πάσης φύσεως κοινωνικές παροχές ή άλλα βοηθήµατα που λαµβάνει τακτικά ο οφειλέτης 

καθώς και οι αξιώσεις διατροφής στο µέτρο που απαιτείται για την διαβίωση του ιδίου και 

των εξαρτηµένων από αυτόν ατόµων.  

Αξιώσεις αποζηµιώσεως για ορισµένες αιτίες όπως τραυµατισµός κ.λπ.  

Συνταξιοδοτικές αξιώσεις µέχρι του αφορολογήτου ορίου.  

H περιουσία που εξαιρείται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση µπορεί να 

περιλαµβάνει και το ακίνητο που χρησιµοποιεί ο οφειλέτης ως κατοικία εφόσον, όµως, δεν 
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έχει προβεί σε καταδολιευτικές πράξεις και, κυρίως, εκποιήσεις κατά την τελευταία δεκαετία 

πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης .  

Στο κεφάλαιο 5 απαριθµούνται οι οφειλές, ως προς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 

χωρήσει απαλλαγή του οφειλέτη. Οι µη υπαγόµενες στην πτωχευτική ρύθµιση και απαλλαγή 

οφειλές είναι οι ακόλουθες:  

- φορολογικά ή τελωνειακά χρέη·  

- χρηµατικές οφειλές που δηµιουργήθηκαν µε απατηλά µέσα µε την έννοια δηλαδή ότι ο 

οφειλέτης έλαβε χρήµατα ή ιδιοκτησία ή υπηρεσίες αποκρύπτοντας από τον 

αντισυµβαλλόµενό του την οικονοµική του κατάσταση καθώς και η απόκτηση πολυτελών 

αγαθών από ορισµένη αξία και πάνω (π.χ. συνολικής αξίας άνω των 500 $) σχετικά σύντοµο 

χρονικό διάστηµα πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης (π.χ. 90 ηµέρες ή 70 ηµέρες 

πριν από την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης, ανάλογα µε την περίπτωση και τις αξίες 

που αφορά)·  

- οφειλές διατροφής συζύγου, τέως συζύγου, τέκνων κ.λπ.  

Ως προς την εξειδίκευση τώρα των διαφόρων κατηγοριών πτωχεύσεων σύµφωνα µε 

τα κεφάλαια 11, 7 και 13 ΠτΚ-ΗΠΑ, ανάλογα κυρίως µε το οικονοµικό προφίλ του πτωχού 

οφειλέτη, πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής: Το κεφάλαιο 11, ευρύτερα γνωστό και ως 

chapter 11, εφαρµόζεται στις πτωχεύσεις εταιριών και εµπορικών επιχειρήσεων, ενώ οι 

ιδιώτες υπάγονται συνήθως στις πτωχευτικές ρυθµίσεις του chapter 7 ή του chapter 13. Στις 

στατιστικές αναφέρεται ότι περίπου τα 2/3 των πτωχεύσεων ιδιωτών εκκαθαρίζονται µε 

βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου 7, ενώ µόλις περίπου το 1/3 εκκαθαρίζεται µε τις διατάξεις 

του κεφαλαίου 13 [15] .  

Στην πτωχευτική διαδικασία του κεφαλαίου 7 υπάγεται κατά βάση οποιοδήποτε 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε εξαίρεση λίγες µόνον κατηγορίες επιχειρήσεων που 

απαριθµούνται στην παρ. 109 του γενικού µέρους του ΠτΚ-ΗΠΑ και είναι οι 

σιδηροδροµικές, οι τραπεζικές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Όπως, όµως, ήδη 

αναφέρθηκε η πτώχευση του κεφαλαίου 7 αποτελεί µορφή πτώχευσης κατ’ εξοχήν 

κατάλληλη για υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ουσιαστικώς τακτικών 

πόρων και εισοδηµάτων. Το χαρακτηριστικό της πτωχευτικής διαδικασίας του κεφαλαίου 7 
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είναι ότι ο οφειλέτης που υπάγεται σ’ αυτήν δεν έχει τακτικά εισοδήµατα, οπότε µεταβιβάζει 

το σύνολο της περιουσίας που έχει στον εκκαθαριστή, ο οποίος αναλαµβάνει την διαχείριση 

και την εκποίησή της µε σκοπό τη διανοµή του προϊόντος της ρευστοποιήσεως στους 

πιστωτές. Με τη µεταβίβαση της περιουσίας του στον εκκαθαριστή ο οφειλέτης 

απαλλάσσεται πλήρως από όλα του τα χρέη. Αναφέρεται ότι εδώ η διαδικασία απαλλαγής 

του οφειλέτη διαρκεί µερικούς µόνον µήνες, συνήθως γύρω στους 4 µήνες. Η απαλλαγή 

χορηγείται χωρίς όρους και περιορισµούς και κυρίως χωρίς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για 

τον οφειλέτη και χωρίς η χορήγηση της να εξαρτάται από την καλή συναλλακτική 

συµπεριφορά του για κάποιο χρονικό διάστηµα.  

Υπάρχει ένας αρκετά µακροσκελής και λεπτοµερειακός κατάλογος περιουσιακών 

στοιχείων που εξαιρούνται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση και µπορεί να τα κρατήσει ο 

οφειλέτης. Τα περιουσιακά είδη που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό έχουν κατά βάση 

προσδιορισθεί µε βάση το κριτήριο των ελάχιστων µέσων που χρειάζεται ο οφειλέτης για την 

διαβίωση και για την επιβίωσή του.  

Η πτώχευση µε τους όρους του κεφαλαίου 7 υπόκειται στον περιορισµό της 

καταχρηστικής άσκησης της αίτησης πτωχεύσεως. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η αίτηση 

πτωχεύσεως έχει υποβληθεί καταχρηστικώς την απορρίπτει ή, ενδεχοµένως, την υπαγάγει 

στην πτωχευτική διαδικασία των κεφαλαίων 11 και 13. Η αίτηση πτωχεύσεως κρίνεται 

καταχρηστική όταν τα µηνιαία εισοδήµατα του πτωχού µετά από την αφαίρεση των 

αναγκαίων για τη διαβίωσή του εξόδων δεν είναι λιγότερα από το 25% των ανέγγυων 

πιστωµάτων ή δεν είναι λιγότερα από 6.000 $ ανάλογα ποιο από τα δύο µεγέθη είναι 

µεγαλύτερο ή όταν τα µηνιαία εισοδήµατα του πτωχού µετά από την αφαίρεση των 

αναγκαίων για τη διαβίωσή του εξόδων δεν είναι λιγότερα από 10.000 $ .  

Η πτωχευτική διαδικασία υπό το κεφάλαιο 13 διαφέρει ουσιωδώς από αυτήν του 

κεφαλαίου 7. Στην πτωχευτική διαδικασία του κεφαλαίου 13 υπάγονται µόνον οι οφειλέτες 

που έχουν τακτικά εισοδήµατα. Η προϋπόθεση αυτή είναι καθοριστική και για την 

διαµόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας του κεφαλαίου 13, η οποία ουσιαστικώς αποτελεί 

διαδικασία ρύθµισης οφειλών. Μετά την υποβολή της αιτήσεως στο πτωχευτικό δικαστήριο 

ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει σχέδιο πληρωµής των οφειλών του, το οποίο τελεί υπό 

την έγκριση και επικύρωση του δικαστηρίου, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των 

πιστωτών κυρίως αυτών που έχουν εµπράγµατες ασφάλειες. Με εξαίρεση τα περιουσιακά 
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στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση του οφειλέτη, στα οποία πιθανώς να 

περιληφθεί και η κύρια κατοικία του, όλη η υπόλοιπη περιουσία του είναι δεσµευµένη και 

δεν µπορεί να εκποιηθεί µε τη διαφορά όµως ότι παραµένει υπό την διοίκηση και υπό την 

κυριότητα του ίδιου του οφειλέτη και δεν έχουµε εδώ µεταβίβαση στον εκκαθαριστή.  

Σύµφωνα µε την πτωχευτική διαδικασία του κεφαλαίου 13 η πτωχευτική περιουσία 

εκτείνεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο οφειλέτης κατά την έναρξη της 

πτωχευτικής διαδικασίας καθώς και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά µετά την 

έναρξη της διαδικασίας. Η επέκταση αυτή της πτωχευτικής απαλλοτριώσεως στη 

µεταπτωχευτική περιουσία αποτελεί ουσιώδη διαφορά της πτωχεύσεως του κεφ. 13 από την 

πτώχευση του κεφ. 7, η οποία, όπως είδαµε, περιλαµβάνει µόνον την περιουσία που υπάρχει 

κατά την έναρξη της διαδικασίας. Άλλη µία ουσιώδης διαφορά είναι ότι εδώ, υπό το 

καθεστώς δηλαδή της πτωχεύσεως του κεφ. 13, η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας δεν 

περιέρχεται στον εκκαθαριστή αλλά παραµένει στον οφειλέτη (sec 1306 b, 1327 b). Υπό την 

πτωχευτική διαδικασία του κεφ. 13 ο οφειλέτης είναι υποχρεωµένος να καταθέσει σχέδιο 

αποπληρωµής των οφειλών σε συνδυασµό µε την αποκάλυψη όλων των πηγών εσόδων που 

έχει και θέση των εν λόγω εισοδηµατικών πηγών υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του 

εκκαθαριστή (sec 1321, 1322). Τo σχέδιο τίθεται σε ισχύ και εφαρµόζεται, εφόσον το 

επικυρώσει το πτωχευτικό δικαστήριο και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τους εµπραγµάτως 

ασφαλισµένους πιστωτές ή από πιστωτές άλλων ειδικών κατηγοριών (sec 1325).  

