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Περίληψη

Το χρέος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να διατηρούν τα άτομα ένα

σταθερό επίπεδο κατανάλωσης, συμβατό με τους πόρους που λαμβάνουν κατά τη

διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, σε ορισμένα νοικοκυριά, για διάφορους λόγους, το

επίπεδο του χρέους μπορεί να γίνει μη βιώσιμο και το νοικοκυριό να καταστεί

υπερχρεωμένο. Ο σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τη συσσώρευση του χρέους

των νοικοκυριών, τη μορφή και την έκταση που έχει λάβει και το βαθμό στον οποίο

υπάρχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των τόκων και αποπληρωμής του χρέους. Τα

αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έδειξαν ότι όσον φορά τις αιτίες, η

ταχεία αύξηση του χρέους συνδέεται με αλλαγές στην πρόσβαση και τη χρήση της

πίστωσης, με ανεύθυνο δανεισμό από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων, τα χαμηλά επιτόκια κτλ. Από την πλευρά των νοικοκυριών, οι αιτίες είναι

η οικονομική απρονοησία, η έλλειψη γνώσεων και διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα.

Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτει ότι ισχύει η θεωρία του κύκλου ζωής της

χρέωσης. Για τα χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών προκύπτει ότι οι

μόνοι γονείς, οι άνεργοι και οι ενοικιαστές είναι οι ομάδες του πληθυσμού που

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερχρέωσης. Η απώλεια της εργασίας, η γέννηση

ενός παιδιού και το διαζύγιο έχουν επίσης αναγνωριστεί ως γεγονότα που εκθέτουν

τα νοικοκυριά στον κίνδυνο υπερχρέωσης. Τέλος, οι κύριες συνέπειες της

υπερχρέωσης είναι οι οικονομικές δυσκολίες, ο οικονομικός αποκλεισμός, τα

προβλήματα  υγείας, το φαινόμενο των αστέγων και η φυλάκιση. Συνοψίζοντας, από

την μελέτη των δεδομένων για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

προκύπτει ότι τα ευρήματα της βιβλιογραφίας βρίσκουν εφαρμογή στις χώρες που

εξετάστηκαν.
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Κεφάλαιο 1: Αναγκαιότητα, Σκοπός και Στόχοι της

Παρούσας Μελέτης

1.1 Γενικά Σχόλια

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές

ελληνικές οικογένειες, τα τελευταία χρόνια. Πολλοί είναι οι παράγοντες στους

οποίους οφείλεται αυτό το φαινόμενο, με τους περισσότερους από αυτούς να

σχετίζονται με την οικονομική κρίση και την ύφεση που την ακολούθησε. Η

παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών στην

Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να φωτίσει τις πτυχές ενός

φαινομένου, που επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών πολιτών.

Για την μέτρηση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών έχουν διενεργηθεί πολλές

έρευνες σε εθνικό, αλλά και διεθνές ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίστοιχα, για την

αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, έχουν διατυπωθεί πολλές

προτάσεις κι έχουν προωθηθεί πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο

και σε άλλες χώρες. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να ασχοληθεί με τα δύο αυτά

σκέλη της υπερχρέωσης.

1.2 Αναγκαιότητα της μελέτης

Η μελέτη της υπερχρέωσης εμφανίζει ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, καθώς

αποτελεί ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε μια

κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας από την οποία δεν είναι σε θέση να

απεμπλακούν. Κατά συνέπεια, η υπερχρέωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ένα

κοινωνικό ζήτημα και η μέτρησή της θα πρέπει να επικεντρωθεί στον αριθμό των

ατόμων που αφορά και το βαθμό δυσκολίας τους να ανταπεξέλθουν. Αλλά η
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υπερχρέωση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα ενδιαφέρον θέμα για μελέτη, από την

πλευρά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, και γενικότερα για τη σταθερότητα του

χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να

εκτιμηθεί η έκταση της υπερχρέωσης και το ύψος των ασφαλειών που παρέχονται για

την εγγύηση των δανείων.

Η υπερχρέωση, αποτελεί πλέον κι ένα μείζον πολιτικό θέμα, καθώς οι διάφορες

κυβερνήσεις καλούνται να το κατανοήσουν και να το αντιμετωπίσουν με τρόπο που

να μην εξοντώνει τα νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική

κατάσταση.

Συνεπώς, στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η εξέλιξη, οι αιτίες, οι τρόποι μέτρησης

και οι συνέπειες της υπερχρέωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή

Ένωση, καθώς και οι νομικές πτυχές της. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η

σφαιρική μελέτη του φαινομένου, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για

τις πολιτικές αντιμετώπισης που θα πρέπει να σχεδιαστούν.

1.3 Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Ο σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τη συσσώρευση του χρέους των

νοικοκυριών, τη μορφή και την έκταση που έχει λάβει και τον βαθμό στον οποίο

υπάρχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των τόκων και αποπληρωμής του χρέους. Ο

στόχος είναι επίσης να εξεταστούν οι τύποι νοικοκυριών που είναι υπερχρεωμένα,

όσον αφορά το επίπεδο εισοδήματος, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, που μπορούν

να συνοδεύσουν την υπερχρέωση, με την έννοια της δυσκολίας στην εξυπηρέτηση

των δανείων.

Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης, θα πρέπει να επιτευχθούν οι εξής

επιμέρους στόχοι:

 Να γίνει σαφής η έννοια της υπερχρέωσης

 Να εντοπιστούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν, αλλά και οι συνέπειές της
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 Να σκιαγραφηθεί το προφίλ των νοικοκυριών που κινδυνεύουν περισσότερο

να χρεωθούν υπέρμετρα, ώστε να υπάρξουν προληπτικές ενέργειες.

 Να εξεταστεί η εξέλιξη της υπερχρέωσης στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά

νοικοκυριά, μέσα από μελέτες, ώστε να υπάρξει μια συνολική εικόνα των

τάσεων που επικρατούν.

 Να καταστεί σαφής η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υπερχρέωση των

νοικοκυριών

 Να διατυπωθούν προτάσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική επισκόπηση του

εννοιολογικού περιεχομένου του όρου Υπερχρεωμένα

Νοικοκυριά και προταθέντων τρόπων αντιμετώπισης

του προβλήματος

2.1 Η έννοια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Το χρέος είναι ένα κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να διατηρούν τα άτομα

ένα σταθερό επίπεδο κατανάλωσης, συμβατό με τους πόρους που λαμβάνουν κατά τη

διάρκεια της ζωής τους, σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του ατόμου ή της

οικογένειας. Το να είναι κάποιος χρεωμένος με κάποιο δάνειο - επίσημα ή μέσω

ανεπίσημων διαύλων - είναι φυσιολογικό για την καταναλωτική συμπεριφορά και ένα

ορισμένο επίπεδο χρέους θεωρείται αναπόφευκτο για την πλειοψηφία των

νοικοκυριών, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής τους. Όταν δίνεται η

ευκαιρία και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, πολλοί ενημερωμένοι καταναλωτές

χρησιμοποιούν με επιτυχία την πίστωση για να μετατοπίσουν τις δαπάνες από μια

περίοδο της ζωής τους σε μια άλλη (Betti et al., 2001).

Ωστόσο, σε ορισμένα νοικοκυριά, για διάφορους λόγους, το επίπεδο του χρέους

μπορεί να γίνει μη βιώσιμο, με την έννοια ότι το νοικοκυριό βρίσκεται σε υψηλό

κίνδυνο αθέτησης. Με άλλα λόγια, αυτά τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα. Οι

δυσμενείς διαταραχές ή οι κρίσεις αποτελούν αρνητικές εκπλήξεις και ένα σημαντικό

παράγοντα υπερχρέωσης. Έστω ότι ένας καταναλωτής πραγματοποιεί

ένα ορθολογικό σχέδιο που να ταιριάζει ακριβώς τα αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα

του με την κατανάλωση. Η εμφάνιση ενός αρνητικού γεγονότος, στη συνέχεια

εξασθενεί την προοπτική του καταναλωτή να παράγει κάποιο επαρκές εισόδημα και

έτσι μειώνονται τα αναμενόμενα μελλοντικά εισοδήματά του. Ο καταναλωτής

μειώνει την κατανάλωσή του όπου είναι δυνατόν και κατασκευάζει ένα νέο σχέδιο

για την μελλοντική του κατανάλωση, μικρότερη από την αρχική. Στο βαθμό που ο

καταναλωτής δεν βρίσκεται σε φάση χρεωκοπίας και αθέτησης για τα δάνεια,
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αυτό μπορεί να είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία παραμένει απαρατήρητη εκτός

του άμεσου κοινωνικού κύκλου του καταναλωτή. Αυτό το είδος της υπερχρέωσης δεν

οφείλεται σε κακή διαχείριση των πόρων, αλλά στη φύση αβεβαιότητας. Ο

ορθολογικός καταναλωτής λαμβάνει υπόψη του το ενδεχόμενο της μελλοντικής

σοβαρής ασθένειας, της ανεργίας ή άλλων δυνητικών αρνητικών γεγονότων, όταν

αυτός λαμβάνει αποφάσεις δανεισμού και παίρνει τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως

είναι η ασφάλιση. Η πραγματική, όμως, εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων, όπως οι

απρόβλεπτες μακρές περίοδοι ανεργίας ή ασθένειας, μια απρόσμενη εγκυμοσύνη ή

ένα διαζύγιο, θα υπερτερούν αυτόματα των τυχόν προφυλάξεων που έχει λάβει

ο καταναλωτής. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους ασφάλισης έναντι όλων

των κινδύνων (Betti et al., 2001).

Από την ευρεία ποικιλία των επίσημων εθνικών ορισμών της υπερχρέωσης των

διαφόρων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008) προσδιορίζει ορισμένα

χαρακτηριστικά της υπερχρέωσης που είναι κοινά σε όλες τις χώρες: την  οικονομική

διάσταση (που αφορά το ποσό του χρέους για αποπληρωμή), τη χρονική διάσταση (η

οποία αφορά το μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα), την κοινωνική διάσταση

(που αφορά τα βασικά έξοδα που πρέπει να καλύπτονται πριν από την αποπληρωμή

των χρεών) και την ψυχολογική διάσταση (το άγχος που έχει ως  αίτια την

υπερχρέωση). Μια πιο πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού ορισμού σε ολόκληρη

την ΕΕ έχει θέσει μια σειρά κριτηρίων, που είναι τα εξής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

2010):

 Η μονάδα μέτρησης θα πρέπει να είναι το νοικοκυριό, επειδή τα εισοδήματα

των φυσικών προσώπων ομαδοποιούνται συνήθως στο ίδιο νοικοκυριό.

 Οι δείκτες πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές των οικονομικών δεσμεύσεων

των νοικοκυριών σε δανεισμό για στεγαστικούς σκοπούς, για καταναλωτική

πίστη, για την ικανότητα κάλυψης των βασικών εξόδων και ούτω καθεξής.

 Η υπερχρέωση συνεπάγεται αδυναμία στην κάλυψη των πάγιων εξόδων και

κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως διαρθρωτική και όχι ως μια

προσωρινή κατάσταση
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 Δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα απλώς με επιπλέον δανεισμό.

 Για να μπορέσει μια οικογένεια να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, θα

πρέπει να μειώσει τις δαπάνες της, ή και να βρεθούν τρόποι αύξησης των

εσόδων της.

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, ένα νοικοκυριό είναι υπερχρεωμένο, όταν οι

υπάρχοντες και οι  αναμενόμενοι πόροι του δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί στις

οικονομικές δεσμεύσεις του, χωρίς τη μείωση του βιοτικού του επιπέδου, η οποία

μπορεί να σημαίνει μείωση κάτω από αυτό που θεωρείται ως το ελάχιστο αποδεκτό

στην εν λόγω χώρα, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να έχει τόσο κοινωνικές,

όσο  και πολιτικές επιπτώσεις.

2.2 Η σύνθεση και η εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών

H ταχεία αύξηση του χρέους μπορεί να συνδεθεί με αλλαγές στην πρόσβαση και τη

χρήση της πίστωσης, ακόμη και για εκείνα τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα

εισοδήματα, που παραδοσιακά αποκλείονται από την πίστωση (Kempson 2002).

Παρατηρείται ένα διαρκώς διευρυνόμενο εύρος των πιστώσεων που διατίθενται.

Επιπλέον, λόγω της ευρείας πρόσβασης σε προκαθορισμένες γραμμές πίστωσης και

τεχνολογικές εξελίξεις, έχει καταστεί ευκολότερο για τους πιστωτές να προσφέρουν

ανακυκλούμενη πίστωση, η οποία προωθεί ένα φαύλο κύκλο του χρέους (O'Loughlin

2006). Μερικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα υψηλότερα επίπεδα της πίστωσης

συνδέονται με το πρόβλημα του χρέους. Ο Kempson (2002) βρήκε ότι όσο

περισσότερες πιστωτικές δεσμεύσεις είχε ένα νοικοκυριό, και όσο μεγαλύτερο ήταν

το ποσοστό του εισοδήματός που δαπανάται για την αποπληρωμή τους, τόσο πιο

υψηλό  ήταν το επίπεδο των καθυστερούμενων οφειλών.