3.3 Γερµανικό ∆ίκαιο  

Στο γερµανικό δίκαιο η ρύθµιση των οφειλών φυσικών προσώπων αποτελεί τµήµα 

του πτωχευτικού δικαίου και οι σχετικές διατάξεις έχουν θεσπισθεί από το έτος 1999 και 

έχουν ενσωµατωθεί στον γερµανικό Πτωχευτικό Κώδικα (Insolvenzordnung = InsO) ως 

ένατο και δέκατο κεφάλαιο αυτού µε τον τίτλο «Απαλλαγή από υπόλοιπα οφειλών» 

(Restschuldbefreiung). Ο τίτλος προϊδεάζει ήδη ότι σκοπός του νόµου είναι η απαλλαγή των 

φυσικών προσώπων από τις οφειλές τους [16] .  

Ο γερµανικός ΠτΚ διακρίνει την πτώχευση των φυσικών προσώπων από την 

πτώχευση των καταναλωτών. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν εµπορική δραστηριότητα ή και απλώς οικονοµική δραστηριότητα που δεν αποτελεί 

εµπορία (παρ. 286 - 303 InsO). Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι καταναλωτές ως ιδιώτες 
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που περιέρχονται σε καθεστώς υπερχρέωσης από καταναλωτική δραστηριότητα, όπως είναι 

οι καταναλωτικές αγορές, τα καταναλωτικά δάνεια κ.λπ. (παρ. 304 - 314 InsO). Στο δίκαιο 

της πτώχευσης των καταναλωτών υπάγονται και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν µικρής 

εκτάσεως οικονοµική δραστηριότητα. Η έκταση δε της οικονοµικής τους δραστηριότητας 

κρίνεται από τον αριθµό των πιστωτών τους. Χαρακτηριστικά η παρ. 304 παρ. 2 InsO ορίζει 

ότι στο πτωχευτικό δίκαιο των καταναλωτών υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα που κατά τον 

χρόνο υποβολής της αιτήσεως πτωχεύσεως έχουν µέχρι 20 τον αριθµό πιστωτές και εφόσον 

στους πιστωτές αυτούς δεν συγκαταλέγονται εργατικές απαιτήσεις.  

Το υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο υποβάλει κατά το γερµανικό δίκαιο αίτηση 

πτωχεύσεως, η οποία διέπεται από τις ειδικές διατάξεις των παρ. 286 επ. γερµΠτΚ. Η 

πτώχευση δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στην απαλλαγή από τα χρέη αλλά προϋποθέτει την 

υποβολή ξεχωριστής αιτήσεως από τον οφειλέτη για ρύθµιση των χρεών του και απαλλαγή 

(παρ. 287 παρ. 1 InsO, υποχρεωτική σύνδεση της αιτήσεως απαλλαγής µε αίτηση 

πτωχεύσεως). Περαιτέρω, βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης απαλλαγής είναι η 

εκχώρηση στον εκκαθαριστή για χρονική διάρκεια µίας εξαετίας όλων των κατασχετών 

εσόδων του οφειλέτη από την παροχή εργασίας ή από άλλες πηγές περιοδικών παροχών. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξαετίας ο οφειλέτης τελεί υπό καθεστώς ρυθµίσεως οφειλών. 

Μετά την πάροδο της εξαετίας µπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του υπό τον όρο ότι στο ίδιο 

αυτό διάστηµα εξεπλήρωσε κανονικά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον νόµο και 

από τη ρύθµιση οφειλών (βλ. ιδίως παρ. 295 γερµΠτΚ). Εδώ συγκαταλέγεται και η 

υποχρέωση του οφειλέτη να µεταβιβάσει στον εκκαθαριστή ποσοστό 50% της περιουσίας 

που αποκτά από κληρονοµιά µετά την υποβολή της αιτήσεως απαλλαγής, η υποχρέωση 

αποκαλύψεως πρόσθετων πόρων και εσόδων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εξαετίας, 

η υποχρέωση διενέργειας οποιωνδήποτε πληρωµών προς τους πιστωτές του µόνο µέσω του 

εκκαθαριστού [17] και η αποφυγή ευνοϊκών καταβολών σε επιλεγµένους πιστωτές, η 

υποχρέωση καταβολής στον εκκαθαριστή της δικαστικώς ορισθείσας αµοιβής του, η µη 

εµπλοκή του σε ορισµένα οικονοµικά ποινικά αδικήµατα (παρ. 283 - 283c StGB).  

Όσο εκκρεµεί η αίτηση απαλλαγής δεν επιτρέπονται µέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως των 

πιστωτών (παρ. 294 InsO).  

Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωµένων 

καταναλωτών ισχύουν ορισµένες αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες. Ο καταναλωτής, όπως και 
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τα λοιπά υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα, υποβάλει αίτηση πτωχεύσεως, η οποία µπορεί να 

συνδέεται και µε αίτηση απαλλαγής από τα χρέη. Η αίτηση πτωχεύσεως του καταναλωτή 

πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αρµοδίου προσώπου ότι κατά το τελευταίο εξάµηνο 

πριν από την υποβολή της έλαβε χώρα προσπάθεια συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές, η οποία 

απέτυχε (παρ. 305 παρ. 1 αρ. 1 InsO). Ακόµη η αίτησή του πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάλογο περιουσιακών στοιχείων και από κατάλογο πιστωτών καθώς και από σχέδιο 

εκκαθάρισης / ρύθµισης των οφειλών. Παρά δηλαδή την αποτυχούσα προσπάθεια 

συνδιαλλαγής πριν από την υποβολή της αίτησης πτωχεύσεως, ο οφειλέτης οφείλει να 

συνοδεύσει την υποβολή της αίτησής του µε νέο σχέδιο συνδιαλλαγής και εξωδικαστικής 

ρύθµισης. Η διαδικασία πτωχεύσεως αδρανοποιείται µέχρι να ληφθεί απόφαση επί του 

σχεδίου συνδιαλλαγής· ο νόµος τάσσει προς τούτο τρίµηνη προθεσµία (παρ. 306 γερµΠτΚ). 

Εντός της προθεσµίας αυτής το σχέδιο συνδιαλλαγής είτε γίνεται δεκτό από όλους τους 

πιστωτές είτε γίνεται δεκτό τουλάχιστον από το 50% αυτών που πρέπει να εκπροσωπούν και 

το 50% των απαιτήσεων, οπότε η ελλείπουσα συναίνεση των υπολοίπων πιστωτών 

αντικαθίσταται από το δικαστήριο. Αν αποτύχει συµφωνία επί του σχεδίου συνδιαλλαγής και 

δεν συγκεντρωθεί το απαιτούµενο ελάχιστο ποσοστό του 50% των πιστωτών ή συγκεντρωθεί 

µεν το ελάχιστο αυτό ποσοστό αλλά τελικώς δεν επικυρώνεται η συνδιαλλαγή από την 

δικαστική απόφαση που υποκαθιστά τη συναίνεση των πιστωτών που λείπουν, τότε το 

πτωχευτικό δικαστήριο επιλαµβάνεται αυτοδικαίως της συνέχισης της αδρανοποιηθείσας 

διαδικασίας πτωχεύσεως σύµφωνα µε τους απλοποιηµένους κανόνες των παρ. 311 - 314 

γερµΠτΚ.  

Στο πλαίσιο της απλοποιήσεως της πτωχευτικής διαδικασίας εντάσσεται κυρίως η 

δυνατότητα να παραλειφθεί η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν και 

να διαταχθεί ο οφειλέτης από το πτωχευτικό δικαστήριο να καταβάλει εντός ορισµένης 

προθεσµίας στον εµπιστευµατοδόχο την αξία αυτή των περιουσιακών στοιχείων σε µετρητά 

προς διάθεση στους πιστωτές. Αν παράλληλα µε την αίτηση πτωχεύσεως υπάρχει και αίτηση 

απαλλαγής, αυτή διερευνάται από το πτωχευτικό δικαστήριο µόνον µετά την πάροδο της 

προθεσµίας που έταξε το δικαστήριο για την καταβολή από τον οφειλέτη σε µετρητά της 

αξίας των περιουσιακών του στοιχείων (παρ. 314 παρ. 3 InsO). Ως προς την διαδικασία 

εκδικάσεως της αιτήσεως απαλλαγής και εκδόσεως σχετικής αποφάσεως απαλλαγής ισχύουν 

όσα ήδη αναπτύχθηκαν για την απαλλαγή γενικώς των φυσικών προσώπων και ρυθµίζονται 

ειδικότερα στις παρ. 289 - 291 InsO, στις οποίες παραπέµπει η παρ. 314. Επίσης 

εφαρµόζονται και εδώ οι λοιπές διατάξεις για την διαδικασία και τους όρους απαλλαγής 
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κατά τις παρ. 295 - 304 InsO. Η διαδικασία της πτωχεύσεως αίρεται αυτοδικαίως όταν 

καταστεί τελεσίδικη η δικαστική απόφαση, η οποία δέχεται την υπαγωγή του οφειλέτη στη 

διαδικασία ρύθµισης και απαλλαγής (παρ. 289 παρ. 2 γερµΠτΚ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

4.1 Γενικά 

 

∆εν είναι πλέον υποχρεωτική για τον οφειλέτη η απόπειρα εξώδικης ρύθµισης των χρεών 

πριν την κατάθεση της αίτησης για δικαστική ρύθµισης των χρεών. Τα αποτελέσµατα από τη 

µέχρι σήµερα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης δεν είναι ικανοποιητικά, εξαιτίας 

κυρίως της απροθυµίας των πιστωτικών ιδρυµάτων να επεξεργαστούν κατά ουσιαστικό 

τρόπο τα σχετικά αιτήµατα των οφειλετών. Η επιδίωξη της εξώδικης ρύθµισης καθίσταται 

έτσι τυπική, προκαλώντας αδικαιολόγητα επιβάρυνση και επιβράδυνση της διαδικασίας. 

Καθιερώνεται το δικαίωµα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασµό, του οποίου 

ποσόν κατάθεσης µέχρι το ύψος των 2.000 ευρώ θα είναι ακατάσχετο και  

θα προστατεύεται και από κάθε πράξη µονοµερούς συµψηφισµού απαιτήσεων της τράπεζας. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οµαλή πρόσβαση των καταναλωτών σε τραπεζικές 

συναλλαγές που είναι εξαιρετικής σηµασίας για τη σύγχρονη καθηµερινότητά τους, καθώς 

διευκολύνει καθοριστικά τη συµµετοχή τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή (διενέργεια 

συναλλαγών, πληρωµή λογαριασµών, εξοικονόµηση χρόνου, διαφύλαξη ενός ελάχιστου 

ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών). 

Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2011 πάνω από 3.200 πολίτες, δηλώνοντας αδυναµία να 

αντεπεξέλθουν στην αποπληρωµή των δανείων και των πιστωτικών καρτών τους, υπέβαλαν 

αιτήσεις δικαστικής διευθέτησης, κάνοντας χρήση του νόµου (3869/2010) για τη ρύθµιση 

οφειλών. 

Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώ από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο είχαν κατατεθεί 471 

αιτήσεις, δηλαδή κατά µέσο όρο 118 το µήνα, τον Ιούνιο µόνο κατατέθηκαν 226. Και έπεται 

συνέχεια καθώς χιλιάδες υπερχρεωµένοι καταναλωτές κυνηγούν (ως προϋπόθεση εκ του 

νόµου πριν φτάσουν στα Ειρηνοδικεία της χώρας) τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τους 

πιστωτές τους. Μάταια, όπως δείχνουν τα µέχρι σήµερα  αποτελέσµατα των προσπαθειών 

τους σκοντάφτουν στην απροθυµία και στην άρνηση των τραπεζών. 
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Από τον Σεπτέµβριο έχουν απευθυνθεί στην ΕΚΠΟΙΖΩ 3.205 καταναλωτές προκειµένου να 

βοηθηθούν στην προσπάθεια για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τους πιστωτές τους. 

Έχουν αποσταλεί 14.400 αιτήµατα σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα (ο κάθε οφειλέτης, 

δηλαδή, χρωστάει κατά µέσο όρο σε 4 µε 5 τράπεζες), ενώ εκκρεµούν να σταλούν αιτήµατα 

για άλλες 420 περιπτώσεις. 

Τα χρέη για τον καθένα φτάνουν κατά µέσο όρο τις 170 µε 180 χιλιάδες ευρώ, ενώ υπάρχουν 

και κάποιοι που χρωστάνε ποσά ύψους 800 χιλιάδων ευρώ ή και 2 εκατοµµυρίων. 

Οι πιστωτές είναι στη συντριπτική πλειονότητα τράπεζες, αλλά και ιδιώτες (ακόµη και 

συγγενείς), εταιρείες ηλεκτρικών ειδών, τηλεπικοινωνιών κ.ά. 

4.2 ∆ιαχείριση αιτηµάτων ρύθµισης Υπερχρεωµένων Φυσικών προσώπων 

µε την διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού 

4.2.1 Ενέργειες καταστήµατος 

- Το υποκατάστηµα της Τράπεζας παραλαµβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά: 

Τελευταίο εκκαθαριστικό Σηµείωµα φόρου εισοδήµατος, Τελευταία ∆ήλωση Φορολογίας 

εισοδήµατος (έντυπο Ε1), ∆ήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9) – έτους 2005 και τυχόν 

µεταγενέστερες µεταβολές, Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 

(ΕΤΑΚ), Αστυνοµικό δελτίο Ταυτότητας, Πρόσφατο Φύλλο µισθοδοσίας/ απόκοµµα 

σύνταξης ή κάρτα ανεργίας Θεωρηµένη από τον ΟΑΕ∆. 

Σε περίπτωση έγγαµου, όλα τα παραπάνω θα προσκοµίζονται και για τον/την σύζυγο. Σε 
περίπτωση εγγυητή στα υπό ρύθµιση προϊόντα ισχύει το ίδιο. 

- Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών 

- Επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον οφειλέτη για τυχόν ελλείψεις, Στην περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία, αποστέλλει στον οφειλέτη συστηµένη επιστολή ή 
εάν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη του αποστέλλει σχετικό e-mail. 

- Προωθεί τον πλήρη φάκελο στην Μονάδα Αναδιάρθρωσης ∆ανείων Ιδιωτών. 

4.2.2 Ενέργειες Μονάδας Αναδιάρθρωσης ∆ανείων Ιδιωτών 

- Αξιολογεί το αίτηµα 

- Αποστέλλει απάντηση της αξιολόγησης εντός το πολύ 45 ηµερών από την παραλαβή του 
πλήρους φακέλου στον αποστολέα του αιτήµατος, δηλ στο κατάστηµα εάν το αίτηµα 
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υποβλήθηκε από το κατάστηµα για να το παραδώσει στον πελάτη, ή στον πελάτη εάν 
υποβλήθηκε κατευθείαν από αυτόν µε κοινοποίηση στον αρµόδιο Φορέα ο οποίος 
µεσολάβησε, είτε τέλος στον Φορέα εάν το αίτηµα υποβλήθηκε µέσω αυτού, µε αντίστοιχη 
κοινοποίηση στον πελάτη. 

- Τηρεί σε ειδικό αρχείο όλα τα αντίγραφα των απαντητικών επιστολών, µαζί µε αντίστοιχες 
αιτήσεις για κάθε ανάγκη εκ των υστέρων πληροφόρησης της Τράπεζας.  

4.3 Αντιµετώπιση αιτηµάτων από τις Τράπεζες 

Η µεγάλη πλειονότητα των τραπεζών δεν απαντούν. Το 99% των προσπαθειών για 

εξωδικαστικό συµβιβασµό αποτυγχάνει. Για να επιτύχει χρειάζεται να δεχτούν όλοι οι 

πιστωτές του οφειλέτη την πρόταση διευθέτησης. Οι τράπεζες αναγκάζουν τον κόσµο να 

προσφύγει στο δικαστήριο και στα πρόσθετα έξοδα που αυτό συνεπάγεται. Στην ουσία, µε τη 

συµπεριφορά τους καταργούν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό 

Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ έχει σταλεί η αίτηση, οι τράπεζες αντί απάντησης εκδίδουν 

διαταγές πληρωµής, καταγγέλλουν εξώδικα τις συµβάσεις ή κοινοποιούν κατασχετήρια και 

οχλούν καθηµερινά στο τηλέφωνο µέσω των εισπρακτικών εταιρειών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις παίρνουν τους οφειλέτες ακόµη και οι διευθυντές των υποκαταστηµάτων. Οι 

πλειστηριασµοί µπορεί να έχουν ανασταλεί, αλλά ήδη προσδιορίζονται κάποιοι για µετά το 

πέρας του εξαµήνου, για την πρώτη Τετάρτη του Ιανουαρίου, καθώς οι κατασχέσεις 

συνεχίζονται. 

Στο Συνήγορο του Καταναλωτή από τον Σεπτέµβριο έχουν καταφύγει 2.935 άνθρωποι 

προκειµένου να προχωρήσουν σε εξωδικαστικό συµβιβασµό. ∆εν επιτεύχθηκε µέχρι στιγµής 

κανένας. 

Έχουν υποβληθεί,  9.664 αιτήσεις, πρωτίστως, σε τραπεζικά ιδρύµατα (ανά οφειλέτη 

αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 3,3 πιστωτές). Ανάµεσα στους πιστωτές είναι και εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας, ιδιώτες ή Ταµεία, όπως αυτό των Νοµικών ή της Αεροπορίας που 

έδιναν δάνεια. 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει λάβει µέχρι στιγµής 3.000 απαντήσεις (31%). Απ' αυτές 

µόνο οι 17 ήταν θετικές, αλλά και πάλι δεν επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συµβιβασµός, αφού 

για να γίνει αυτό πρέπει ν' απαντήσουν θετικά όλοι οι πιστωτές του ενδιαφερόµενου για τη 

ρύθµιση. 
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4.4 Τρόποι Ρύθµισης των οφειλών χωρίς χρήση του Ν. 3869/2010 

Αναχρηµατοδότηση της οφειλής µε µειωµένο επιτόκιο, που αφορά κυρίως καταναλωτικά 

δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες, όπως και τα επαγγελµατικά δάνεια. Τα επιτόκια 

που προσφέρονται από τις τράπεζες είναι στο επίπεδο του 9%-10%, εξαιρετικά δηλαδή 

µειωµένο σε σχέση µε το 18% που είναι το ονοµαστικό επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.  Ο 

ενδιαφερόµενος δανειολήπτης προσέρχεται στο υποκατάστηµα της Τράπεζας που έχει 

συνάψει τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες και αιτείται την συγκέντρωση των οφειλών του 

σε ένα προϊόν µε συµφωνηµένη διάρκεια. Για παράδειγµα, δανειολήπτης που τηρεί σε µια 

Τράπεζα ένα καταναλωτικό δάνειο, 2 πιστωτικές κάρτες και ένα ανοιχτό δάνειο µπορεί να 

επαναδιαπραγµατευτεί τους όρους χρηµατοδότησης συγκεντρώνοντας όλες τις οφειλές του 

σε ένα δάνειο µε καλύτερο επιτόκιο και ευνοϊκότερη µηνιαία δόση καθώς θα επιµηκύνει την 

διάρκεια του νέου δανείου του. 

Η ανωτέρω περίπτωση µπορεί να εξεταστεί ευνοϊκότερα από τα πιστωτικά ιδρύµατα αν 

υπάρχει η δυνατότητα αναχρηµατοδότησης µε προσηµείωση ακινήτου µε αντιστάθµισµα 

ακόµα χαµηλότερο επιτόκιο της τάξεως του 5%-6% και σαφέστατα µεγαλύτερη διάρκεια 

αποπληρωµής σε συνάρτηση µε την ηλικία του δανειολήπτη. Την προσηµείωση ακινήτου 

ζητούν οι τράπεζες όταν τα µεταφερόµενα τραπεζικά προϊόντα (κάρτες – δάνεια) 

υπερβαίνουν κάποιο συγκεκριµένο ποσό το οποίο διαφέρει ανά τράπεζα. 