Από την άλλη πλευρά, μια σειρά από διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι σε χώρες όπου

η πρόσβαση στην πίστωση είναι πιο περιορισμένη, η υπερχρέωση φαίνεται να έχει

πιο έντονες συνέπειες. Για παράδειγμα, οι Betti et al. (2007) βρήκαν ότι στη Δανία,

όπου το 43% των νοικοκυριών είχε καταναλωτικά δάνεια, το 19% των νοικοκυριών
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αυτών ήταν υπερχρεωμένα, και στην Ιρλανδία, όπου το 29% των νοικοκυριών είχαν

καταναλωτικά δάνεια, το 25% των νοικοκυριών αυτών ήταν υπερχρεωμένα. Στην

Ελλάδα, αντιθέτως, όπου μόνο το 9% των νοικοκυριών έφερε δανεισμό, το 96%

αυτών των νοικοκυριών είχαν σοβαρό πρόβλημα με την αποπληρωμή του χρέους. Οι

Betti et al. (2007) βρίσκουν, ακόμη, ότι οι χώρες με υψηλό δανεισμό, όπως το

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία τείνουν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά

υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες. Αυτό μπορεί να

οφείλεται στο ότι περισσότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ρευστότητας σε

περιόδους της προσωπικής οικονομικής κρίσης σε χώρες όπου η αγορά του χρέους

των καταναλωτών είναι λιγότερο ελευθερωμένη (Byrne et al., 2005; Pleasence et al.,

2007; Betti et al., 2007).

Ένα βασικό ζήτημα στη συζήτηση της πίστωσης είναι ο βαθμός στον οποίο τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν σε ανεύθυνο δανεισμό, ο οποίος ενθαρρύνει

τους καταναλωτές να αναλάβουν επίπεδα της πίστωσης που ήταν μη βιώσιμα. Τα

χαμηλά επιτόκια σημαίνουν ότι οι τράπεζες ενθαρρύνουν ενεργά τους καταναλωτές

να δανείζονται και να κερδοσκοπούν στην αγορά κατοικίας (Kelly 2009). Επιπλέον, η

sub-prime αγορά που στοχεύει ειδικά σε οφειλέτες που είχαν απορριφθεί από άλλα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρίνοντας ότι τα δάνεια προς αυτούς θα είχαν πολύ

υψηλό κίνδυνο αθέτησης. Σύμφωνα με τον Kempson (2002), σε μια εξαιρετικά

ανταγωνιστική αγορά, οι πιο επικερδείς πελάτες μπορούν επίσης να είναι εκείνοι που

φέρουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τους δανειστές. Έτσι, τίθεται το ερώτημα για την

ευθύνη των πιστωτών για τα χρέη που δεν αποπληρώνονται όταν τα χρήματα

χορηγούνται σε δανειολήπτες υψηλού κινδύνου.

Σημαντικές εξηγήσεις για την εξέλιξη της υπερχρέωσης παρέχει και η θεωρία του

κύκλου ζωής. Σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής, τα νοικοκυριά απευθύνονται

στις πιστωτικές αγορές, επειδή θέλουν να έχουν σταθερές συνθήκες διαβίωσης κατά

τη διάρκεια των ετών. Το εισόδημα γενικά έχει την τάση να αυξάνεται από την αρχή

της παραγωγικής ζωής και στην συνέχεια να μειώνεται κατά την περίοδο μετά τη

συνταξιοδότηση. Συνεπώς, η λήψη κάποιου δανείου είναι το μέσο που επιτρέπει στα

νοικοκυριά να εξομαλύνουν τις δαπάνες διαβίωσής τους. Οι νέες οικογένειες

αναμένουν το μελλοντικό τους εισόδημα να αυξάνεται και τείνουν να ξοδεύουν

περισσότερα από όσα κερδίζουν, συσσωρεύοντας έτσι χρέη που υπολογίζουν ότι θα
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αποπληρώσουν όταν είναι σε μια πιο ώριμη φάση της ζωής τους (D’ Alessio & Iezzi,

2013).

Στο παραπάνω πλαίσιο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα νοικοκυριό

μπορεί να συσσωρεύει περισσότερο χρέος από ό, τι μπορεί να αποπληρώσει. Ο

πρώτος λόγος της υπερχρέωσης είναι η οικονομική απρονοησία (Disney et al., 2008),

δηλαδή οι κακές οικονομικές αποφάσεις που προκαλούνται από την ανεπαρκή

κατανόηση του πραγματικού κόστους ενός δανείου. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να

συνδέεται  και με το θέμα της διαφάνειας των όρων και προϋποθέσεων των

τραπεζών, αλλά και τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των δανειοληπτών και την

ικανότητα τους να διαχειρίζονται τα οικονομικά (Lusardi & Tuffano, 2009). Η

απρονοησία μπορεί επίσης να προκύπτει από ψυχολογικές μεροληψίες που

επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και τις προβλέψεις τους για το

δανεισμό, όπως η προκατάληψη της  υπερβολικής αυτοπεποίθησης  που είναι η τάση

να υποτιμούν την πιθανότητα να υποστούν μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Οι Bucks και Pence (2008) δείχνουν ότι οι δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια

κυμαινόμενου επιτοκίου είναι πιθανόν να υποτιμούν ή να μην γνωρίζουν ακριβώς

πόσο μπορούν να μεταβληθούν τα επιτόκιά τους. Η υπερχρέωση μπορεί επίσης να

προκύψει, όταν απρόβλεπτα γεγονότα τροποποιήσουν τις αρχικές συνθήκες στις

οποίες συνάφθηκε η σύμβαση μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη (Keese, 2009). Μια

απροσδόκητη μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών (π.χ. απώλεια εργασίας), μια

απρόβλεπτη άνοδος των εξόδων (π.χ. για ιατρική περίθαλψη), η αύξηση του κόστους

δανεισμού (π.χ. αύξηση των επιτοκίων) είναι μερικοί ακόμη λόγοι που μπορεί να

οδηγήσουν σε υπερχρέωση. Οι απροσδόκητες μεταβολές στην οικογενειακή δομή

μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους (π.χ. διαζύγιο

ή η γέννηση ή ο θάνατος ενός μέλους της οικογένειας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η

κατάσταση της υπερχρέωσης προέρχεται από τη φτώχεια, η οποία ωθεί στην λήψη

δανείου, άτομα ανίκανα να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή του. Αυτό συμβαίνει

κυρίως όταν οι πιστωτές δεν είναι σε θέση να επιλέξουν φερέγγυους οφειλέτες. Είναι

επίσης σημαντικό να σημειωθεί η ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία η ανάγκη για ένα

δάνειο προκύπτει από την ίδια την κατάσταση της υπερχρέωσης, προκαλώντας έτσι

έναν φαύλο κύκλο τόσο για τις οικογένειες όσο και για τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα.
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2.3 Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης

Η οικονομική ύφεση που επικράτησε μετά την οικονομική κρίση του 2008 και η

απώλεια εργασίας, πιθανόν προκάλεσαν, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη

πιστωτική στενότητα, ένα σημαντικό και αυξανόμενο αριθμό νοικοκυριών να έχουν

δυσκολία στην διαχείριση των χρεών που έχουν συγκεντρωθεί από τα έτη που

προηγήθηκαν της κρίσης.

Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον επηρεάζονται συστηματικά από μια

οικονομική κρίση, καθώς το πολίτικό κλίμα εμποτίζεται από την πόλωση. Οι Reinhart

και Rogoff (2011) στις μελέτες τους για τις οικονομικές κρίσεις, έδειξαν

ότι οι τραπεζικές, οι νομισματικές ή οι κρίσεις χρέους οδηγούν σε μεγαλύτερη

ιδεολογική πόλωση στην κοινωνία, μεγαλύτερο κατακερματισμό του νομοθετικού

σώματος, και μείωση του μεγέθους της πλειοψηφίας των κυβερνήσεων. Το μέγεθος

των κυβερνώντων συνασπισμών συρρικνώνεται μετά από σχεδόν οποιοδήποτε τύπο

κρίσης και, ταυτόχρονα, η πολιτική του κατακερματισμού αυξάνεται. Οι οικονομικές

κρίσεις συνήθως ακολουθούνται από βαθιές και παρατεταμένες διαταραχές τόσο στην

παραγωγή όσο και στην απασχόληση (Reinhart & Rogoff, 2009; Reinhart & Reinhart,

2010) ή από συνεχή κύματα της αστάθειας, που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα

δευτερογενείς κρίσεις. Για παράδειγμα, οι κρίσεις χρέους πολλές φορές αποτελούν

συνέπεια των τραπεζικών κρίσεων.

Οι πιστωτές και οι οφειλέτες πολώνονται στον απόηχο μιας χρηματοπιστωτικής

κρίσης, καθώς οι οικονομικές κρίσεις συνήθως βλάπτουν περισσότερο τους

οφειλέτες. Ο λόγος πίσω από αυτήν την παρατήρηση είναι ότι το ποσό που οφείλουν

οι οφειλέτες προς τους πιστωτές δεν εξαρτάται απόλυτα από την συνολική

κατάσταση της οικονομίας και σε περίπτωση οικονομικής κρίσης υπάρχει πτώση

στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα το κύριο βάρος των

απωλειών να βαρύνει τους οφειλέτες. Ακόμη και σήμερα, η διαφορά στην αξία των

ακινήτων, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

απέχουν από τα επίπεδα προ της κρίσης, ενώ τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
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στοιχεία, που ανήκουν κυρίως σε ομάδες με υψηλά εισοδήματα, έχουν ήδη

ανακάμψει. Επιπλέον, οι οφειλέτες καθίστανται αφερέγγυοι ακριβώς τη στιγμή που οι

πιστωτές αναζητούν αποδείξεις ότι τα δάνειά τους θα εξυπηρετηθούν. Η ίδια

δανειοδότηση που μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες για τον πιστωτή κατά την φάση

της επέκτασης, μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα σε περίοδο κρίσης. Αυτό το

γεγονός οδηγεί σε μεγαλύτερη απόσταση τις θέσεις αυτών των δύο ομάδων. Κάποιοι

μπορεί να πληγούν περισσότερο από άλλους σε μια οικονομική κρίση, και αυτό είναι

ένα παρεπόμενο οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο. Η πόλωση μεταξύ οφειλετών

και πιστωτών μετά την κρίση είναι ένας από τους λόγους που οδηγούν σε πολιτική

και οικονομική αστάθεια.

Το έργο των Bernanke και Gertler (1989) εξηγεί πώς ένα σοκ στην καθαρή αξία των

δανειοληπτών μειώνει την ικανότητά τους να δανειστούν. Τα προβλήματα

αντιπροσώπευσης αυξάνονται, καθώς οι οφειλέτες είναι πιο πιθανό να αθετήσουν τις

πληρωμές του χρέους τους και οι δανειστές απαιτούν από τους δανειολήπτες να

διαθέτουν ίδια κεφάλαια ως εγγύηση. Με δεδομένη αυτή την απαίτηση, η μείωση

στην καθαρή θέση των δανειοληπτών οδηγείται από μια μείωση της αξίας των

περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν και της συνολικής ικανότητάς τους να

δανειστούν. Αυτός ο περιορισμός στο κανάλι δανεισμού οδηγεί σε μείωση των

επενδύσεων ακόμα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν, θετικές Καθαρές Παρούσες

Αξίες, αλλά και σε μείωση της κατανάλωσης (Kiyotaki & Moore, 1997).

Οι Philippon και Midrigan (2011) εξετάζουν τον ρόλο της ρευστότητας στην αγορά

ακινήτων. Σύμφωνα με αυτούς, οι οφειλέτες είναι τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν

το σπίτι τους ως εγγύηση. Η απότομη μείωση στις τιμές των κατοικιών οδηγεί σε

απότομο περιορισμό στην κατανάλωση των νοικοκυριών αυτών. Οι ονομαστικές

δυσκαμψίες και προστριβές διαρθρωτικής προσαρμογής στην αγορά εργασίας,

δείχνουν επίσης ότι αυτή η μείωση στην κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε μια

σοβαρή ύφεση.

Μια απότομη μείωση στην καθαρή θέση των οφειλετών σε μια οικονομική κρίση

μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Ο

συνδυασμός υψηλής μόχλευσης και ένα αρνητικό σοκ των τιμών των περιουσιακών

στοιχείων οδηγεί σε μια μεγάλη ανισορροπία στην καθαρή θέση των πιστωτών και

των οφειλετών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής δυσπραγίας που
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ακολουθεί. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφή πολιτική

παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας στην καθαρή περιουσία που

δημιουργήθηκε μεταξύ οφειλετών και πιστωτών.

Η πιο κοινή ρύθμιση για την αντιμετώπιση της αδυναμίας των οφειλετών να

αποπληρώσουν τους πιστωτές είναι οι πτωχευτικοί νόμοι, οι οποίοι επιδιώκουν να

παρέχουν κάποια ανακούφιση στους δανειζόμενους, όμως φέρουν και αδυναμίες. Μια

βασική τους αδυναμία είναι το γεγονός ότι η πτώχευση αρχίζει να εφαρμόζεται μόνον

όταν ο οφειλέτης δηλώνει αδυναμία πληρωμών και σταματά τις πληρωμές για το

χρέος του, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο. Οι Eggertsen και Krugman (2011)

διαμορφώνουν ένα μοντέλο που δεν υπάρχει καμία προεπιλογή για το χρέος και η

συνολική ζήτηση μειώνεται ακόμη και όταν οι οφειλέτες προσπαθούν απεγνωσμένα

να πληρώσουν τα υπάρχοντα χρέη τους στη διάρκεια ενός αρνητικού σοκ.

Οι Mian et al. (2013) υποστηρίζουν ότι η πολιτική πόλωση αυξάνεται μετά από τις

οικονομικές κρίσεις. Οι ψηφοφόροι γίνονται πιο ακραίοι ιδεολογικά, και οι

συνασπισμοί που κυβερνούν γίνονται ασθενέστεροι, ανεξάρτητα από το αν ήταν στην

εξουσία κατά την έναρξη της κρίσης. Οι αντιθέσεις γίνονται μεγαλύτερες και αυτό

έχει ως αποτέλεσμα, μετά την κρίση, να παρατηρείται νομοθετικό αδιέξοδο και

αναιμικές μεταρρυθμίσεις, καθιστώντας λιγότερο πιθανό οι κρίσεις να οδηγήσουν σε

μια ουσιαστική μακροοικονομική παρέμβαση, ακριβώς τη στιγμή που είναι

περισσότερο αναγκαία.