Μια άλλη περίπτωση ευνοϊκότερης µεταχείρισης ενός δανείου µε µείωση της µηνιαίας 

δόσης, είναι η αύξηση της διάρκειας αποπληρωµής, που στα στεγαστικά δάνεια φτάνει 

έως και τα 40 χρόνια (υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη, να 

είναι δηλαδή 75 ετών στη λήξη του δανείου) και σε συνάρτηση µε πρόσθετες εγγυήσεις που 

µπορεί να ζητηθούν (π.χ εγγυητής µικρότερης ηλικίας). Στην περίπτωση αυτή η δόση του 

δανείου µπορεί αν µειωθεί ακόµα και στο µισό. Αν δηλαδή κάποιος αποπληρώνει στεγαστικό 

20ετούς διάρκειας και πληρώνει 1.000 ευρώ το µήνα δόση, µπορεί να τη µειώσει στα 500 

ευρώ, αν η διάρκεια του δανείου επιµηκυνθεί στα 40 χρόνια. 

Τέλος άλλη  µια λύση είναι η περίοδος χάριτος,  από 6 µήνες έως και 24 µήνες. Σε αυτή την 

περίπτωση ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει του εξής τρόπους:  

1. Την µείωση της δόσης του εως το 70% της αρχικής, για το διάστηµα που θα επιλέξει 

ο οφειλέτης, µε κεφαλοποίηση των τόκων στην λήξη της περιόδου χάριτος χωρίς να 
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διαφοροποιήσει την υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου και διαµόρφωση µιας νέας 

(αυξηµένης) δόσης. 

2. Την µείωση της δόσης εως το 70% της αρχικής, για διάστηµα που θα επιλέξει ο 

οφειλέτης µε κεφαλοποίηση των τόκων στην λήξη της περιόδου χάριτος και µε 

επιµήκυνση το δανείου του κατά το χρονικό διάστηµα που έχει ωφεληθεί από την 

περίοδο χάριτος. Για παράδειγµα αν ο οφειλέτης επιλέξει µείωση της δόσης του κατά 

60% για διάστηµα 2 ετών, µπορεί να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα την 

επιµήκυνση του δανείου κατά 2 έτη προκειµένου να µην διαφοροποιηθεί προς τα 

πάνω η αρχική του δόση.  

Οι παραπάνω περιπτώσεις προσφέρουν ανάσα σε  δανειολήπτες που βρίσκονται σε αναµονή 

οικονοµικών εξελίξεων πχ για να συνταξιοδοτηθούν. 

4.5 Σηµαντικές τροποποιήσεις του Νόµου 

Με το νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνονται οι ευνοϊκότερες ρυθµίσεις 

για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. 

- Ειδικότερα δίνεται παράταση για την ρύθµιση των χρεών και παρατείνεται η περίοδος 

ρύθµισης από 4 χρόνια σε 5 χρόνια η οποία αρχίζει να υπολογίζεται όχι από την έκδοση της 

απόφασης όπως προέβλεπε στο προηγούµενο άρθρο αλλά από την κατάθεση της αίτησης.  

- ∆ίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν τα χρέη τους πρόσωπα που διατηρούσαν ατοµικές 

επιχειρήσεις αποβλέποντας στον βιοπορισµό τους και έχουν περιορισµένες οφειλές, ενώ δεν 

είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο πτωχευτικό δίκαιο των εταιρειών. 

- Καθίσταται προαιρετική, από υποχρεωτική, για τον οφειλέτη η επιδίωξη εξωδικαστικής 

ρύθµισης των χρεών πριν από την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο. Η αλλαγή αυτή 

κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της απροθυµίας των τραπεζών να επεξεργαστούν κατά 

ουσιαστικό τρόπο τα σχετικά αιτήµατα των οφειλετών τους. Στο εξής η προσπάθεια 

εξωδικαστικού συµβιβασµού µπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η 

υπόθεση µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 

Ο νέος νόµος επιτρέπει στον οφειλέτη να πετύχει την απαλλαγή του από τα χρέη που 

αδυνατεί να αποπληρώσει µε την πάροδο ορισµένης περιόδου από την κατάθεση της 



 

46 

 

αίτησης. Το δικαστήριο µπορεί να µειώσει µέχρι και τρία χρόνια την περίοδο της ρύθµισης ή 

αναµονής για απαλλαγή από τα χρέη, εφόσον προκύπτει ότι η προσωπική και οικονοµική 

κατάσταση του οφειλέτη δεν δικαιολογεί προσδοκία για καµία µελλοντική καταβολή. Ακόµη 

έχει την δυνατότητα να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση και µετά την έκδοση της 

οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση κατά αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γενικά 

Για την εκπόνηση της εν θέµατι διπλωµατικής εργασίας και στα πλαίσια της ολοκληρωµένης 

και εµπεριστατωµένης έρευνας, χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο αποτύπωσης των δεδοµένων 

σχετικό ερωτηµατολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) που αφορά τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά 

καθώς και την χρήση του Νόµου 3869/2010. Κατά την έρευνά µου, συµπληρώθηκαν 49 

ερωτηµατολόγια τα οποία αναλύθηκαν µε την µέθοδο Pearson προκειµένου να διεξαχθούν 

ασφαλή και ρεαλιστικά συµπεράσµατα και τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά. 

Στην πρώτη φάση της ανάλυσης θα γίνει µια αναφορά στα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν 

για την περαιτέρω ανάλυση της έρευνάς µου. Έτσι λοιπόν έχουµε: 

5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Φύλο (ερώτηση 1) 
 

  Frequency Percent 
Valid άντρες 30 61,2 
  γυναίκες 19 38,8 
  Total 49 100,0 

Από το σύνολο των 49 ερωτηθέντων το 61,2% ήταν άντρες και το υπόλοιπο 38,8% γυναίκες. 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο επιφυλακτικές στην χρήση δανεισµού  είτε 

λόγω απουσίας εισοδηµάτων είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας τους.  
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Ηλικία (ερώτηση 2) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 25-35 12 24,5 24,5 24,5 
  35-45 20 40,8 40,8 65,3 
  45-55 13 26,5 26,5 91,8 
  55-65 2 4,1 4,1 95,9 
  65 & ανω 2 4,1 4,1 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το µεγαλύτερο ποσοστό (40,8%) που έχει λάβει δάνεια έχει 

ηλικία από 35-45 ετών, ακολουθούν οι ηλικίες 45-55 σε ποσοστό 26,5% και έπειτα οι ηλικίες 

25-35 ετών που αποτελούν το 24,5% των ερωτηθέντων. Με µικρότερο ποσοστό της τάξεως 

του 4%  συγκαταλέγονται οι ηλικίες από 55-65 και από 65 ετών και άνω. Παρουσιάζεται 

διαγραµµατικά κάτωθι. 

 

Επάγγελµα (ερώτηση 11) 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ιδ. Υπάλ. 25 51,0 51,0 51,0 
  ∆ηµ. Υπαλ. 8 16,3 16,3 67,3 
  ∆ική µου επιχ 12 24,5 24,5 91,8 
  Άλλο 4 8,2 8,2 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

           Όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα το 51% των ερωτηθέντων που έχουν λάβει 

δάνεια, απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα της χώρας, ενώ ακολουθεί µε 24,5% αυτοί που 

διατηρούν δική τους επιχείρηση και µε 16,3% οι απασχολούµενοι στον δηµόσιο τοµέα. Είναι 

αντιληπτό ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρά την σχετική ‘’ σιγουριά’’ που αισθανόταν λόγω 
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του σταθερού εισοδήµατος και της µονιµότητας, ήταν περισσότερο διστακτικοί σε σχέση µε 

τους ιδιωτικούς υπαλλήλους οι οποίοι προέβαιναν σε δανεισµό µε µεγαλύτερη ευκολία.

 

Προϋπηρεσία (ερώτηση 12) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0-3 έτη 1 2,0 2,0 2,0 
  3-6 έτη 7 14,3 14,3 16,3 
  6-10 15 30,6 30,6 46,9 
  10 και άνω 26 53,1 53,1 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται ξεκάθαρα, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό που προέβη σε 

δανεισµό είχε λάβει σοβαρά υπόψη του τα χρόνια εργασίας του. Για παράδειγµα το 53,1% 

των ερωτηθέντων, εργαζόταν πάνω από 10 έτη, το 30,6% από 6-10 έτη, το 14,3% από 3-6 

έτη και το 2% από 0-3 έτη.  
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Μείωση Μισθού ( ερώτηση 14) 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0-5% 5 10,2 10,2 10,2 
  5-10% 22 44,9 44,9 55,1 
  10-15% 14 28,6 28,6 83,7 
  15-20% 1 2,0 2,0 85,7 
  20% και άνω 7 14,3 14,3 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που οδήγησε τα φυσικά πρόσωπα που τηρούν δάνεια, να µην 

µπορούν πλέον να τα εξυπηρετήσουν οµαλά, είναι η µείωση που δέχθηκαν στους µισθούς 

τους  είτε του ιδιωτικού τοµέα είτε του δηµοσίου. Το 44,9% των ερωτηθέντων υπέστησαν 

αναγκαστική µείωση της τάξεως του 5-10%, ακολουθεί µε ποσοστό 28,6% αυτοί που 

υπέστησαν µείωση 10-15%, ενώ µε ποσοστό µείωσης άνω του 20% του µισθού τους 

απάντησε το 14,3%. Επίσης, ένα σχετικά σηµαντικό ποσοστό 10,2% είτε δεν έχουν υποστεί 

µείωση είτε έχουν υποστεί εως 5%. 

 
 
 
Συνολικό ποσό οφειλών σε € (ερώτηση 6) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 3001- 5000 5 10,2 10,2 10,2 
  5001 - 10.000 3 6,1 6,1 16,3 
  10001 -50.000 10 20,4 20,4 36,7 
  50001 -150.000 19 38,8 38,8 75,5 
  150001- άνω 12 24,5 24,5 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

 
Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 38,8% οφείλει στα πιστωτικά ιδρύµατα από 50.000-

150.000 ενώ το αµέσως επόµενο ποσοστό(24,5%) αφορά δάνεια άνω των € 150.000. Το 
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20,4% των ερωτηθέντων κυµαίνονται στις €10.000 – 50.000, το 10,2% από τις 3000-5000 

και το 6,1% από τα €5.000-10.000.

 

∆ιάρκεια ∆ανείων (ερώτηση 7 ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-3έτη 3 6,1 6,1 6,1 
  4-6 7 14,3 14,3 20,4 
  7-9 7 14,3 14,3 34,7 
  10-20 13 26,5 26,5 61,2 
  21 & άνω 19 38,8 38,8 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

 

Όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών (38,8%) έχει 

λάβει δάνεια που η διάρκεια αποπληρωµής τους κατά µέσο όρο ξεπερνά τα 20 έτη. 

Ακολουθούν οι δανειολήπτες µε µέση διάρκεια 10-20 έτη και ποσοστό 26,5%, ενώ το 14,3% 

των οφειλετών έχουν λάβει δάνεια που η µέση διάρκεια αποπληρωµής τους κυµαίνεται από 

4-6 έτη και από 7-9 έτη. Το µικρότερο ποσοστό (6,3%) συγκεντρώνει η κατηγορία των 

δανειοληπτών που η µέση διάρκεια των δανείων τους δεν ξεπερνά τα 1-3 έτη. Παρουσιάζεται 

διαγραµµατικά κάτωθι. 
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Γνώση του Ν.3869/2010 (ερώτηση 15) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Πολύ καλά 4 8,2 8,2 8,2 
  Αρκετά 21 42,9 42,9 51,0 
  Λίγο 14 28,6 28,6 79,6 
  Πολύ λίγο 10 20,4 20,4 100,0 
  Total 49 100,0 100,0   

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, µόνο το 8,2% γνωρίζει πολύ καλά τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για την υπαγωγή των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στο Νόµο 3869/2010. Το 

42,9% γνωρίζει αρκετά για το νόµο, ενώ το 49% (28,6+20,4) δεν γνωρίζει σχεδόν καθόλου 

τις διαδικασίες του νόµου 3869.  

 

Οφέλη από την χρήση του νόµου (βοήθεια) (ερώτηση 18) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΙ 38 77,6 77,6 77,6 

ΟΧΙ 11 22,4 22,4 100,0 
Total 49 100,0 100,0   

 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 77,6% θεωρεί ότι µπορεί να ωφεληθεί από την ρύθµιση των 

δανείων του µέσω του συγκεκριµένου νόµου, ενώ µόλις το 22,6% θεωρεί ότι δεν έχει να 

κερδίσει τίποτα. 

gnosi

4321

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

gnosi



 

53 

 

  

Απαιτούνται αλλαγές στο νόµο; (ερώτηση 19) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι 37 75,5 75,5 75,5 

Όχι 12 24,5 24,5 100,0 
Total 49 100,0 100,0   

 

Στην ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες του νόµου και αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

αλλαγές, η εµπειρία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών έδειξε ότι είναι απαραίτητο να 

πραγµατοποιηθούν αλλαγές καθώς το 75,5% απάντησε µε ‘’ ΝΑΙ’’ και το υπόλοιπο 24,5% 

µε’’ ΟΧΙ’’. 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της έρευνας που αφορά την 

παρουσίαση των σηµαντικότερων στοιχείων του ερωτηµατολογίου.  
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5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ 2Χ2 

 

Με βάση την ανάλυση της µεθόδου Pearson, θα παρουσιαστούν οι βασικοί συσχετισµοί µεταξύ 2 

πινάκων στηριζόµενοι στον έλεγχο του Χ2 (Chi-square test).  

Ο έλεγχος Χ
2 
είναι ένα πολύ χρήσιµο στατιστικό κριτήριο, καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

κρίνει ένα µεγάλο αριθµό υποθέσεων οι οποίες σχετίζονται µε κατηγορικού τύπου δεδοµένα. Ο 

έλεγχος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως:  

Έλεγχος καλής προσαρµογής: σε αυτή την περίπτωση ο Χ
2 
έλεγχος προσδιορίζει αν η απόκλιση 

ανάµεσα στις πραγµατικές και τις εκτιµώµενες τιµές παρατηρήσεων είναι στατιστικά σηµαντική.  

Έλεγχος ανεξαρτησίας: σε αυτή την περίπτωση µε απλά λόγια το να γνωρίζεις τις τιµές για µια 

µεταβλητή, δεν σου λέει τίποτα για τις τιµές της άλλης. 

Όταν θέλουµε να ελέγξουµε γενικότερα την ισότητα πιθανότητας εµφάνισης ενός χαρακτηριστικού/ 

ενδεχοµένου µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών µε πολλά επίπεδα τότε χρησιµοποιούµε τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας του Pearson.  

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε Χ και Υ κατηγορικές µεταβλητές µε I και J επίπεδα. Αυτό που θέλουµε να 

ελέγξουµε την υπόθεση: 

Η
ο
: Ανεξαρτησία µεταξύ Χ και Υ  

Η
1
: Εξάρτηση µεταξύ Χ και Υ 

 
Για την διευκόλυνση της παρουσίασης του ελέγχου ανεξαρτησίας µεταξύ 2 κατηγορικών µεταβλητών 

στην ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα του SPSS. 

Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουµε ότι είναι πολύ µικρό (0.000<0.05 

επίπεδο σηµαντικότητας που έχουµε ορίσει) εποµένως απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, δηλαδή οι 

µεταβλητές είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 
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synolikoposo * eididanion Crosstabulation 

Στον ανωτέρω πίνακα συσχετίζονται τα δεδοµένα που αφορούν το συνολικό ποσό των δανείων που οφείλουν οι δανειολήπτες σε σχέση µε τα 

είδη των δανείων που έχουν λάβει. Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω πινακάκι καθότι οι αποκλίσεις (στήλη Asymp. Sig 2 sided) είναι 

ελάχιστες, οι 2 αυτές µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. 

 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 86,678(a) 48 ,001 

Likelihood Ratio 85,492 48 ,001 

Linear-by-Linear 
Association 

1,691 1 ,193 

N of Valid Cases 49     

 

Παρατίθεται σχετικό ραβδόγραµµα το οποίο και θα αναλυθεί τη συνέχεια. 

 

ΕΙ∆Η ∆ΑΝΕΙΩΝ Total 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

Καταναλω

τικο (1) 
Στεγαστ

ικο (2) 
Επισκευα

στικο (3) 

καταν+ 
στεγαστικο 

(1+2) 

καταν.-
προσωπ 
(1+4) 

καταν-
ανοιχτο 
(1+5) 

στεγ+ 
επισκ 
(2+3) 

στεγ+ 
προσωπ.(2

+4) 

στεγ- 
ανοιχ( 
2+5) 

επισκ-
προσωπ 
(3+4) 

επισκ-
ανοιχτο 
(3+5) 

κατ-στεγ-
προσωπ 
(1+2+4) 

κατ-στεγ-
ανοιχ 

(1+2+5) συνολο 
1-5000 (1)   

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
5001-10000 (2) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
10001-50000 (3) 3 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10 
50001-150000 (4) 0 5 0 2 1 0 4 0 2 1 0 3 1 19 
150001-ανω (5) 0 8 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 12 
Total 

11 14 1 3 3 3 4 2 2 1 1 3 1 49 
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Στον οριζόντιο άξονα του ραβδογράµµατος αποτυπώνεται το συνολικό ποσό των οφειλών 

του δανειολήπτη και στον κάθετο άξονα το πλήθος των δανειοληπτών. Το είδος των δανείων 

που απεικονίζονται µε τις χρωµατιστές ράβδους είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το συνολικό 

ποσό του κάθε δανειολήπτη. 

 Ο έλεγχος δείχνει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των ειδών δανείων και του συνολικού ποσού 

των δανείων. Όσο µεγαλύτερο ποσό δανείων οφείλουν οι δανειολήπτες τόσο 

διαφοροποιούνται τα είδη των δανείων που έχουν λάβει. Για παράδειγµα στον οριζόντιο 

άξονα µεταξύ 0-2 , αποτυπώνονται τα καταναλωτικά δάνεια των οποίων οι συνολικές 

οφειλές κυµαίνονται από € 0-10.000. Στο επόµενο διάστηµα 3, όπου το συνολικό ποσό 

οφειλών κυµαίνεται από 10.000-50.000 διαφοροποιούνται τα είδη των δανείων και εκτός από 

το καταναλωτικό δάνειο, έχουµε το Στεγαστικό το Επισκευαστικό, το Καταναλωτικό+ 

προσωπικό και το καταναλωτικό + το ανοιχτό δάνειο. Στο διάστηµα 4 ξεχωρίζουν οι 

κατηγορίες των δανείων ‘’ Στεγαστικά’’, ‘’ Στεγαστικά +επισκευαστικά’’ και ‘’ καταναλωτικά 

+ προσωπικό’’ µε συνολικό ποσό οφειλών από € 50.000-150.000. Τέλος στο διάστηµα 5 

επικρατεί η κατηγορία των ‘’ Στεγαστικών’’ δανείων µε αµέσως επόµενη την κατηγορία των 

‘’ Στεγαστικών + προσωπικών’’ δανείων. 