2.4 Τα χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Το επίπεδο του χρέους στο οποίο ένα νοικοκυριό θεωρείται υπερχρεωμένο εξαρτάται

από πολλούς παράγοντες: το μέγεθος και τη διάρθρωση του χρέους, τις ρυθμίσεις

εξυπηρέτησης του χρέους, τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, άλλα

προσωπικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, καθώς και εξωτερικοί

παράγοντες, όπως η κατάσταση της οικονομίας. Έτσι, το κρίσιμο επίπεδο χρέους που

καθιστά ένα νοικοκυριό υπερχρεωμένο διαφέρει μεταξύ νοικοκυριών. Ειδικότερα,

είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το εισόδημα και η ηλικία του καταναλωτή, ως
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ένδειξη πιθανών μελλοντικών εσόδων του. Δεν υπάρχει «σωστή» αναλογία μεταξύ

εισοδήματος και χρέους ή μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης που θα πρέπει να

τηρούνται σε όλα τα στάδια της ζωής και σε όλες τις περιστάσεις (Betti et al., 2001).

Τα προβλήματα χρέους επηρεάζουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλες τις

εισοδηματικές ομάδες. Ως εκ τούτου, τα προβλήματα του χρέους δεν αποτελούν ένα

καλό δείκτη φτώχειας. Το χαμηλό εισόδημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη προβλημάτων χρέους. Η ύπαρξη του χρέους,

επίσης, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και προβλήματα εξυπηρέτησης του χρέους. Τα

υπερ-χρεωμένα νοικοκυριά  μοιάζουν με τα υπόλοιπα, εκτός από το ότι

καταναλώνουν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους. Εξαιτίας αυτού, η

υπερχρέωση μπορεί να είναι ένας παράγοντας για τη δημιουργία και τη διατήρηση

των επιπτώσεων της φτώχειας (Betti et al., 2001).

Ένας αριθμός ερευνών, που έλαβαν χώρα, κατά βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο  (όπως

του Kempson, 2002), αναζητούν τα κοινά, κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά

χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η παρουσία κάποιων

χαρακτηριστικών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά επιτρέπει την αξιοποίησή τους ως

δεικτών πρόβλεψης του φαινομένου. Η συσχέτιση της υπερχρέωσης με

συγκεκριμένους παράγοντες θεωρείται σημαντική γιατί μπορεί να βοηθήσει στο

σχεδιασμό προληπτικών πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα. Σταθερό ερευνητικό

εύρημα είναι η ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και την υπερχρέωση

(Atkinson et al, 2006). Όντως, σύμφωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η

ηλικιακή ομάδα των 30-40 ετών εμφανίζει  την μεγαλύτερη δυσκολία ανταπόκρισης

στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ ακολουθούν οι ομάδες των 20 έως 30 και των

40 ετών και άνω.

Πολλές έρευνες επιδιώκουν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των υπερχρεωμένων

νοικοκυριών, αναζητώντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν περισσότερο

ευάλωτα. Ένα βασικό εύρημα των περισσότερων είναι ότι οι μόνοι γονείς, οι άνεργοι

και οι ενοικιαστές είναι οι ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο

κίνδυνο υπερχρέωσης. Η απώλεια της εργασίας, η γέννηση ενός παιδιού και το

διαζύγιο έχουν επίσης αναγνωριστεί ως γεγονότα που εκθέτουν τα νοικοκυριά στον

κίνδυνο υπερχρέωσης (Disney et al., 2008; Kempson, 2002; Kempson et al., 2004).
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Οι παράγοντες αυτοί έχουν επίσης αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τη

χρηματοοικονομική ικανότητα γενικότερα των ανθρώπων.

Οι Betti et al (2008) προσπαθούν να ερμηνεύσουν την καταναλωτική και δανειστική

συμπεριφορά και διαμορφώνουν μια καμπύλη σχήματος «U» που παρουσιάζει ο

δείκτης κατανάλωσης, με τα δύο άκρα της καμπύλης να βρίσκονται στην νεανική

ηλικία και το γήρας. Σε αυτά τα στάδια της ζωής, η κατανάλωση ξεπερνά το

εισόδημα, και είναι πιο πιθανό να υπάρξει υπερχρέωση. Όμως και άλλοι παράγοντες,

όπως είναι για παράδειγμα η οικογενειακή κατάσταση, το διαθέσιμο εισόδημα, η

ανεργία, η ύπαρξη ιδιόκτητης στέγης, η κατάσταση της υγείας, η εθνικότητα και ο

χρηματοοικονομικός αποκλεισμός αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την

πιθανότητα υπερχρέωσης (European Commission 2008). Όσον αφορά τις αιτίες της

υπερχρέωσης, σημαντικές θεωρούνται η απώλεια εισοδήματος, το χαμηλό εισόδημα,

η κακή διαχείριση των διαθέσιμων χρημάτων και η υπερκατανάλωση.

2.5 Μέτρηση της υπερχρέωσης

Τα βασικά υφιστάμενα μέτρα χρέωσης των καταναλωτών ταξινομούνται στις

ακόλουθες γενικές κατηγορίες μοντέλων:

 το διοικητικό μοντέλο.

 το αντικειμενικό (ή ποσοτικό) μοντέλο

 το υποκειμενικό μοντέλο

Το διοικητικό μοντέλο εξετάζει όλες τις περιπτώσεις όπου η μη πληρωμή των χρεών

έχουν καταχωρηθεί επίσημα ή έχουν δηλωθεί ενώπιον δικαστηρίου κι έχουν κινηθεί

οι σχετικές νομικές διαδικασίες. Το αντικειμενικό μοντέλο περιλαμβάνει ποσοτικά

μέτρα που προσπαθούν να συλλάβουν το καθαρό χρέος ή το κόστος εξυπηρέτησης

του χρέους του νοικοκυριού (όπως παραδείγματος χάριν, ο δείκτης χρέους προς το

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή το χρέος προς το εισόδημα) και, στη συνέχεια,

καθορίζει τα επίπεδα που θεωρούνται ως ασυνήθιστα υψηλά ώστε να θέσουν τους

καταναλωτές σε κίνδυνο υπερχρέωσης. Σύμφωνα με το υποκειμενικό μοντέλο, τα
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υπερχρεωμένα νοικοκυριά ταξινομούνται ως εκείνα που θεωρούν τους εαυτούς τους

να είναι υπερχρεωμένα (Betti et al., 2001).

Ένα μοντέλο που βρίσκει συχνά εφαρμογή είναι το μοντέλο του Κύκλου Ζωής, το

οποίο ανήκει στα αντικειμενικά μοντέλα. Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ του απλού

αντικειμενικού μοντέλου και το λεγόμενου Μοντέλου του Κύκλου ζωής

είναι ότι το μοντέλο του κύκλου ζωής επιδιώκει να ενσωματώσει τα αναμενόμενα

μελλοντικά έσοδα στην ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών εν γένει, και

της υπερχρέωσης των καταναλωτών, ειδικότερα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι

διακρίσεις μεταξύ των νοικοκυριών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Το μοντέλο του κύκλου ζωής επεκτείνει το μέτρο του εισοδήματος των καταναλωτών

πέρα από το τρέχον επίπεδο των διαθέσιμων πόρων. Επιχειρεί να δημιουργήσει

οριακά επίπεδα χρέους σε σχέση με την παρούσα προεξοφλημένη αξία των

αναμενόμενων μελλοντικών εισοδημάτων του κάθε νοικοκυριού (Betti et al., 2001).

Πρόσφατες μελέτες για την υπερχρέωση έχουν την τάση να συγκλίνουν σε ένα κοινό

σύνολο δεικτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει καθολική συμφωνία

σχετικά με το ποιοί δείκτες συλλαμβάνουν καλύτερα την υπερχρέωση (Keese, 2009).

Οι δείκτες αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές τέσσερις πτυχές της υπερχρέωσης:

την υποχρέωση για υψηλές καταβολές σε σχέση με το εισόδημα, την καθυστέρηση

στις πληρωμές, την μεγάλη χρήση της πίστωσης και την εξεύρεση της επιβάρυνσης

του χρέους. Οι δύο πρώτοι δείκτες συλλαμβάνουν την επιβάρυνση που προκύπτει από

την αποπληρωμή του χρέους και θέτουν τα όρια των πληρωμών σε σχέση με το

εισόδημα, πέραν των οποίων θεωρείται το βάρος του δανείου αντιπροσωπεύει μια

σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Ο δείκτης για το ύψος των καταβολών

ορίζει ένα ποσοστό του εισοδήματος, το οποίο μπορεί να δεσμεύει ένα νοικοκυριό

από το εισόδημά του. Ο δείκτης βασίζεται στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι που

συνδέονται με τα εξασφαλισμένα χρέη καλύπτονται βασικά από πραγματικά

περιουσιακά στοιχεία, ως εκ τούτου, η ανάλυση πρέπει να περιορίζεται στα ακάλυπτα

δάνεια. Ο τρίτος δείκτης αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία το διαθέσιμο

εισόδημα, μετά την καταβολή των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους, δεν είναι

επαρκές για να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού. Ο δείκτης

καθυστερούμενων πληρωμών συλλαμβάνει όλες τις μορφές του χρέους και τους
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λογαριασμούς των νοικοκυριών για τα οποία υπάρχει περισσότερο από δύο μήνες

καθυστέρηση.

Μια διαφορετική προσέγγιση για τη μέτρηση της υπερχρέωσης είναι η χρήση της

παρουσίας πολλαπλών χρεών. Για την αντιμετώπιση της Υπερχρέωσης (Kempson,

2002) έχει αναφερθεί μια ισχυρή σχέση μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν δυσκολίες

αποπληρωμής του χρέους και έχουν τέσσερις ή περισσότερες πιστωτικές δεσμεύσεις.

Το μέτρο αυτό πρέπει να  θεωρηθεί δείκτης του κινδύνου, γιατί η χρήση πολλαπλών

πιστωτών μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των πιστωτών για τη σωστή μέτρηση

του κινδύνου αφερεγγυότητας και μπορεί να έχει στρατηγική σημασία για τα

νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ποσό πίστωσης υψηλότερο από ό, τι

το τραπεζικό σύστημα θα επέτρεπε κανονικά. Ωστόσο, δεδομένης της επέκτασης των

πιστωτικών προϊόντων κατά τα τελευταία έτη, έχει προταθεί ότι το όριο των

τεσσάρων δεσμεύσεων στις πιστώσεις δεν μπορεί πλέον να έχει νόημα. Λαμβάνοντας

υπόψη τις δυσχέρειες που συνδέονται με τους περισσότερους δείκτες της

υπερχρέωσης, κάποιοι θεωρούν ότι η πιο ισχυρή μέθοδος μέτρησης της υπερχρέωσης

είναι να ζητήσει από τους ανθρώπους άμεσα να αναφέρουν αν αντιμετωπίζουν ή όχι

δυσκολίες αποπληρωμής του χρέους. Παρόλα αυτά, το μέτρο αυτό θεωρείται

υποκειμενικό, και ως εκ τούτου επιρρεπές σε λάθη λόγω των διαφορετικών

ερμηνειών των ανθρώπων.

Συνεπώς, όλοι οι δείκτες υποφέρουν από μια ποικιλία προβλημάτων. Οι δείκτες

αποπληρωμή προς έσοδα προσφέρουν ένα φαινομενικά απλό τρόπο μέτρησης της

υπερχρέωσης, αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την προσέγγιση αυτή. Για

παράδειγμα, υπάρχουν ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η αύξηση του δανεισμού,

η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή επιστροφής προς το εισόδημα,

επιχειρείται από τα νοικοκυριά που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Με άλλα

λόγια, το χρέος μπορεί να αυξηθεί σε σχέση με το εισόδημα, χωρίς αυτό να

δημιουργήσει αναγκαστικά προβλήματα διαχείρισης του χρέους, αν η αύξηση

εμφανίζεται στα νοικοκυριά με υψηλά επίπεδα εισοδήματος. Τα νοικοκυριά με υψηλά

επίπεδα εισοδήματος μπορούν ενδεχομένως να φέρουν βάρος του χρέους υψηλότερο

από το 30 τοις εκατό του εισοδήματός τους. Επιπλέον, τα μέτρα λόγος του χρέους

προς το εισόδημα αγνοούν συνήθως τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών. Τα

νοικοκυριά μπορούν να δεχτούν ένα βάρος του χρέους άνω του 30 τοις εκατό, αν
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μπορούν να στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των

απαιτήσεών τους σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να θεωρηθούν τα εν λόγω

νοικοκυριά ως υπερχρεωμένα (D’ Alessio & Iezzi, 2013).

Επιπλέον, ενώ η αύξηση των εκκρεμών χρεών μπορεί να συνοδεύεται από την

αυξανόμενη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων, θα μπορούσε, όμως, και να

συνοδεύεται από μια αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν

συχνά στοιχείο του χρέους. Με άλλα λόγια, τα νοικοκυριά μπορεί να είναι σε θέση να

ανταποκριθούν στις δανειακές τους  υποχρεώσεις με την πώληση μερικών από τα

περιουσιακά τους στοιχεία, αν και αυτό θα μπορούσε να είναι προβληματική λύση, σε

περίπτωση που το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι το σπίτι στο οποίο ζουν.

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιτρέψει στα

νοικοκυριά με βαριά χρέη να έχουν πρόσβαση σε νέες πιστώσεις. Η επέκταση της

πίστωσης θα μπορούσε να διευκολύνει τα νοικοκυριά να διαχειριστούν το χρέος και

να αντιμετωπίσουν μια προσωρινή μείωση των εσόδων τους. Ο δείκτης υπερχρέωσης

που προσδιορίζει τα νοικοκυριά τα οποία, μετά την πληρωμή για την ολική

αποπληρωμή του δανεισμού τους, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, εμφανίζει

ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχουν ένα κοινώς αποδεκτό όριο αναφοράς, που

είναι το όριο της φτώχειας. Αν και η χρήση των δεδομένων σχετικά με τις

καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών αποφεύγει τέτοια προβλήματα σε

κάποιο βαθμό, εξακολουθεί να είναι αναγκαία για να κριθεί η σοβαρότητα των

καθυστερούμενων οφειλών και το σημείο όπου αρχίζει η υπερχρέωση (D’ Alessio &

Iezzi, 2013).

Επιπλέον, εξετάζοντας μόνο τα νοικοκυριά που σήμερα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα

χρέη τους, το μέτρο αυτό μπορεί να παραβλέψει αυτούς που  εξακολουθούν να

καταφέρνουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά έχουν

δανειστεί τόσο πολύ που έχουν γίνει ευάλωτοι σε εξωτερικούς κλονισμούς, όπως η

αύξηση των επιτοκίων ή μια προσωρινή απώλεια εισοδήματος. Αναμφισβήτητα, τα

νοικοκυριά αυτά μπορούν επίσης να θεωρηθούν υπερχρεωμένα. Το κριτήριο με βάση

τον αριθμό των πιστωτικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να εντοπίσει αξιόπιστα όλες

τις καταστάσεις υπερχρέωσης δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός των εκκρεμών

μικρών χρεών δεν συνεπάγονται κατ 'ανάγκην και μια κατάσταση δυσκολίας.

Ομοίως, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των μικρών ποσών ενδέχεται να μην
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αντιστοιχούν σε μια κατάσταση υπερχρέωσης. Επιπλέον, όλα αυτά τα μέτρα, ως επί

το πλείστον, εξετάζουν τη διαδικασία υπερχρέωσης, παρά μέτρα για το αποτέλεσμα

της υπερχρέωσης. Δεδομένου ότι οι δείκτες αυτοί αφορούν διαφορετικές όψεις της

υπερχρέωσης, ο καθένας πιθανώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες. Ωστόσο, καμία

από αυτές δεν είναι ιδανική  με την έννοια ότι υπερισχύει όλων των άλλων. Για

παράδειγμα, οι Disney et al. (2008) υποστηρίζουν ότι οι διάφοροι δείκτες είναι

πιθανό να συλλάβουν τα προβλήματα χρέους σε διαφορετικούς τύπους νοικοκυριών

και σε διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα

κατάλληλο σύνολο δεικτών που μπορεί να προσδιορίσει την πιθανή αναλογία του

πληθυσμού που αντιμετωπίζει δυσκολίες αποπληρωμής του χρέους. Επιπλέον, μια

τέτοια δέσμη δεικτών θα πρέπει να λειτουργεί εντός των ορίων των διαθέσιμων

δεδομένων (D’ Alessio & Iezzi, 2013).

2.6 Συνέπειες της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και οι παράγοντες

που επηρεάζουν την υπερχρέωση

Οι Japelli et al. (2008) εξετάζουν τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να

επηρεάσουν την υπερχρέωση των νοικοκυριών και τα ποσοστά αθέτησης τους. Οι

παράγοντες αυτοί ταξινομούνται ως εξής:

 Τα  θεσμικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το περιβάλλον της αγοράς,

όπως ο βαθμός προστασίας των δικαιωμάτων των πιστωτών και η

αποτελεσματικότητα της δικαστικής επιβολής τους, καθώς και η ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ των δανειστών

 Οι παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης, όπως είναι για παράδειγμα η

ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού και ο βαθμός της εισοδηματικής

ανισότητας, και

 Οι παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, όπως για παράδειγμα, η

διάρθρωση του ανταγωνισμού στην πιστωτική αγορά.
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Όσον αφορά τους θεσμικούς παράγοντες, τα προβλήματα που προκύπτουν

από τις ασυμμετρίες στην πληροφόρηση και την κακή εκτέλεση των συμβάσεων

μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική παροχή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά. Η

σοβαρότητα αυτών των προβλημάτων εξαρτάται από την ποιότητα του θεσμικού

πλαισίου. Τα  καλύτερα ιδρύματα μπορεί να διευκολύνουν τη συλλογή πληροφοριών

σχετικά με την πίστωση από τις τράπεζες και, επομένως, τον έλεγχο της

πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων, ή μπορεί να μετριάσουν τα κόστη σε

περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων, ακόμη και να μειώσουν την πιθανότητα

αθέτησης των υποχρεώσεων. Ο δεύτερος παράγοντας σε αυτή την κατηγορία είναι τα

δικαιώματα των πιστωτών και η δικαστική επιβολή. Ο δανειολήπτης είναι

διατεθειμένος να αποπληρώσει το χρέος, εάν το κέρδος από την αθέτηση είναι

χαμηλότερο από το υποτιθέμενο κόστος των αναμενόμενων κυρώσεων. Αυτό δεν

εξαρτάται μόνο από την προθυμία των δανειστών για την επιβολή των κυρώσεων,

αλλά από ολόκληρο το σύνολο των θεσμικών ρυθμίσεων που διέπουν την πιστωτική

αγορά. Ο νόμος και η εφαρμογή του από τη δικαστική εξουσία είναι κεντρικής

σημασίας για τις ρυθμίσεις αυτές, και κατά συνέπεια, επηρεάζουν την προσφορά

δανείων. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι το δικαστικό σύστημα, τόσο μεγαλύτερη

είναι η προσφορά δανείων. Οι πιο σημαντικοί νόμοι που καθορίζουν τα δικαιώματα

των πιστωτών είναι οι πτωχευτικοί νόμοι, οι οποίοι προσδιορίζουν τα περιουσιακά

στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή και η κατανομή τους μεταξύ

των πιστωτών. Η ρύθμιση της πτώχευσης, αλλά και οι ρυθμίσεις για τα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα,

η ιταλική νομοθεσία πτώχευσης δεν έχει τυπικές διατάξεις περί απαλλαγής για τους

ιδιώτες (σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις), ενώ στη Γερμανία η απαλλαγή από την

πτώχευση για τα άτομα είναι δυνατή από το 2001, με δεδομένη την επίτευξη

συμφωνίας σε ένα σχέδιο αποπληρωμής, η οποία εγκρίνεται από το δικαστήριο.

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας του θεσμικού περιβάλλοντος που επηρεάζει την

υπερχρέωση είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δανειστών. Σε πολλές

χώρες, οι δανειστές συνήθως μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική

ικανότητα των δανειοληπτών τους, είτε σε εθελοντική βάση (με πιστωτικά γραφεία) ή

σε υποχρεωτική βάση (μέσω δημόσιων πιστωτικών μητρώων που λειτουργούν από

τις κεντρικές τράπεζες). Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά
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των δανειοληπτών και τα χρέη τους μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην

παροχή πιστώσεων στα νοικοκυριά, αφού βελτιώνει την γνώση των τραπεζών για

τους αιτούντες και επιτρέπει μια πιο ακριβή πρόβλεψη των πιθανοτήτων

αποπληρωμής. Επιπλέον, μειώνει τα κόστη ανάκτησης των πληροφοριών, λειτουργεί

ως εργαλείο πειθαρχίας των δανειοληπτών και μειώνει τα κίνητρα των δανειοληπτών

να υπέρ-χρεωθούν αντλώντας ταυτόχρονα κεφάλαια από διάφορες τράπεζες, χωρίς

αυτές να το γνωρίζουν (Jappelli et al., 2008).

Η επόμενη κατηγορία παραγόντων είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την

ζήτηση. Σύμφωνα με το μοντέλο του κύκλου ζωής, τα νοικοκυριά δανείζονται εν

αναμονή μιας μελλοντικής αύξησης του εισοδήματός τους  ή για να αγοράσουν

κάποια ακριβά αγαθά. Συνήθως, αυτή η κατάσταση επικρατεί στα νέα νοικοκυριά. Ως

εκ τούτου, οι χώρες με την υψηλότερη αύξηση του πληθυσμού, που εμφανίζουν

μεγαλύτερο ποσοστό νέων νοικοκυριών, αναμένεται να παρουσιάζουν μια υψηλότερη

αναλογία του χρέους των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ. Τα νοικοκυριά δανείζονται

επίσης για να εξομαλύνουν τις παροδικές διακυμάνσεις του εισοδήματος. Η

πιστωτική αγορά των νοικοκυριών συμβάλει στη μεταφορά οικιακών πόρων από τα

νοικοκυριά σε πλεόνασμα σε εκείνα με προσωρινό έλλειμμα. Εφόσον η ανισότητα

εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαταραχές στο εισόδημα, μπορεί κανείς

να παρατηρήσει μια θετική συσχέτιση μεταξύ των μέτρων της ανισότητας και του

μεγέθους της χρέωσης των νοικοκυριών. Εμπειρικά, φυσικά, ένα μεγάλο μέρος της

ανισότητας οφείλεται στα χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού ή στις μόνιμες

διαταραχές του εισοδήματος. Μια άλλη μεταβλητή που μπορεί να επηρεάσει τη

ζήτηση των νοικοκυριών για την πίστωση είναι το κίνητρο που παρέχεται από την

ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση του δανεισμού. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες, ο

φορολογικός κώδικας δίνει προνομιακή μεταχείριση στα στεγαστικά δάνεια, ως

μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής παρέμβασης για την ενθάρρυνση της ιδιοκτησίας

κατοικιών (Jappelli et al., 2008). Όμως, είναι δύσκολο να υπάρξουν διεθνώς

συγκρίσιμα μέτρα των φορολογικών κινήτρων για το δανεισμό των νοικοκυριών,

λόγω της πολυπλοκότητας των διαφόρων φορολογικών κωδικών (Poterba, 2002).

Η τελευταία κατηγορία παραγόντων που επηρεάζουν την υπερχρέωση των

νοικοκυριών είναι οι παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς. Στη βιομηχανική

οργάνωση, όσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, τόσο
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ενθαρρύνεται η διαθεσιμότητα δανειακών κεφαλαίων και τόσο φθηνότερη γίνεται η

πίστωση. Εφόσον η ενίσχυση του ανταγωνισμού επεκτείνει την πιστωτική πρόσβαση

σε χαμηλότερου βαθμού δανειολήπτες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του

μέσου ποσοστού αφερεγγυότητας. Η βιβλιογραφία σχετικά με τον δανεισμό έχει

επισημάνει μια πιθανή επίδραση της αύξησης του τραπεζικού ανταγωνισμού. Η

δανειοδότηση μπορεί να μειωθεί και τα επιτόκια μπορεί να αυξηθούν εάν ο

ανταγωνισμός πέρα από τις τράπεζες καταστρέψει τις σχέσεις με τους προϋπάρχοντες

δανειστές, εξαλείφοντας έτσι τα πληροφοριακά πλεονεκτήματα που απορρέουν από

τις εν λόγω σχέσεις (Jappelli et al., 2008).

Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την έκταση της υπερχρέωσης των

νοικοκυριών σε μια χώρα, η οποία φέρει ορισμένες συνέπειες. Οι κύριες συνέπειες

της υπερχρέωσης ταξινομούνται ως εξής (Russell et al., 2011):

Οικονομικές δυσκολίες. Η υπερχρέωση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τις

διάφορες πτυχές της ποιότητας της ζωής ενός νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά, η

υπερχρέωση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες, καθώς η εξυπηρέτηση

των χρεών αφήνει τα νοικοκυριά χωρίς επαρκείς πόρους για να διατηρήσουν ένα

αποδεκτό βιοτικό επίπεδο.

Οικονομικός αποκλεισμός. Αν και ο οικονομικός αποκλεισμός μπορεί να είναι μια

από τις αιτίες της υπερχρέωσης, και η αντίστροφη σχέση είναι δυνατή. Η υπερχρέωση

μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω της

κακής πιστωτικής επίδοσης (Gloukoviezoff, 2006; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009).

Προβλήματα  υγείας. Η κακή υγεία μπορεί να είναι ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια

της υπερχρέωσης και η κατεύθυνση της αιτιότητας μπορεί να είναι δύσκολο να

εκτιμηθεί χωρίς διαχρονικά δεδομένα. Η υπερχρέωση μπορεί να έχει αλυσιδωτές

επιπτώσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία και ασκεί μια τεράστια πίεση στην

οικογένεια και τις κοινωνικές σχέσεις. Μια κοινή έκθεση του Women’s Health

Council και του MABS (2007) διαπιστώνει ότι το 81% των γυναικών αναφέρουν ότι

η νοητική ή συναισθηματική υγεία τους κατά τη διαβούλευση με πιστωτικούς

συμβούλους, επιδεινώνεται κι εμφανίζουν άγχος και συμπτώματα  κατάθλιψης. Ενώ,

όμως,  το χρέος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, μπορεί επίσης να σημαίνει

ότι τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας δεν αντιμετωπίζονται. Οι Layte et al. (2007)
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διαπίστωσαν ότι το 50,7% του εξεταζόμενου πληθυσμού είχε μια ανικανοποίητη

ιατρική ανάγκη, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την ιατρική εξέταση ή

τη θεραπεία για το πρόβλημα υγείας.