Από τα ανωτέρω αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι το είδος του δανείου είναι αυτό που 

διαµορφώνει και το συνολικό ποσό οφειλών. Για παράδειγµα, οφειλές από προσωπικό ή 

καταναλωτικό δάνειο δεν θα µπορούσαν να ξεπεράσουν τα € 100.000 ή 150.000, καθώς τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, τηρώντας ορισµένους πιστοδοτικούς κανόνες, χορηγούν δάνεια 
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ανάλογα µε τον σκοπό, το είδος, το ύψος και την εξασφάλιση που λαµβάνουν κάθε φορά από 

τους δανειολήπτες. ∆εν θα µπορούσε να δοθεί ένα καταναλωτικό δάνειο µεγάλου ύψους 

καθώς δεν µπορεί να δικαιολογηθεί τόσο η διάρκεια αποπληρωµής του, όσο και η 

εξασφάλιση (εγγραφή προσηµείωσης, υποθήκης, cash collateral) που θα έπρεπε να λάβει η 

Τράπεζα προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντά της. Αντίστοιχα οι οφειλές για τα 

στεγαστικά και επισκευαστικά σε συνδυασµό µε τα προσωπικά, τα ανοιχτά και τα 

καταναλωτικά, ξεπερνούν συνήθως τα €50.000 και πολλές φορές και τα €150.000. Τα δάνει 

αυτά έχουν µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής αλλά και πρόσθετη εξασφάλιση (υποθήκη, 

προσηµείωση ακινήτου, cash collateral).  

 

diarkeia * posodosis Crosstabulation 

 ΠΟΣΟ ∆ΟΣΗΣ Total 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
100-300 

(1) 
301-500 

(2) 
501-700 

(3) 
701-900 

(3) 
901 & ανω 

(4) 1 

 1-3 έτη (1) 2 0 0 0 1 3 

  4-6 έτη (2) 1 4 1 0 0 6 

  7-9έτη (3) 0 2 4 0 1 7 

  10-20έτη (4) 0 2 0 8 3 13 

  20 & άνω (5) 0 0 1 9 9 19 

Total 3 8 6 17 14 48 

 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 61,875(a) 16 ,000 

Likelihood Ratio 55,597 16 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

22,079 1 ,000 

N of Valid Cases 48     

 

Ο ανωτέρω έλεγχος δείχνει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της διάρκειας των δανείων και του 

συνολικού ποσού δόσης που πληρώνει ο κάθε δανειολήπτης. Θα αναλυθεί εκτενέστερα το 

ραβδόγραµµα που παρατίθεται κάτωθι: 
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Στον οριζόντιο άξονα αποτυπώνεται η διάρκεια των δανείων ενώ στον κάθετο το πλήθος του 

δείγµατος που ανήκει στην κάθε κατηγορία ‘’ ποσού δόσης – διάρκεια’’. Στην κατηγορία 1, 

όπου το ποσό δόσης κυµαίνεται από €100-300 παρατηρούµε ότι η διάρκεια των δανείων δεν 

ξεπερνά τα 3 έτη. Είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για δάνεια χαµηλού ποσού και κυρίως για 

καταναλωτικά ή προσωπικά δάνεια τα οποία έχουν µικρή διάρκεια αποπληρωµής. Στην 

κατηγορία 2 όπου το ποσό δόσης κυµαίνεται από €301-900, η διάρκεια των δανείων 

ανέρχεται σε 4-6 έτη και αφορά τα ίδια είδη δανείων µε την κατηγορία 1 αλλά προφανώς το 

ποσό που έχουν λάβει οι δανειολήπτες είναι µεγαλύτερο από ότι στην 1 κατηγορία και τα  

εισοδηµατικά τους κριτήρια δικαιολογούν την αυξηµένη δόση που καλούνται να πληρώσουν. 

Υψηλότερη τιµή εµφανίζει το ποσό δόσης € 301-500 δεδοµένο που επιβεβαιώνει το είδος 

των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Στην κατηγορία 3 όπου η µέση διάρκεια αποπληρωµής 

ανέρχεται σε 7-10 έτη το ποσό δόσης και εδώ, κυµαίνεται από 301-900. Ξεχωρίζει το ποσό 

δόσης €501-700 και εδώ µπορούµε να πούµε ότι αρχίζει να διαφοροποιείται το είδος των 

δανείων από καταναλωτικά –προσωπικά σε στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια. Όσο 

αυξάνεται η διάρκεια αποπληρωµής των δανείων τόσο αυξάνονται και οι συνολικές δόσεις 

των δανειοληπτών. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις επόµενες δυο κατηγορίες 4 και 5. 

Συγκεκριµένα στην κατηγορία 4 (10-20 έτη) διακρίνεται το ποσό δόσης που κυµαίνεται στα 

επίπεδα 701-900 και αφορά καθαρά στεγαστικά δάνεια και επισκευαστικά, ενώ γίνεται πιο 

έντονο στην κατηγορία 5 όπου η µέση διάρκεια αποπληρωµής ξεπερνάει τα 20 έτη το 

συνολικό ποσό δόσης κυµαίνεται από 701 και άνω. 
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 proypiresia * synolikoposo Crosstabulation  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Total 

 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1-5000 

 (1) 

5001-
10000 

(2) 

10001-
50000 

(3) 

50001-
150000 

(4) 

150001-
ανω 

(5) 1 

 0-3 (1) 0 1 0 0 0 1 

  3-6 (2) 1 1 1 4 0 7 

  6-10 (3) 2 1 3 6 3 15 

  10 κ ανω (4) 2 0 6 9 9 26 

Total 5 3 10 19 12 49 

 Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,991(a) 12 ,038 

Likelihood Ratio 15,150 12 ,233 

Linear-by-Linear 
Association 

3,980 1 ,046 

    

N of Valid Cases 49     

 

Ο έλεγχος δείχνει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του συνολικού ποσού των οφειλών µε την 

προϋπηρεσία του κάθε δανειολήπτη. Ακολουθεί η ανάλυση: 
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Στον οριζόντιο άξονα του ραβδογράµµατος αποτυπώνεται η προϋπηρεσία του κάθε 

δανειολήπτη και στον κάθετο άξονα ο αριθµός του δείγµατος που συµµετείχε στην κάθε 

κατηγορία. Με µια σύντοµη ανάλυση, παρατηρούµε ότι όσο µεγαλύτερη προϋπηρεσία έχει ο 

δανειολήπτης τόσο µεγαλύτερες είναι και οι συνολικές του οφειλές. Για παράδειγµα στην 

κατηγορία 1 (1-3 έτη) οι οφειλές των δανείων του δεν ξεπερνούν τις €5.000, ενώ στην 

κατηγορία 4 (προϋπηρεσία άνω των 20 ετών), οι οφειλές ξεπερνούν τα €50.000 αλλά και τα 

€150.000. Γίνεται αντιληπτό ότι ο Έλληνας δανειολήπτης, νιώθει σιγουριά όσο εργάζεται 

περισσότερα έτη από ότι αν εργάζεται για 3 ή 5 ή 7, µε αποτέλεσµα να ‘’ µπαίνει’’ στην 

διαδικασία να αποκτήσει όλο και περισσότερα αγαθά (αυτοκίνητο , σπίτι, σκάφος κλπ) µέσω 

δανεισµού, καθώς θεωρεί ότι έχει εδραιωθεί στον χώρο εργασίας του και δύσκολα θα χάσει 

την θέση του. Από την άλλη αυτοί που έχουν µικρή προϋπηρεσία είναι περισσότερο 

επιφυλακτικοί καθώς δεν γνωρίζουν την περαιτέρω επαγγελµατική τους πορεία.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Ο οφειλέτης που ζητά την υπαγωγή του στη ρύθµιση του νόµου, επιτυγχάνει να 
απαλλαγεί από ένα σηµαντικό µέρος των χρεών του και να διαφυλάξει αν µη τι άλλο ένα 
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης γι΄αυτόν και την  οικογένειά του, αλλά και να 
«σώσει» την κύρια κατοικία του. 

 Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική  και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν όλοι οι 
οφειλέτες της ίδιας νοµικής αντιµετώπισης. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο, και προκύπτει 
από τις έως τώρα εκδοθείσες αποφάσεις, είναι ότι τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν µε αρκετή 
ευαισθησία όλες τις περιπτώσεις  οφειλετών που λόγω των οικονοµικών συγκυριών και των 
ειδικότερων δεδοµένων αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις οφειλές τους. 

 Οφειλέτες δε, που είναι άνεργοι, µακροχρόνια ασθενείς, πολύτεκνοι ή προχωρηµένης 
ηλικίας, τυγχάνουν ακόµη ευνοϊκότερης µεταχείρισης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί αιτήσεων για ρύθµιση και απαλλαγή 
από τις οφειλές στα πλαίσια του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά είναι πολύ 
ενθαρρυντικές και µεταφέρουν το ευχάριστο µήνυµα του κράτους προς του πολίτες ότι ο 
νόµος ψηφίστηκε για να εφαρµοστεί στην πράξη και δεν πρόκειται για ένα ακόµη 
νοµοθετικό πυροτέχνηµα που στόχο είχε να κατευνάσει προσωρινά το άγχος και την 
αγανάκτηση όσων κατέστησαν θύµατα ενός φαύλου κύκλου τραπεζικού δανεισµού.  

Ειδικότερα, οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν διαγράφουν µεγάλο µέρος των οφειλών 
των πολιτών, ρυθµίζοντας ταυτόχρονα το υπόλοιπο µέρος των χρεών µε πολύ ευνοϊκούς 
όρους. Ενδεικτικά παραθέτω τις κάτωθι περιπτώσεις: 

Α) ∆ανειολήπτρια άνεργη, µε συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 42.342,75€, µε 
οικογενειακό εισόδηµα 9.633 ευρώ ετησίως και µοναδική κατοικία εµπορικής αξίας 20.000€, 
διατάχθηκε να καταβάλλει συνολικά στους δανειστές της για τέσσερα χρόνια 110€ µηνιαίως 
άτοκα και µετά την παρέλευση της τετραετίας, για να διασώσει τη µοναδική της κατοικία 
από τη ρευστοποίηση, το ποσό των 142€ για δέκα χρόνια, δηλαδή 17.000€, που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 85% της εµπορικής αξίας της κατοικίας της, εντόκως, χωρίς ανατοκισµό, µε το 
µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της 
αποπληρωµής, σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι από τη 
συνολική οφειλή των 42.342,75€ θα καταβάλλει µόνο 22.280€ σε βάθος δέκα τεσσάρων 
ετών, δηλαδή κούρεµα 45% περίπου. 