Το φαινόμενο των αστέγων. Αν και το φαινόμενο των αστέγων μπορεί να φαίνεται

μια ακραία συνέπεια της υπερχρέωσης, η ανάλυση δείχνει ότι είναι μια σκληρή

πραγματικότητα για μια μειοψηφία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Πράγματι, το

2008 τα καθυστερούμενα ενοίκια ήταν η αιτία για το 34% των περιπτώσεων

παράνομης έξωσης. Για τους κατόχους ενυπόθηκων δανείων, η απώλεια του σπιτιού

είναι επίσης η έσχατη κύρωση συνεχών καθυστερήσεων.

Φυλάκιση. Μια ακόμη σοβαρή συνέπεια της υπερχρέωσης είναι η φυλάκιση.

Τεχνικά, η φυλάκιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέθοδος εκτέλεσης κατά

των οφειλετών που έχει αποδειχθεί ότι έχουν τα μέσα να πληρώσουν το χρέος αλλά

αρνούνται να το πράξουν. Ωστόσο, ένα έγγραφο διαβούλευσης της Law Reform

Commission (2009) σημειώνει ότι το τρέχον σύστημα επιβολής δεν κάνει διάκριση

μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν και εκείνων που αρνούνται να

πληρώσουν. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι ο νόμος δεν παρέχει καμία λύση στο

πρόβλημα όσων δεν μπορούν να πληρώσουν.
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Κεφάλαιο 3: Νομικό πλαίσιο Αντιμετώπισης των Οφειλών

των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών στη Χώρα μας

3.1 Εισαγωγή

Την υπερχρέωση των «νοικοκυριών», ένα ειδικό κοινωνικό πρόβλημα, που οφείλεται

αφενός στην αφειδώλευτη προσφυγή των φυσικών προσώπων, που είχαν έλλειψη

ρευστότητας, στα πιστωτικά ιδρύματα για χορηγήσεις και αφετέρου στην ασύδοτη

έγκριση δανείων και πιστωτικών καρτών από τις ίδιες τις τράπεζες, επιχειρεί να

αντιμετωπίσει ο Νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα όπως

τροποποιήθηκε από τους Ν.3996/2011,Ν. 4019/2011 και Ν. 4161/2013. Λόγω της

απουσίας ειδικότερης νομοθετικής παρέμβασης, τα φυσικά πρόσωπα, που δεν είχαν

την ιδιότητα του εμπόρου, όταν βρίσκονταν σε γενική και μόνιμη αδυναμία

πληρωμών υπόκεινταν στις ατομικές διώξεις των πιστωτών τους, γεγονός το οποίο

οδηγούσε σε αδιέξοδο τόσο τους οφειλέτες, όσο και τους πιστωτές τους. Αντίθετα, σε

άλλες εθνικές έννομες τάξεις πολλών κρατών, το ζήτημα της αντιμετώπισης της

υπερχρέωσης των καταναλωτών αποτέλεσε κεντρική νομοθετική επιλογή ήδη από τις

αρχές της δεκαετίας του ’80 σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νωρίτερα στις

ΗΠΑ. Δεν πρέπει να αγνοείται η επιθετική στρατηγική πώλησης τραπεζικών

προϊόντων μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων, που χαρακτήριζε τον σχετικό

οικονομικό τομέα στη χώρα μας  κατά την τελευταία δεκαετία και σχεδόν επέβαλλε

στους καταναλωτές την  λήψη ιδίως καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών.

Δεν υπάρχει  λοιπόν δολιότητα του οφειλέτη με μόνη την ανάληψη δανειακής

υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται πρόκληση

άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές, απαιτείται, δηλαδή, η επίκληση και η

απόδειξη από αυτούς, ότι ο οφειλέτης τους απέκρυψε την οικονομική του κατάσταση

και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω

δανεισμού. Ειδικότερα για τις τράπεζες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα, να

εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

των υποψήφιων πελατών τους, μέσω «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ως άνω

νόμος έχει δεχθεί έντονη κριτική ως προς το εάν και κατά πόσον είναι συνταγματικώς
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επιτρεπτό να διατάσσεται ιδιώτης να χάσει μέρος, ή το σύνολο κεφαλαίων τα οποία

δάνεισε νομίμως σε άλλον ιδιώτη, ο οποίος αδυνατεί να του τα επιστρέψει. Ωστόσο,

οι ρυθμίσεις του νόμου κρίνεται ότι δεν είναι αντισυνταγματικές, καθώς βρίσκουν τη

νομιμοποίησή τους ευθέως από το ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει

να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από

την οποία άλλωστε, και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Ο

Νόµος 3869/2010 έχει µόνο 19 άρθρα. Με τη θέσπισή του επιδιώχθηκε να

καθιερωθεί για πρώτη φορά και στη χώρα µας µία διαδικασία πτώχευσης µη

εµπόρων. Σκοπός του νοµοθέτη ήταν µία διαδικασία απλή και σύντοµη, οπωσδήποτε

απλούστερη από αυτήν της πτωχεύσεως εµπόρων. Παρ' όλα αυτά ο Νόµος

παραπέµπει στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου για την κάλυψη των κενών, όταν

αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ειδικές διατάξεις και συνάδουν µε το όλο

πνεύµα του. Αυτονόητη είναι η συµπληρωµατική εφαρµογή και διατάξεων του

Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, ενώ συχνά θα απαιτείται

να καταφύγει ο εφαρµοστής του δικαίου και σε ρυθµίσεις του αστικού δικαίου, όταν

τα προς κρίση ζητήµατα άπτονται των ρυθµίσεων του. Έτσι το τελικό οικοδόμηµα

είναι σύνθετο και η εφαρµογή του δεν προδιαγράφεται ιδιαίτερα απλή. Πρέπει επίσης

να επισηµανθεί ότι η απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών είναι µία µόνον από

τις αποφάσεις, που θα εκδίδονται στα πλαίσια εφαρµογής του Νόµου. Αν η αίτηση

γίνει δεκτή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να απαιτηθεί η έκδοση και άλλων

δικαστικών αποφάσεων µέχρι την επιτυχή ή µη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακόμα,

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με

την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 4161/2013, τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή

της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος να προσφύγουν στην διαδικασία της

διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η διαδικασία και αποτύχει, ο

οφειλέτης δύναται να καταθέσει την αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος ενώπιον του

αρμόδιου Ειρηνοδικείου, {στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία

του, άλλως την συνήθη διαμονή του, το οποίο δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010)}, με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 του

παρόντος περιεχόμενο, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της

διαμεσολάβησης. Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του

αρμόδιου Δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη

στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης

δύναται να ζητά την συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της
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Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν.

2251/1994, της Ένωσης Καταναλωτών, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο, που

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή

Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του

ίδιου Νόμου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν.

4161/2013, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από

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

επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο,

τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο, με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς

και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό, που αντιστοιχεί στο 10% της

τελευταίας ενήμερης δόσης1

α. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε

παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο, που ανέρχεται από

πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές

κατατίθενται στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου Νόμου,

όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 4161/2013, αν

εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας, που δεν έχει κύρια κατοικία ή

έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική

Επικράτεια κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να τον

γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι την γνωστοποίηση τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο

τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική

Επικράτεια.

1 Βλ.Kohte/Ahrens/Grote,Verfahrenskostenstundung,Restschuldbefreiung und
Verbraucherinsolvenzverfahren Kommentar (4 2009), παρ. 305 π.αρ 33
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3.2 Το παραδεκτό της αιτήσεως

Ι) Νοµιµοποίηση

Α) Ενεργητική νοµιµοποίηση

Στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζεται ότι αίτηση για ρύθµιση οφειλών και

απαλλαγή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν

πτωχευτική ικανότητα. Αίτηση υποβαλλόµενη από νοµικό πρόσωπο, ακόµη κι αν

αυτό δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης

ενεργητικής νοµιµοποιήσεως. Τα νοµικά πρόσωπα δεν έχουν εξουσία διεξαγωγής της

συγκεκριµένης δίκης, διότι δεν είναι εξ υπαρχής φορείς δικαιώµατος διευθέτησης των

οφειλών τους σύµφωνα µε το ουσιαστικό δίκαιο, δηλαδή του δικαιώµατος που

παρέχει ο παραπάνω Νόµος2. Έτσι απορριπτέα θα είναι η αίτηση η υποβαλλόµενη

από έχουσα νοµική προσωπικότητα αστική εταιρία, που δεν έχει οικονοµικό σκοπό3

ή από νοµίµως συσταθέν σωματείο (εταιρία ασχολούµενη µε την προστασία του

περιβάλλοντος, σωµατείο πολιτών καταγόμενων από συγκεκριμένη περιοχή κ.λπ.),

που δημιούργησαν χρέη από τη δραστηριότητά τους (από οφειλόμενα µισθώµατα του

χώρου της έδρας τους, από οφειλόμενο τίµηµα πραγµάτων, που αγόρασαν για τον

εξοπλισµό των γραφείων τους, από µη πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.). Η

µη υπαγωγή αυτών των νοµικών προσώπων στα πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω

Νόµου οφείλεται στο σκοπό του, που συνίσταται στην ανακούφιση των

υπερχρεωμένων «νοικοκυριών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική

του έκθεση4, δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα ατοµικώς, ως µονάδες και ως µέλη

οικογενειών. Και ενώσεις όµως φυσικών προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα

2 βλ. Νίκα Πολιτική Δικονοµία τόµ. Ι έκδ. 2003 σελ 310 επ.
3 Αν έχει οικονοµικό σκοπό αποκτά πτωχευτική ικανότητα κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα (ν. 3588/2007)
4 βλ. 1η παράγραφο της 1ης σελίδας της συνοδεύσασας το νομοσχέδιο αιτιολογικής έκθεσης
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(αστικές εταιρίες των οποίων το καταστατικό δε δημοσιεύθηκε, συνιδιοκτήτες

πολυκατοικιών κ.λπ.) δε νομιμοποιούνται ενεργητικώς να υποβάλουν τέτοια αίτηση.

Αυτές οι ενώσεις δεν έχουν δική τους περιουσία ούτε δημιουργούν αυτοτελώς δικά

τους χρέη, ώστε να υπαχθούν σε ρύθµιση. Τα χρέη τους βαρύνουν το κάθε µέλος της

ένωσης ατοµικά κατά το λόγο της συµµετοχής του σ' αυτήν5. Η προϋπόθεση της

έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας διατυπώνεται από το νοµοθέτη αρνητικώς. Το

σχετικό αρνητικό γεγονός δεν είναι κατ’ αρχήν απαραίτητο να διαλαμβάνεται στην

αίτηση ως στοιχείο ενεργητικής νοµιµοποίησης. Η εµπορική ιδιότητα, είτε

υφιστάµενη, είτε αναγόµενη στο παρελθόν κατά το χρονικό όµως σηµείο, κατά το

οποίο έπαυσαν οι πληρωµές, είναι η προϋπόθεση, που προσδίδει πτωχευτική

ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο6, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο

εφαρμογής του Νόµου. Όταν βεβαίως ο αιτών διαλαμβάνει ήδη στην αίτησή του ότι

είναι ή ότι ήταν κατά το χρόνο παύσης των πληρωµών του έµπορος7, η αίτησή του θα

απορριφθεί ως ενεργητικώς ανομιμοποίητη. Η ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας δεν είναι

απαραίτητο να διατυπώνεται πανηγυρικώς στο δικόγραφο της αίτησης, για να

απορριφθεί αυτή για την παραπάνω αιτία, αρκεί να αναφέρεται ότι ο αιτών ασκεί8

συγκεκριμένο, εµπορικό κατά τον Νόµο, επάγγελµα. Συχνά η πτωχευτική ικανότητα,

υπό τη θετική της εκδοχή, θα προβάλλεται από τους πιστωτές του αιτούντος κατ'

ένσταση. Η απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών τους θα έχει ως συνέπεια την

απόρριψη της αίτησης, όχι πλέον λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, αλλά

κατ' ουσίαν λόγω µη συνδρομής ουσιαστικής προϋποθέσεως. Την αίτηση ρύθμισης

δεν δικαιούται να την υποβάλλει δανειστής του υπερχρεωμένου οφειλέτη, σε

αντίθεση με όσα προβλέπονται στο πτωχευτικό δίκαιο9. Το ίδιο το κείμενο του νέου

Νόμου σε συνδυασμό και με την φιλοσοφία του δεν επιτρέπει επέκταση της

ενεργητικής νομιμοποίησης και στους πιστωτές. Η κήρυξη της πτώχευσης αποσκοπεί

κυρίως στην διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών10, ενώ ο κύριος σκοπός του

νέου νομοθετήματος είναι να δοθεί στον υπερχρεωμένο οφειλέτη η ευκαιρία για ένα

νέο οικονομικό ξεκίνημα, μετά την συλλογική, κατά κανόνα μερική, ικανοποίηση

5 έτσι βλ. επί µη έχουσας νοµική προσωπικότητα εταιρίας άρθρο 759 ΑΚ
6 βλ. άρθρο 2 παρ. 1 και 3 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα
7 Δικαίου σελ 145 κατά «σύνηθες- και όχι «κύριο» επάγγελµα: βλ και ΑΠ 1636/2001 ΕλλΔνη 43.

765)
8 ή ασκούσε κατά το χρόνο της παύσης των πληρωµών
9 άρθρο 5 παρ. 1 ΠτωχΚ

10 βλ. άρθρο 1 του ΠτωχΚ
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των δανειστών του11. Ο ίδιος είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν θα υπαχθεί στις

ευνοϊκές του ρυθμίσεις, οι οποίες όμως θα συνεπάγονται και την ανάληψη σοβαρών

υποχρεώσεων εκ μέρους του, καθώς και ένταση των προσπαθειών του για ορισμένο

χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτύχει την μερική απαλλαγή του12. Στα πλαίσια

αυτά υποχρεούται, από τα πρώτα ήδη στάδια, να προβεί σε ενέργειες που μπoρoύν να

γίνουν μόνον από τον ίδιο (όπως οι με ευθύνη του συντασσόμενες έγγραφες

καταστάσεις της περιουσίας του, των, εισοδημάτων του ιδίου και του ή της συζύγου

του, των οφειλών του, που θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο). Η αναγκαστική, με

πρωτοβουλία άλλου, υπαγωγή του υπερχρεωμένου οφειλέτη σε σχέδιο ρύθμισης δεν

θα μπορεί να έχει αίσιο αποτέλεσμα για τον ίδιο και τους πιστωτές του. Το σχέδιο θα

παραμείνει γράμμα κενό, αν αυτός δε συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις του. Η υπαγωγή

του στη σχετική διαδικασία είναι βάσει του Νόμου και πρέπει να είναι, οικειοθελής.

Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν και αλλοδαποί, όταν έχουν το κέντρο των κύριων

συμφερόντων τους στην Ελλάδα και όταν έχουν έννομο συμφέρον γι’ αυτό, διότι

δημιούργησαν εδώ τα χρέη τους ή διαθέτουν εδώ περιουσιακά στοιχεία13.

ΙΙ) Παθητική νομιμοποίηση

Ο Νόμος 3869/2010 προβλέπει την επίδοση της αίτησης με ορισμό δικασίμου προς

τους πιστωτές του αιτούντος14. Ακολουθώντας μάλιστα τη διατύπωση του άρθρου

743 παρ. 3 ΚΠολΔ, που ισχύει γενικώς για την κλήτευση τρίτων εχόντων έννομο

συμφέρον από τη δίκη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας15, απαιτεί

ουσιαστικά την κλήτευση των πιστωτών κατά την συζήτηση. Έτσι αυτοί

11 βλ. 2η σελίδα της παραπάνω αιτιολογικής έκθεσης εν τέλει
12 βλ. σελίδα 3 της αιτιολ. έκθεσης
13 πρβλ. και Κανονισμό (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο

οποίος αναφέρεται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας των κρατών μελών και στα παραρτήματα του
οποίου δεν έχει προστεθεί ακόμη η διαδικασία του Ν. 3869/2010 για την Ελλάδα, η οποία όμως
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κατ' άρθρο 1 παρ. 1 αυτού/ επί αλλοδαπών γενικώς μπορεί να τύχει
ανάλογης εφαρμογής, ως προς την ικανότητά τους να υπαχθούν σε ρύθμιση βάσει των σχετικών
διατάξεων του ελληνικού δικαίου, το άρθρο 9 ΑΚ
14  άρθρο 5 ν. 3869/2010
15 σύμφωνα με αυτό: «Η κλήτευση γίνεται με κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης, στο οποίο

σημειώνεται ο προσδιορισμός της δικασίμου»
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προσλαμβάνουν την ιδιότητα του διαδίκου, η οποία αποκτάται κατά την παραπάνω

διαδικασία και δια της κλητεύσεως τρίτων μετά από Διαταγή του Δικαστή που ορίζει

την δικάσιμο ή όταν το επιτάσσει ο νοµοθέτης16, όπως συµβαίνει στην εξεταζόµενη

περίπτωση. Η παραπάνω κλήτευση είναι υποχρεωτική. Στους κλητευόµενους

πιστωτές παρέχεται όχι µόνο δικαίωµα ακροάσεως δια παραστάσεώς τους στο

ακροατήριο, αλλά και δυνατότητα προγενέστερης υποβολής παρατηρήσεων στο

προτεινόµενο από τον οφειλέτη σχέδιο βάσει σχετικής προσκλήσεως17. Έτσι ορθό

είναι να διατάσσεται και από τον αρµόδιο, κατά το άρθρο 743 ΚΠολΔ, Δικαστή η

κλήτευση των πιστωτών, ώστε να ενηµερώνεται ο αιτών για τη σχετική υποχρέωσή

του. Η ταυτότητα των πιστωτών, που πρέπει να κληθούν, συγκεκριμενοποιείται από

την περιλαµβανόµενη στην αίτηση κατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 β του

Νόµου. Πάντως η παράλειψη αναφοράς των πιστωτών στο δικόγραφο της αίτησης,

ως καθών, δεν την καθιστά απαράδεκτη, διότι αυτοί έχουν τη συγκεκριµένη ιδιότητα,

έστω κι εάν ο αιτών δεν απηύθυνε την αίτηση εναντίον τους. Εάν κάποιος πιστωτής

δεν έχει συµπεριληφθεί στην παραπάνω κατάσταση και δεν κλητευθεί, η απαίτησή

του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας, που άρχισε µε την υποβολή της

αίτησης18 και αυτός δεν προσλαµβάνει βεβαίως την ιδιότητα του διαδίκου ούτε βάσει

του Νόµου.

ΙΙ)Το ορισµένο της αιτήσεως

Το άρθρο 4 παρ. 1 του Νόµου 3869/10 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας

ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµοδίου Δικαστηρίου. Από τη

διατύπωση αυτή, αλλά και την περιπλοκότητα, που κατ’ ανάγκη παρουσιάζει η

συγκεκριµένη διαδικασία (εµπλοκή πολλών προσώπων µε αντιτιθέµενα συµφέροντα,

απαραίτητο τήρησης δύο µορφών προδικασίας, κατά την οποία ήδη παίρνουν θέση οι

οφειλέτες κλπ), προκύπτει ότι ο νοµοθέτης θέλησε να αποκλείσει την προφορική

υποβολή της αίτησης. Η γενική ρύθµιση, που παρέχει τη δυνατότητα προφορικής

16  βλ. Αρβανιτάκη ΕρµΚΠολΔ Κεραµέως – Κονδύλη - Νίκα υπό άρθρο 743 αρ. 9
1 7 άρθρο 5 εδ. γ και ε και άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β

18 άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3869/2010
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ασκήσεως αιτήσεως της εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν αυτή απευθύνεται στο

Ειρηνοδικείο19, δε φαίνεται ότι µπορεί να τύχει εφαρµογής. Η αίτηση πρέπει µάλιστα

να περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισµένο της. Πέραν αυτών

που αναφέρονται στη µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών

οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και:

α)κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδηµάτων του συζύγου του,

β)κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και

έξοδα και γ)σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Επίσης αυτή πρέπει να έχει ως αίτηµα20 τη

ρύθµιση των οφειλών, µε σκοπό να επέλθει η προβλεπόµενη από το Νόµο απαλλαγή

του οφειλέτη. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων καθιστά την αίτηση απορριπτέα ως

απαράδεκτη. Επειδή πρέπει ακόµη να παρέχεται στους δανειστές η δυνατότητα, στα

πλαίσια της καθιερούµενης προδικασίας, να λάβουν θέση επί των προτάσεων του

αιτούντος, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι επαρκώς σαφή. Ο οφειλέτης μπορεί

πάντως να συμπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους ισχυρισμούς, που

περιέχονται στην αίτησή του, κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ με τις προτάσεις του ή και

προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με δήλωση καταχωριζόμενη στα

πρακτικά, αφού στο Ειρηνοδικείο η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική21. Η

ευχέρεια αυτή πρέπει να παρέχεται με ευρύτητα, εάν δεν βλάπτονται τα συμφέροντα

των πιστωτών22.

ΙΙΙ) Τήρηση προδικασίας

Α) Επιδόσεις

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να επιδώσει αντίγραφά της αίτησης του με πράξη

ορισμού δικασίμου, στους περιλαμβανόμενους σε αυτήν πιστωτές και εγγυητές του,

19 άρθρο 747 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ
20 κατ’ άρθρο 747 παρ. 2 β ΚΠολΔ
21 άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ
22 Ενόψει και της ευρύτητας με την οποία αντιμετωπίζονται από το νομοθέτη οι αιτήσεις κατά τη
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατά την οποία ο Δικαστής, που δικάζει την υπόθεση, μπορεί
να επιτρέψει ακόμη και μεταβολή της αίτησης κατ' άρθρο 751 ΚΠολΔ
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μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεσή της. Την επίδοση πρέπει να συνοδεύει και

πρόσκληση για έγγραφες παρατηρήσεις ή συμφωνία με το σχέδιο. Σ' αυτήν πρέπει να

γίνεται μνεία ότι, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής παρατηρήσεων και

διατύπωσης διαφωνίας, θα τεκμαίρεται η συμφωνία τους με το σχέδιο. Μέσα σ’ ένα

μήνα από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις

τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος. Οι πιστωτές μπορούν να

λάβουν γνώση όλων των στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 Ν.

3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 Ν.

4161/2013 (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. 1 και 2 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε το

άρθρο 5 με την διάταξη του άρθρου 13 Ν. 4161/2013). Η παράλειψη επιδόσεως της

αιτήσεως πρέπει να ερευνάται, εάν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

α) Εάν οι πιστωτές δεν εμφανισθούν ή δεν παραστούν κανονικά στο ακροατήριο.

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου πάντως η κατάθεση προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική,

σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ δεν απαιτείται και η δια πληρεξουσίου παράσταση23.

β) Εάν οι πιστωτές δεν έχουν γενικά υποβάλει παρατηρήσεις ή λάβει θέση επί του

προταθέντος από τον οφειλέτη σχεδίου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 του

παραπάνω νόμου. Εφόσον έχουν λάβει θέση, πρέπει να θεωρηθεί ότι η επίδοση έγινε

κανονικά, όπως θα θεωρείτο και αν είχαν παραστεί στο ακροατήριο. Εάν συντρέχουν

αυτές οι προϋποθέσεις και δεν έλαβε χώρα επίδοση ή εμπρόθεσμη επίδοση, δεν

μπορεί το δικαστήριο να κηρύξει απλώς απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης. Θα

πρέπει να προχωρήσει στην απόρριψή της ως απαράδεκτης, διότι η προθεσμία της

επίδοσής της έχει ως αφετηρία το χρόνο κατάθεσής της και όχι χρονικό σημείο πριν

τη συζήτηση, όπως συμβαίνει επί αγωγών ή και άλλων αιτήσεων. Η παρέλευση αυτής

της προθεσμίας επίδοσης θα έχει ως συνέπεια να μην είναι πλέον δυνατή η νομότυπη

ολοκλήρωση της ασκήσεως της αιτήσεως, οπότε στερείται νοήματος να παραμείνει

αυτή εκκρεμής24. Ο νομοθέτης, ορίζοντας προθεσμία επίδοσης αρχόµενη από την

κατάθεση της αίτησης, επέλεξε αυστηρή λύση στην προκειµένη περίπτωση,

προφανώς για να επιτύχει ταχεία και µη δυνάµενη να οδηγήσει σε παρελκύσεις

ρύθµιση της καταστάσεως. Εάν η αίτηση δεν επιδόθηκε προς ορισµένους από τους

πιστωτές, θα είναι απαράδεκτη µόνον ως προς αυτούς και όχι έναντι των υπολοίπων,

23 άρθρο 94 παρ. 2 ΚΠολΔ: έτσι τα περιθώρια μη κανονικής παράστασης είναι περιορισμένα (π.χ. επί
εκούσιας αντιπροσωπεύσεως, που δεν αναγνωρίζεται από τον ΚΠολΔ)
24 Ακόμη και η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων των δανειστών έχει ως αφετηρία την κατάθεση
της αίτησης και όχι την επίδοσή της. Η παράλειψη επίδοσης της αίτησης συνεπάγεται και απώλεια
αυτής της προθεσμίας για τους πιστωτές,
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δηλαδή στο σύνολό της. Μεταξύ τους δεν υπάρχει, κατά το στάδιο άσκησης της

αίτησης ειδικά, σχέση αναγκαστικής οµοδικίας, κατ’ άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η

υπαγωγή των απαιτήσεων όλων των πιστωτών στη ρύθµιση θα την καθιστούσε

οπωσδήποτε πιο ορθολογική και αποτελεσµατική. Αυτή η υπαγωγή όµως δεν είναι

υποχρεωτική, αφού ο Νόµος δεν απαγγέλλει συγκεκριµένες δυσµενείς συνέπειες εις

βάρος του οφειλέτη, αν δεν περιλάβει στην αίτησή του όλους τους πιστωτές του.

Αντιθέτως µάλιστα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4, προβλέπεται, όπως

προεκτέθηκε, ότι, αν δε συµπεριληφθεί στην υποβαλλόµενη µε την αίτηση

κατάσταση πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται. Εφόσον καταλείπεται

περιθώριο στον οφειλέτη να µη συµπεριλάβει πιστωτή στην αίτηση ρύθµισης, δεν

τίθεται ζήτηµα υποχρεωτικής κοινής εναγωγής, ενώ δεν υπάρχει και ανάγκη ενιαίας

ρύθµισης για όλους τους τυχόν υπάρχοντες δανειστές του, ούτε η ισχύς της

απόφασης, που θα εκδοθεί, θα εκτείνεται σε όλους τους. Έναντι µάλιστα ορισµένων

από τους πιστωτές, ακόµη και αν περιλήφθηκαν στην αίτηση και κλητεύθηκαν

κανονικά, µπορεί να υπάρξει αντίθετη απόφαση, δηλαδή να µην υπαχθούν οι

απαιτήσεις τους στη ρύθµιση, εάν αυτές αµφισβητηθούν και δεν επαληθευθούν25.

Εποµένως, αν η αίτηση δεν κοινοποιηθεί σε κάποιον πιστωτή, αυτή είναι απορριπτέα

ως απαράδεκτη ως προς αυτόν κατά τα προεκτιθέµενα, χωρίς να επηρεάζεται η

ικανοποίηση της απαιτήσεως του ή η δυνατότητα ρύθµισης των υπολοίπων χρεών26.