Β) ∆ανειολήπτρια µισθωτός στον ιδιωτικό τοµέα, χήρα και µητέρα δύο ανήλικων τέκνων, µε 
συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 111.356,75€ και οικογενειακό εισόδηµα 2.033,99€ 
µηνιαίως, χωρίς µοναδική κατοικία, διατάχθηκε να καταβάλλει στους δανειστές της 300€ 
µηνιαίως άτοκα για 4 χρόνια, δηλαδή το ποσό των 14.400€. Το κούρεµα ανήλθε σε 
ποσοστό 87%, εφόσον η δανειολήπτρια θα καταβάλλει µόνο το 13% της συνολικής οφειλής 
της. 
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Γ) ∆ανειολήπτης συνταξιούχος, πρώην υπάλληλος στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε άνεργη 
σύζυγο λαµβάνουσα επίδοµα αναπηρίας, µε µηνιαίο εισόδηµα 1000€ περίπου και συνολικές 
οφειλές προς τις τράπεζες ποσού 84.831,56€, διατάχθηκε να καταβάλλει στους δανειστές του 
συνολικά για τέσσερα χρόνια 200€ µηνιαίως. Ακολούθως, για να διασώσει τη µοναδική 
κατοικία του, µετά το πέρας της τετραετίας, το υπόλοιπο ποσό της οφειλής του διατάχθηκε 
να καταβληθεί σε 204 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου 
µε σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωµής, σύµφωνα µε το 
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.  

∆) ∆ανειολήπτης άνεργος, πρώην ιδιωτικός υπάλληλος, µε οικογενειακό εισόδηµα 900€ 
µηνιαίως από την εργασία της συζύγου του και συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες ποσού 
132.893,75€, διατάχθηκε να καταβάλλει στους δανειστές του το ποσό των 400€ µηνιαίως για 
τέσσερα έτη και ακολούθως, για να διασώσει τη µοναδική του κατοικία από τη 
ρευστοποίηση, το ποσό των 333,33€ για 204 µήνες, µε το µέσο επιτόκιο στεγαστικού 
δανείου µε σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωµής, σύµφωνα µε 
το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα πληρώσει δηλαδή για τα πρώτα τέσσερα 
έτη ποσό 19.200€ (400€ Χ 48 µήνες) συν 68.000€ (333,33€ Χ 204 µήνες), ήτοι το συνολικό 
ποσό των 87.200€. Το κούρεµα ανήλθε σε ποσοστό 65% περίπου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα 1 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Πανεπιστηµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

1. Φύλο: 

  Θήλυ    

  Άρρεν 

2. Ηλικία: 

  25-35 

  35-45 

  45-55 

  55-65  

  65-άνω 

3. Τόπος γέννησης:  

       Πόλη    ____________________________ 

       Νοµός  ____________________________ 

4. Με πόσες Τράπεζες συνεργάζεστε (δάνεια); 

       1-2  

       3-4 

       4-5 

       5-6 
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5. Τι είδους δάνεια έχετε; 

    Καταναλωτικό 

    Στεγαστικό 

    Επισκευαστικό 

Προσωπικό 

    Ανοιχτό 

6. Αναφέρετε το συνολικό ποσό των οφειλών σας (€)  

    1 – 3.000    

    3001-    5000 

    5001 -  10.000 

    10001 -50.000 

    50001- 150000 

    150001- άνω 

7. Ποια είναι η µέση διάρκεια αποπληρωµής των δανείων σας; 

 1 -3 έτη 

 4-6 έτη 

 7-9 έτη 

 10-20 έτη 

 21 έτη και άνω 

 

8. Ποιο είναι το µηνιαίο ποσό που πρέπει να πληρώνετε σε δόσεις; 

   € 100 – 300    

   € 301 – 500 
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   € 501 - 700  

   € 701– 900  

   € 901 και άνω 

9. Είστε κάτοχος ακίνητης περιουσίας: 

      ΝΑΙ  

      ΟΧΙ 

10. Ποιο είναι το µηνιαίο σας εισόδηµα; 

   € 300 -1000 

   € 1001- 2000 

   € 2001 -3000 

   €3001 – και άνω 

 

11. Που εργάζεστε; 

   Ιδιωτικός Υπάλληλος 

   ∆ηµόσιος Υπάλληλος 

   Έχω δική µου επιχείρηση 

   Άλλο 

 

12. Πόσα χρόνια εργάζεστε; 

    0-3 

    3-6 

    6-10 

    10 και ανω 
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13. Έχετε υποστεί µείωση στον µισθό σας; 

      ΝΑΙ  

      ΟΧΙ 

14. Αν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσατε ναι, τι  ποσοστό επί το µισθού σας αφορά η 

µείωση; 

  0-5%    

  5-10% 

  10-15% 

  15 -20% 

  20% και άνω 

15. Γνωρίζετε καλά το Ν. 3869/2010; 

     Πολύ καλά 

     Αρκετά 

     Μέτρια 

     Πολύ λίγο 

16. Γνωρίζετε φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για ρύθµιση; 

    ΝΑΙ   

    ΟΧΙ 

17. Γνωρίζετε την περαιτέρω εξέλιξη των υποθέσεων αυτών; 

    ΝΑΙ 

    ΟΧΙ 

18. Πιστεύετε ότι o N.3869/2010 θα µπορούσε να βοηθήσει τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά; 

    ΝΑΙ 
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    ΟΧΙ 

19. Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 

       ΝΑΙ 

    ΟΧΙ 

 

20. Τι είδους αλλαγές θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες; 

 

 Μείωση Γραφειοκρατίας     

 Μείωση Εξόδων 

 Μείωση χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων 

 Άλλο (αναφέρετε επιγραµµατικά) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Παράρτηµα 2 

 ΑΙΤΗΣΗ 
 χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών 

 

 Προς: 

 

Όνοµα: 

Επώνυµο: 

Πατρώνυµο: 

Α.Φ.Μ.: 

∆/νση κατοικίας: 

Τηλ. επικοινωνίας: 

 

Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιµων 

ηµερών, µου παραδώσετε, χωρίς 

επιβάρυνσή µου, αναλυτική κατάσταση 

των οφειλών µου κατά κεφάλαιο, τόκους 

και έξοδα, που  προκύπτουν από1 :  

 1…………………………………………. 

   ………………………………………… 

 2. ………………………………………… 

    ………………………………………… 

 3. ………………………………………… 

    …………………………………………. 

 

 

4. …………………………………………. 

    …………………………………………. 

 και από κάθε άλλη  αιτία η  οποία δε 

συµπεριλαµβάνεται στις παραπάνω.  

Υπενθυµίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση 

προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 2 παρ. 4 

του Ν. 3869/2010. 

 

                  (τόπος)             (ηµεροµηνία) 

……….., ………………….. 

Ο/Η αιτών/ούσα. 

 

 

                                                      
1 Συµπληρώνεται προς διευκόλυνση του πιστωτή ο αριθµός, το έτος και η αιτία της σύµβασης (π.χ. στεγαστικό 
δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, σύµβαση πίστωσης κ.α.) 
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 Παράρτηµα 3 

ΑΙΤΗΣΗ  
(για εξωδικαστικό συµβιβασµό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) 

 

Προσωπικά στοιχεία αιτούντος 

Ονοµατεπώνυµο: 

Όνοµα πατρός: 

∆ιεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., δήµος, πόλη): 

 

Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ.: 

Επάγγελµα: 

Έτος γεννήσεως: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Φαξ/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 

Συνδράµων φορέας ή πληρεξούσιος δικηγόρος: 

 

 

Υποβάλλω την παρούσα αίτηση προς τους πιστωτές µου, προκειµένου να επιτευχθεί 
εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών µου προς αυτούς, καθώς βρίσκοµαι σε µόνιµη 
αδυναµία να αποπληρώσω τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µου και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα 
στοιχεία που αναφέρω παρακάτω είναι αληθή. 
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Α. Οικογενειακή κατάσταση 

άγαµος  □  έγγαµος  □   διαζευγµένος  □  σε διάσταση  □  σε χηρεία   □    άλλο  □ …… 

προστατευόµενα µέλη:    κανένα   □   ναι   □ αριθµός  …… 

  Β.  Προσωπική και εργασιακή κατάσταση (διευκρινίσεις, εφόσον κρίνονται χρήσιµες από τον οφειλέτη)    

 

 

 

     Γ. Οικονοµική κατάσταση 
α. Εισοδήµατα (από κάθε πηγή)  

µέσο µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα:  ………….. 

µέσο µηνιαίο εισόδηµα συζύγου: ………….. 

β. Εκτιµώµενο µηνιαίο κόστος 

διαβίωσης οικογένειας: 

………………………………….. 

γ. Περιουσιακά στοιχεία 

 

γ.1 ιδιόκτητη κύρια 

κατοικία ή άλλη µοναδική 

κατοικία 

  όχι  □                           ναι    □    

Περιγραφή (τοποθεσία, έκταση, είδος και ποσοστό δικαιώµατος, εκτιµώµενη 

εµπορική αξία): 

 

 

 

γ.2 άλλα ακίνητα (τοποθεσία, έκταση ,είδος και ποσοστό δικαιώµατος, εκτιµώµενη εµπορική αξία) 

1.   

2.  

3.  
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…..  