Εάν ο οφειλέτης δεν µπόρεσε να τηρήσει την προθεσµία επίδοσης ως προς

ορισµένους πιστωτές και επιθυµεί να συµπεριληφθούν οπωσδήποτε στη ρύθµιση, ο

µόνος δρόµος, που καταλείπεται σ’ αυτόν, είναι να παραιτηθεί από το δικόγραφο της

αίτησης και να την ασκήσει εκ νέου κανονικά. Ακόμα, σύμφωνα με την διάταξη του

άρθρου 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 12

παρ. 1 Ν. 4161/2013, η αίτηση της προηγούμενη παραγράφου, προς διευκόλυνση του

προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο του παραδεκτού, συνοδεύεται από:

α. έγγραφα, που έχει στην διάθεση του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης

εισοδήματα του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και β. υπεύθυνη δήλωση για

25 Άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010
26 Το δανειστή αυτό δεν καταλαµβάνει και η τυχόν αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης,
που δύναται να διατάξει το Δικαστήριο µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κατ’ αίτηση του οφειλέτη ή
άλλου έχοντος νόµιµο συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αυτή δεν
καταλαµβάνει και τους πιστωτές τους µη περιληφθέντες στην παραπάνω εµπεριεχόµενη ή συνηµμένη
στην αίτηση κατάσταση
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την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις

α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων

δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Η παρ. 6 του

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του

άρθρου 2 Ν. 2479/1997, εφαρμόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση του

προηγούμενου εδαφίου. Τα υπό α΄ και β΄ έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται εντός

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

lV) Ειδικές αρνητικές προϋποθέσεις του παραδεκτού

Α) Απαράδεκτο λόγω απόρριψης προγενέστερης αίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. 4 του Νόμου 3869/2010 , αν το Δικαστήριο

απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη για ρύθμιση, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση

πριν από την πάροδο έτους. Η σχετική διάταξη είναι ενταγμένη στο άρθρο, που

αναφέρεται στην ουσιαστική έρευνα της αιτήσεως. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτό

ότι μόνον η κατ’ ουσία απόρριψη της αίτησης καθιστά απαράδεκτη νέα αίτηση του

ίδιου οφειλέτη, υποβληθείσα πριν να παρέλθει έτος από την απόρριψη. Όμως και

λόγοι επιείκειας συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Ενόψει του επείγοντος

χαρακτήρα της διαδικασίας, που επιβάλλεται από το σκοπό του Νόμου, το

απαράδεκτο υποβολής νέας αιτήσεως, εάν η προηγούμενη απορρίφθηκε για τυπικούς

λόγους, θα αποτελούσε υπέρμετρη ποινή για τον οφειλέτη, που απλώς δεν ήταν

συνεπής ως προς μία από τις παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η διατύπωση πάντως

της παραπάνω διάταξης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Με αυτή δεν

αποσαφηνίζεται πλήρως ο χρόνος έναρξης της περιόδου του ενός έτους, κατά το

οποίο ο οφειλέτης δεν δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση. Πρόδηλο όμως είναι ότι

ως εναρκτήριο σημείο του έτους λογίζεται ο χρόνος απόρριψης της προγενέστερης

αίτησης με δικαστική απόφαση και όχι ο χρόνος υποβολής της αίτησης αυτής στο

Δικαστήριο. Διαφορετικά η πρόβλεψη θα στερείτο ουσιώδους νοήματος, αφού από

την υποβολή της μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης θα μεσολαβεί συνήθως

χρονικό διάστημα οκτώ έως δέκα μηνών. Το ζήτημα, που προκύπτει αμέσως μετά,

είναι, αν ως χρόνος απόρριψης της αίτησης νοείται ο χρόνος της δημοσίευσης της
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σχετικής απορριπτικής απόφασης ή ο χρόνος της τελεσιδικίας της. Τα δύο αυτά

χρονικά σημεία μπορεί να διαφοροποιούνται σηµαντικά27. Για λόγους ασφαλείας του

δικαίου επιβάλλεται η έναρξη του έτους να υπολογίζεται από την τελεσιδικία της

απορριπτικής απόφασης. Αυτή θα επέρχεται είτε όταν θα εκδοθεί απόφαση του

δευτεροβαθμίου δικαστηρίου επί εφέσεως διαδίκου28, είτε όταν θα παρέλθουν οι

προθεσμίες για την άσκηση έφεσης κατά απορριπτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.

Εάν ο αιτών οφειλέτης δεν επιλέξει να ασκήσει έφεση και επείγεται να παρέλθει

σύντομα το διάστημα του έτους, προκειμένου να υποβάλει νέα αίτηση, θα πρέπει να

προβεί σε επίδοση της απορριπτικής απόφασης στους δικαιούμενους να ασκήσουν

έφεση πιστωτές του. Σε διαφορετική περίπτωση η απορριπτική απόφαση του

Ειρηνοδικείου θα τελεσιδικήσει τρία έτη μετά την δημοσίευσή της29.

Β) Απαράδεκτο νέας αίτησης σε περίπτωση ανειλικρινών δηλώσεων

Στο άρθρο 10 παρ. 1 εδ.5 του Νόμου 3869/2010 προβλέπεται ότι είναι απαράδεκτη

νέα αίτηση του οφειλέτη πριν την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη της αίτησής

του ή την έκπτωσή του από την ήδη γενομένη ρύθμιση, οι οποίες οφείλονται σε

ανειλικρινή δήλωσή του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του. Ως

αφετηρία του χρονικού διαστήματος των δύο ετών ορίζεται στη συγκεκριμένη

διάταξη ρητώς ο χρόνος απόρριψης της αίτησης ή της έκπτωσης. Και σ' αυτή την

περίπτωση η έναρξη της διετίας πρέπει να υπολογίζεται από την τελεσιδικία της

απόφασης, που απορρίπτει την αίτηση ή που κηρύσσει την έκπτωση για την

παραπάνω αιτία.

27 Η απόρριψη της αίτησης μπορεί να γίνει με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, που θα έχει μεν ισχύ
από την έκδοσή της κατ' άρθρο 763 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν θα είναι όμως τελεσίδικη. Η αίτηση, που
απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο, μπορεί να γίνει δεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μετά από
άσκηση έφεσης και εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης. Μπορεί ακόμη να συμβεί και το
αντίστροφο. Να γίνει δεκτή η αίτηση από το Ειρηνοδικείο και να απορριφθεί αυτή το πρώτον από το
μονομελές πρωτοδικείο σε περίπτωση, που η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου εκκληθεί από
διάδικο πιστωτή.
28 Άρθρα 14 ν. 3869/2010 και 321 ΚΠολΔ, ενόψει και του ότι στη διαδικασία της εκουσίας
δικαιοδοσίας δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στον πρώτο βαθμό,
ρύθμιση από την οποία δεν αποκλίνει ο παραπάνω Νόμος
29 Άρθρο 518 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, εφαρμοζόμενο και κατά την διαδικασία της εκουσίας
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 741 ΚΠολΔ
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Γ) Προϋπόθεση μη απαλλαγής από τα χρέη στο παρελθόν

Με το άρθρο 1 παρ. 3 του παραπάνω Νόμου προβλέπεται ότι η απαλλαγή του

οφειλέτη από τα χρέη του μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Επομένως, εάν έχει γίνει

δεκτή κατ’ ουσία, οποτεδήποτε στο παρελθόν, αίτηση για ρύθμιση των χρεών του

οφειλέτη και εχώρησε στη συνέχεια απαλλαγή του λόγω τηρήσεως των όρων εκείνης

της ρύθμισης, νέα αίτησή του με τέτοιο αίτημα είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Αυτό δεν ισχύει αν, μετά την υποβολή της αίτησης, εχώρησε δικαστικός

συμβιβασμός κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1, 2 και 3, είτε αυτός επιτεύχθηκε

με τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση όλων των πιστωτών, είτε με την υποκατάσταση της

συγκατάθεσης των μειοψηφησάντων από το Δικαστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο

Νόμος ρητά προβλέπει πως η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή θεωρείται ότι

ανακλήθηκε. Αντιθέτως η απαλλαγή πιστοποιείται από το Δικαστήριο µετά την

παραδοχή της αίτησης για ρύθµιση των χρεών και την κανονική τήρηση των όρων

της από τον οφειλέτη30. Ως απαλλαγή νοείται βεβαίως όχι µόνο η εντελώς εξαιρετική

περίπτωση της πλήρους απαλλαγής31, αλλά και η µερική απαλλαγή, δηλαδή η

απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών, η οποία θα είναι και η συνηθέστερη. Η περίπτωση

απαραδέκτου νέας αίτησης, λόγω προγενέστερης απαλλαγής, µπορεί να

απασχολήσει, όπως είναι φυσικό, τα Δικαστήρια µετά την πάροδο πέντε περίπου

ετών από την ισχύ του Νόμου. Η σκοπιμότητα της διάταξης αυτής έγκειται στο ότι η

προβλεπόμενη στον Νόμο διαδικασία προορίζεται να προσφέρει βοήθεια σε πρόσωπα

ανυπαιτίως περιελθόντα σε κατάσταση ανάγκης και δεν αποτελεί μέσο για

περιορισμό των χρεών τους32

30 Άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010
31 Άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010
32 Βλ. Sinz/Wegener/Hefehrmehl, Verbraucherinsolvenz und Insolvenz von Kleinunternehmen (3
2009), υποσημ. 15, παρ. 544
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Δ) Η έρευνα των αρνητικών προϋποθέσεων και ο σκοπός καθιέρωσής τους.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13, ο Ειρηνοδίκης ελέγχει αυτεπαγγέλτως,

µε έρευνά του στο αρχείο, που τηρείται στο κάθε Ειρηνοδικείο, αν εκκρεµεί αίτηση

για τη ρύθµιση των χρεών του συγκεκριµένου οφειλέτη και αν έχει εκδοθεί απόφαση

για ρύθµιση µε απαλλαγή. Σε αυτό το αρχείο αναφέρονται και οι τυχόν απορριπτικές

αποφάσεις, οι οποίες διαγράφονται ένα έτος, αφότου καταστούν αµετάκλητες. Έτσι

µπορεί να ελεγχθεί και η προϋπόθεση της παρόδου του έτους από την απόρριψη

προηγούµενης αίτησης. Πρόβληµα ενδέχεται να δηµιουργηθεί, αν ο οφειλέτης

εµφανίζεται µε νέα κατοικία, απευθυνόµενος σε άλλο Ειρηνοδικείο, το οποίο θα

τηρεί το δικό του αρχείο. Για την επίλυση τέτοιων περιπτώσεων και σε κάθε

περίπτωση επεκτείνεται υπηρεσιακώς η έρευνα και στο γενικό αρχείο του

Ειρηνοδικείου Αθηνών. Είναι αυτονόητο ότι το απαράδεκτο της αίτησης στις

προαναφερόµενες περιπτώσεις µπορεί να προβληθεί και κατ’ ένσταση33 από πιστωτή.

Με τις ανωτέρω διατάξεις εισάγεται παρέκκλιση από τις γενικώς ισχύουσες ρυθµίσεις

της εκουσίας δικαιοδοσίας, όπως αυτές ερµηνεύονται, οι οποίες επιτρέπουν την

υποβολή νέας αιτήσεως, όταν ο διάδικος επικαλείται νέα ή διαφορετικά

περιστατικά34. Με το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα τίθενται (και) διαφορετικοί

περιορισµοί. Για να ισχύσουν αυτοί αρκεί: α) να υπάρχει ταυτότητα του προσώπου

του οφειλέτη και β) να συνίσταται το αντικείµενο της αίτησης στη ρύθµιση χρεών, γ)

να συντρέχει µία από τις ανωτέρω ειδικές αρνητικές προϋποθέσεις του παραδεκτού.

Είναι αδιάφορο αν η κρινόµενη νέα αίτηση αναφέρεται σε διαφορετικά χρέη και σε

διαφορετικούς λόγους αδυναµίας εξυπηρέτησης τους35. Ο νοµοθέτης καθιέρωσε τα

παραπάνω απαράδεκτα, θέλοντας προδήλως να περιστείλει τις δυνατότητες

επανειληµµένης προσφυγής στις ρυθµίσεις του Νόµου, που έχουν εξ ορισµού

εξαιρετικό χαρακτήρα.