 

γ.3 κινητά και άυλες αξίες 

 Όχι Ναι Περιγραφή Αξία 

 
Καταθέσεις □ □   

 

 

Οχήµατα  

 

□ 

 

□ 

  

 

Μετοχές, µερίσµατα, 
οµόλογα,  
συµµετοχές σε 
εταιρείες κλπ 

 

□ 

 

□ 

  

 

 

Απαιτήσεις έναντι 
τρίτων 

 

 

□ 

 

□ 

  

 

 

Άλλα κινητά αξίας 

 

□ 

 

□ 
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∆. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων 

 

                                

 

α/α 

 

πιστωτής  

(όνοµα/επωνυµία διεύθυνση, 
τηλέφωνο) 

 

αιτία απαίτησης 

 

(στεγαστικό/     

καταναλωτικό δάνειο,  

πιστωτική κάρτα άλλο 
είδος συναλλαγής) 

 

συνολική 

απαίτηση 

 

κεφάλαιο 

 

τόκοι 

έως 

(ηµεροµηνία) 

…….. 

 

 

έξοδα 

 

είδος 
εξασφάλισης 

(υποθήκη, 
προσηµείωση 

κ.α.) 

 

 

 

       

        

        

 

Ε. Προτεινόµενος συµβιβασµός 
1    Συµβιβασµός µε καταβολές σε σταθερές  δόσεις                                                    □  

σχέδιο  συµβιβασµού 1 

2.    Συµβιβασµός µε καταβολές σε ευέλικτες δόσεις                                                    □  

σχέδιο  συµβιβασµού 2 

3.    Συµβιβασµός µε εφάπαξ καταβολή                                                                         □  

σχέδιο  συµβιβασµού  3 

4.    Συνδυασµός των ανωτέρω  □  

σχέδιο  συµβιβασµού 4 

5.    Άλλο είδος συµβιβασµού  □  

σχέδιο  συµβιβασµού 5 

 

Προτείνω στους παραπάνω πιστωτές µου το επισυναπτόµενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών µου. 
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Επιθυµώ να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας µου η κύρια/µοναδική 
κατοικία µου και αυτό το έχω λάβει υπόψη στην παραπάνω πρότασή µου    

 Ναι  □        Όχι    □ 
 
Καλώ τους πιστωτές µου να µου γνωστοποιήσουν την απάντησή τους εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος 

 

     Στ. Επεξηγήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών µου 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τόπος), (ηµεροµηνία) 

 

……………..………….. 

Ο αιτών/ούσα 
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Προτεινόµενα σχέδια συµβιβασµού 

1. Καταβολές σε σταθερές δόσεις 
                                

 

α/α 

 

πιστωτής  

(όνοµα/επωνυµία 
διεύθυνση, τηλέφωνο) 

 

αιτία απαίτησης 

(στεγαστικό/     

καταναλωτικό 
δάνειο,  

πιστωτική 
κάρτα, άλλο 

είδος 
συναλλαγής) 

 

συνολική 

απαίτηση 

 

προτεινόµενες καταβολές 

σε σταθερές δόσεις 

ανά ……….. 

 

 

αριθµός  

δόσεων 

 

ποσό 

 

συνολικό ποσό  

καταβολών 
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2. Καταβολές σε ευέλικτες δόσεις  
                                

 

α/α 

 

πιστωτής  

(όνοµα/επωνυµία 
διεύθυνση, 
τηλέφωνο) 

 

αιτία 
απαίτησης 

(στεγαστικό/    

καταναλωτικό 
δάνειο,  

πιστωτική 
κάρτα, άλλο 

είδος 
συναλλαγής) 

 

συνολική 

απαίτηση 

 

προτεινόµενες καταβολές 

σε ευέλικτες δόσεις 

 

 

αριθµός  

δόσεων 

 

ποσό 

 

χρόνος 
καταβολής 

 

συνολικό ποσό  

καταβολών 
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3. Καταβολές εφάπαξ  

 

 

4. Καταβολές εφάπαξ, σε σταθερές και ευέλικτες δόσεις 

                                

 

α/α 

 

πιστωτής  

(όνοµα/επωνυµία 
διεύθυνση, 
τηλέφωνο) 

 

αιτία απαίτησης 

(στεγαστικό/     

καταναλωτικό δάνειο,  

πιστωτική κάρτα, άλλο είδος 
συναλλαγής) 

 

 

 

συνολική 

απαίτηση 

 

προτεινόµενες καταβολές 

 

 

 

 

συνολικό 

ποσό  

καταβολών 

 

εφάπαξ 

δόσεις 

σταθερές  

ανά ……  

 

ευέλικτες 

α
ρ
ιθ
µ
ός

 

 

 

ποσό 

α
ρ
ιθ
µ
ός

 

 

ποσό 

 

χρόνος 
καταβολής 

                                

 

α/α 

 

πιστωτής  

(όνοµα/επωνυµία 
διεύθυνση, τηλέφωνο) 

 

αιτία απαίτησης 

(στεγαστικό/     

καταναλωτικό δάνειο,  

πιστωτική κάρτα, άλλο 
είδος συναλλαγής) 

 

συνολική 

απαίτηση 

 

προτεινόµενες καταβολές 

εφάπαξ 

 

 

ποσό 

 

χρόνος καταβολής 

      

      



 77 

5. Άλλο είδος συµβιβασµού  

 

 

 

 



 

Παράρτηµα 4 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

    

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υπ

το αρχ
 

 
ΠΡΟΣ

(1): 
 

 
Ο – Η Όνοµα: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

 

 
 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζ

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986

α) η κατάσταση της περιουσίας 
του/της συζύγου µου 

β) η κατάσταση των πιστωτών µ
έξοδα, που περιέχονται στην απ
(ή επισυνάπτονται σε αυτήν), εί

∆ηλώνω, επίσης, ότι κατά την τ
εξής εµπραγµάτων δικαιωµάτω

1) ( τοποθεσία, έκταση, εί

2) 

….. 
 (ή δεν έχω προβεί στη µεταβίβα

 
 

 

 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή
αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγο
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µη

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ =ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 4 παρ. 2 περ. β’ του ν. 

3869/2010) 

υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Επώνυµο: 

 

 
Τηλ: 

 

 
Οδός: 

 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

ζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
1986, δηλώνω ότι: 

 µου και των εισοδηµάτων, των δικών µου και 

µου και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους 
πό … [ηµεροµηνία] µε αριθµό κατάθεσης …αίτησή µου

ίναι ορθές και πλήρεις. 

τελευταία τριετία έχω προβεί στις µεταβιβάσεις των 
ων επί των παρακάτω ακινήτων : 

ίδος και ποσοστό δικαιώµατος ) 

αση κανενός εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Ηµεροµηνία: ……….20

Ο – Η

(Υπογρ

λίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 

ονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση

µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον ε
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

η 

 
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 

 της παρ. 

 και 
µου 

 

 

υ µου) (4). 

20…… 

Η ∆ηλ. 

ραφή) 

η του άρθρου 8 
αυτόν του ή σε 
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Παράρτηµα 5 

Υποδειγµα αποτυχιας Εξωδικαστικού Συµβιβασµού 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΞΩ=ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 
(άρθρο 2 παρ. 2 του ν.3869/2010) 

 
 

[συµπληρώνεται από τον αρµόδιο φορέα του άρθρου 2 του ν.3869/2010] 
 
 
Ι. Στοιχεία Οφειλέτη 

 
 
Ονοµατεπώνυµο: 
Όνοµα Πατρός: 
∆ιεύθυνση (οδός, αριθµός, ΤΚ, δήµος, πόλη): 
Α.Φ.Μ.: 
∆ΟΥ: 

 
 
ΙΙ. Στοιχεία του αρµοδίου φορέα 

 
 
Επωνυµία/Ονοµατεπώνυµο: 
∆ιεύθυνση (οδός, αριθµός, ΤΚ, δήµος, πόλη): 
Υπεύθυνο πρόσωπο: 

 
 
 
ΙΙΙ. Βεβαίωση 

 
 
Βεβαιώνω  ότι  η  προσπάθεια  εξωδικαστικού  συµβιβασµού  του  ανωτέρω οφειλέτη  
µε  τους  πιστωτές  του,  που  αναφέρονται  στο  συνηµµένο  στην παρούσα
 βεβαίωση σχέδιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, απέτυχε την 
[…ηµεροµηνία]. 

 
 
 
 
 
 
Τόπος, Ηµεροµηνία 
Ο βεβαιών 
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Φορείς που συνδράµουν στην διαδικασία εξωδικαστικού 
συµβιβασµού του ν.3869/2010 

 
1. Συνήγορος του Καταναλωτή  
www.synigoroskatanaloti.gr  
Τηλ. 210 6460734, 6460276, 6460458 , Fax: 210 6460414  
e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr  
 
2. Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών εργασιών  
 
www.bank-invest-omb.gr  
Τηλ. 210 3376700, Fax: 210 3238821  
e-mail: contact@bank-invest-omb.gr  
 
 
3. Ενώσεις Καταναλωτών στο site:  
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdo wn&id=185   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Site: 
 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: http://www.hba.gr 
 
Τράπεζα Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr 
 
Νοµική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: http://www.nb.org 
 
Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 130/03-08-2010): http://www.et.gr/   
 
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: http://www.efpolis.gr/  
 
Οργανισµός Υποστήριξης ∆εύτερης Ευκαιρίας ΜΚΟ : http://oyde.wordpress.com 
 
Νοµικός Οδηγός : http://www.nomikosodigos.info/guide/case-law/72-n-3869-3010-
yperhreomena-noikokyria.html 
 
Κοινότητα Λογιστών: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9611 
 
ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ 2009:  
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ -ΑΡΘΡΑ 
 
Εφηµερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ» 26-03-2012 
 
Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 28-03-2012 
 
Εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 10-05-2012 
 
Εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ» 29-03-2012 
 
Άρθρο:  «Υπερχρεωµένα φυσική πρόσωπα – ∆οµή και λειτουργία Ν. 3869/2010» του Κλ. 
Ρούσου / Νοµική Βιβλιοθήκη / 08-02-2011 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (πρώην Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ) 
 
 
 
 
 
 