33 Δικονοµική ένσταση αναφερόµενη στο παραδεκτό
34 Ειδικώς σε περίπτωση απορρίψεως αιτήσεως εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 758 ΚΠολΔ, που
έχει κατ' αρχήν περιθώριο εφαρµογής επί παραδοχής της αιτήσεως, και χωρεί και νέα αίτηση: βλ.
Αρβανιτάκη ό.π. υπό άρθρα 758 αρ. 2 και 778 παρ. 4
35 π.χ. σε µεταγενέστερα χρέη και σε επιγενόµενους λόγους αδυναµίας
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3.3 Προδικαστικός Συμβιβασμός, Προσωρινή Διαταγή και
αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος 3

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 4161/2013, η δικάσιμος για την

συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία

κατάθεσης της. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα

επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός

συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την

έκδοση προσωρινής διαταγής. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και την λήψη

προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται το άρθρο 781 του ΚΠολΔ. Η ημέρα επικύρωσης

προσδιορίζεται υποχρεωτικά δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης. Μέχρι

την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του

οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της

περιουσίας του. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να

προβαίνει στις μηνιαίες καταβολές, που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2 εδ. γ΄ του

παρόντος, ενώ σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου και Νόμου, 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. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. 3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου,

αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2-4

του παρόντος, επέρχεται ο προδικαστικός συμβιβασμός των μερών. Ο συμβιβασμός

των μερών επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη στην ταχθείσα ημέρα, κατά τα άρθρα

210 επ. και 293 ΚΠολΔ, και επιφέρει την ανάκληση της αίτησης, ενώ, σύμφωνα με

την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και Νόμου, αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση,

ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του

οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων

κατά του οφειλέτη, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της

περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση

οριστικής απόφασης επί της αίτησης, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον

πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
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άρθρο 9 παρ. 2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων

στην κύρια κατοικία. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την

έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών

του άρθρου 8 παρ. 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ. 2. Το ποσό των τελευταίων

ενήμερων μηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο με βάση την οικονομική

κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των

μηνιαίων δόσεων, που όφειλε να καταβάλλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την

στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους

δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση στο παραπάνω όριο υφίσταται,

αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, περίπτωση

κατά την οποία ορίζεται από τον Ειρηνοδίκη χαμηλότερη ή μηδενική δόση. Σε

περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων, που

ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3)

μηνών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Η επικύρωση

ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται κατά το άρθρο 758 με

δυνατότητα προσωρινής ρύθμισης, κατά το άρθρο 781 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Από τα

ανωτέρω συνάγεται ότι ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός επικυρώνεται με

Πράξη του ή σε περίπτωση μη επίτευξης του συζητείται ενδεχόμενο αίτημα

Προσωρινής Διαταγής από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, στην οποία Προσωρινή

Διαταγή δεν είναι υποχρεωτική, κατά τον Νόμο, η κλήτευση των πιστωτών, κατ’

ανεπιεική για τους τελευταίο τρόπο, οπότε είναι ορθότερο να διατάσσεται από τον

Δικαστή η επίδοση της αντίστοιχης αίτησης, με βάση την διάταξη του άρθρου 748

παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. Ι. Βενιέρης/Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2011, σελ. 182), υπάρχει δε έτσι, λόγω της

έκδοσης της ανωτέρω Πράξης,  η δυνατότητα μόνο διαρρήξεως του εν λόγω

πολυμερούς συμβιβασμού υπό τους όρους της διάταξης του άρθρου 872 ΑΚ, χωρίς

βέβαια ν’ αποκλείεται η ακυρότητα (άρθρα 178, 179 ΑΚ) ή η ακύρωση του, λόγω

πλάνης, απάτης ή απειλής. Επίσης ο λόγος του μη επιτρεπτού της λήψης

καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και της μεταβολής της πραγματικής και

νομικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι την ημέρα της επικύρωσης έγκειται

στην ανάγκη διασφάλισης της περιουσίας του οφειλέτη, που είναι υπέγγυα στους

πιστωτές του για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις

του Ν. 3869/2010, ενώ παράλληλα αποτρέπονται οι δανειστές από την είσοδο σε

αγώνα δρόμου (βλ. Γ. Ορφανίδη, Ασφαλιστικά Μέτρα in: Το εμπορικό δίκαιο και η
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οικονομική κρίση, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2010, σ. 75 επ.

(86). Στα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εντάσσονται, κατά την κρατούσα γνώμη, η

άσκηση αγωγών, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η έναρξη ή η συνέχιση πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες υπόκεινται στην κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ

ανακοπή. Ωστόσο με την θεώρηση, κατά την ορθότερη γνώμη (βλ. Γ. Ορφανίδης, Η

Προσωρινή Διαταγή κατ’ άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ (με αφορμή την υπ’ αριθμ.

557/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου), ΕΠολΔ 2011, σελ. 155 επ. (167), (υποσημ.

13), σελ. 86), της άσκησης αγωγής, της επιβολής συντηρητικής ή αναγκαστικής

κατάσχεσης ως πράξεων, που δεν αντιβαίνουν στους σκοπούς, των οποίων η επίτευξη

επιδιώκεται με την ανωτέρω ex lege απαγόρευση, στην αναστολή των ατομικών

διώξεων πρέπει να εμπίπτουν στην προκείμενη περίπτωση μόνο η πράξη του

αναγκαστικού πλειστηριασμού, ως συνεπαγόμενη με την καταβολή του

πλειστηριάσματος τον αποχωρισμό του πράγματος από την περιουσία του οφειλέτη

(βλ. Γ. Ορφανίδης, Η Προσωρινή Διαταγή κατ’ άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ (με

αφορμή την υπ’ αριθμ. 557/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου), ΕΠολΔ 2011, σελ.

155 επ. (167), (υποσημ. 13), σελ. 85) και, κατά την κρατούσα άποψη (βλ. Γ.

Ορφανίδης, Η Προσωρινή Διαταγή κατ’ άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ (με αφορμή την

υπ’ αριθμ. 557/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου), ΕΠολΔ 2011, σελ. 155 επ. (167),

(υποσημ. 13), σελ. 85 - 86), η κατάθεση αίτησης για λήψη του ασφαλιστικού μέτρου

της προσημείωσης υποθήκης ή αίτησης για έκδοση Διαταγής Πληρωμής, που

αποτελεί τίτλο για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ),

διασφαλιζόμενης έτσι της απόκτησης προβαδίσματος από συγκεκριμένους πιστωτές,

μη αποκλειομένης όμως της εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης με βάση τίτλους,

που είχαν αποκτηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης (βλ. Γ. Ορφανίδης, Η

Προσωρινή Διαταγή κατ’ άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ (με αφορμή την υπ’ αριθμ.

557/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου), ΕΠολΔ 2011, σελ. 155 επ. (167), (υποσημ.

13), σελ. 86). Ακόμα για την χορήγηση της ως άνω Προσωρινής Διαταγής,

παράλληλα και επιπρόσθετα προς την προϋπόθεση της πιθανολόγησης επικείμενου

κινδύνου, πρέπει να αξιώνεται και η πιθανολόγηση ευδοκίμησης της αίτησης, αν και

μη προβλεπόμενη ρητά, ως σύμφυτη με τον παρεπόμενο χαρακτήρα της Προσωρινής

Διαταγής. Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 3869/2010,

όπως το 1ο και 2ο εδ. αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 14 του Ν.

4161/2013, μετά την συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης

ο οφειλέτης ή κάθε άλλος, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει από το
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αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά την 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,

ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και Νόμου, το Δικαστήριο μπορεί με

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, που δικάζεται κατά την 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 της παρ. 1 του άρθρου 4,

ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και Νόμου, 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 τον χρόνο κοινοποίησης της

αίτησης αξία τους, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου και Νόμου, που

προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4161/2013, αναστολή της

αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής

απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή

χορηγείται, εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη

στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της

αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών

στοιχείων του οφειλέτη. Για τα ως άνω αναφερόμενα βλ. Νικόλαος Μ. Κατηφόρης –

Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων  Φυσικών Προσώπων –

Συμπλήρωμα – Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013 – έκδοση 2013 – σ. 15 – 25.



40

3.4 Η νοµιµότητα της αιτήσεως

Η αίτηση είναι νόµιµη, κατ’ άρθρο 1 του Νόµου, εάν υποβάλλεται από φυσικό

πρόσωπο (µη έµπορο), που επικαλείται ότι έχει περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία να

εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές του. Ληξιπρόθεσµη είναι η

οφειλή, όταν έχει επέλθει ο χρόνος εκπλήρωσής της36. Εάν ο αιτών επικαλείται την

ύπαρξη µόνο µη ληξιπρόθεσµων οφειλών και υποβάλλει την αίτηση διαβλέποντας ότι

δε θα µπορέσει να τις καταβάλει στο µέλλον, η αίτησή του είναι απορριπτέα ως µη

νόµιµη και ειδικότερα ως προώρως υποβαλλόµενη. Η μονιμότητα της αδυναμίας

πληρωμής των χρεών είναι δυνατό να οφείλεται σε διάφορα αίτια, όπως π.χ. απόλυση

από την εργασία του οφειλέτη και περιέλευση σε κατάσταση ανεργίας, χωρίς να

διαφαίνεται στο παρόν δυνατότητα για ανάληψη νέας εργασίας. Αν πρόκειται για

αδυναμία πληρωμής είναι κατά κανόνα πραγματικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να

κριθεί από την συνολική κατάσταση του οφειλέτη, από την συνολική συμπεριφορά

των πιστωτών του στο κρίσιμο χρονικό σημείο και την αναμενόμενη εξέλιξη στο

μέλλον37. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν υπάρχει, όταν η αδυναμία οφείλεται σε

παροδικά αίτια ή μεταβατικές καταστάσεις (βλ. Λάμπρο Κοτσίρη – Πτωχευτικό

Δίκαιο – έκδοση 2008 – υποσημ. 3, σ. 110), αλλά και όταν ο οφειλέτης πρέπει μεν να

αναστείλει προσωρινά τις πληρωμές του, αλλά επιτρέπεται να αναμένει ότι μετά

παρέλευση ολίγων ημερών θα μπορεί να ικανοποιήσει τους πιστωτές του38. Στο

αρχικό προσχέδιο του Νόµου περιλαµβανόταν δυνατότητα υποβολής αίτησης και επί

επαπειλούµενης µόνιµης αδυναµίας του οφειλέτη να εξυπηρετήσει τις οφειλές του39,

όπως προβλέπεται και από τον πτωχευτικό κώδικα για τα έχοντα πτωχευτική

ικανότητα πρόσωπα40. Αυτή όµως η περίπτωση απαλείφθηκε από το νοµοσχέδιο και

το τελικό κείµενο του Νόµου, προφανώς διότι δεν κρίθηκε σκόπιµη η καθιέρωσή της

36 Όπως αυτός καθορίζεται από τα άρθρα 323, 324 ΑΚ: βλ. και Σταθόπουλο Κατ’ άρθρο ΕρµΑΚ υπό
άρθρο 340 αρ. 7 και του ιδίου Γενικό Ενοχικό Δίκαιο έκδ. 1998 σελ. 357
37 Βλ. Hess Obermuller, Insolvenzplan Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz (3 2002)
υποσημ. 7, παρ. 1008
38 Βλ. Hess Obermuller, όπ. παρ., παρ. 1011
39 στο άρθρο 1 παρ. 2 του προσχεδίου
40 άρθρο 3 παρ. 2 Πτωχευτικού Κώδικα
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από το νοµοθέτη. Αν όµως µερικές µόνον από τις αναφερόµενες στην αίτηση οφειλές

είναι ληξιπρόθεσµες, ενώ άλλες δεν είναι, πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, διότι

το Δικαστήριο µπορεί να προχωρήσει, λόγω της αδυναµίας εξυπηρέτησης των

ληξιπροθέσµων, στη συνολική ρύθµιση των οφειλών, ακόµη και αυτών των οποίων

δεν έληξε η προθεσµία εκπλήρωσης. Οι τελευταίες οφειλές θεωρούνται µε την

κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα αξία,

που έχουν στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο41. Μη νόµιµο είναι το αίτηµα ρύθµισης

οφειλής µη χρηµατικής (π.χ. υποχρέωσης για παράδοση πράγµατος, υποχρέωσης για

πράξη, παράλειψη ή ανοχή). Μη νόµιµα, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 του Νόµου 3869/2010,

είναι τα αιτήµατα, που αναφέρονται σε ρύθµιση των εξής κατηγοριών οφειλών:

α)Των χρεών, που αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης. Ο

νοµοθέτης θέλησε προφανώς µε αυτή την εξαίρεση να αποτρέψει τη σκόπιµη

υπερχρέωση του οφειλέτη δια της αναλήψεως πολλών ασύνετων και κακόβουλων

χρεών σε µικρό και αµέσως προηγηθέν χρονικό διάστηµα, η οποία έγινε µε την

πρόθεση υποβολής αίτησης ρύθµισης αµέσως µετά42, β)Των χρεών από αδικοπραξία,

που διαπράχθηκε µε δόλο, ενόψει του ότι αυτά προέρχονται από συµπεριφορά του

οφειλέτη αποδοκιµαζόµενη από το δίκαιο σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µη συγχωρείται

διευκόλυνσή του. Σε αυτήν την κατηγορία δεν περιλαµβάνονται φυσικά όλες οι

αξιώσεις από αδικοπραξία, που διαπράχθηκε από αµέλεια, µπορεί δε ευλόγως να

υποστηριχθεί, παρά τη γενική διατύπωση του Νόµου, ότι δεν περιλαµβάνονται και οι

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο οφειλέτης υπέχει αντικειµενική ευθύνη από

αδικοπραξία, έστω και αν αυτή διαπράχθηκε από τρίτο πρόσωπο µε δόλο (π.χ. από

δολίως ενεργήσαντα προστηθέντα). γ)Τα διοικητικά πρόστιµα, οι χρηµατικές ποινές,

οι φόροι και τα τέλη προς το Δηµόσιο και τους Ο.Τ.Α., τα τέλη προς Ν.Π.Δ.Δ. και οι

εισφορές43 σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Η σχετική απαρίθµηση του

Νόµου είναι αποκλειστική. Σε αυτά τα εξαιρούµενα από τη ρύθµιση χρέη δεν

περιλαµβάνονται συνεπώς τυχόν άλλες αξιώσεις των ανωτέρω φορέων και

οργανισµών, µη προερχόµενες από πρόστιµα, φόρους, τέλη και εισφορές. Τέτοια

είναι, παραδείγµατος χάριν, οι οφειλές µισθωµάτων για χώρους, που µίσθωσε ο

αιτών από το Δηµόσιο, τους ΟΤΑ κλπ, οι οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα στον

41 Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. τελευταίο Ν. 3869/2010
42 Βλ. Sinz/Wegener/Hefehrmehl, όπ. παρ.αρ. 546
43 προφανώς εργατικές ή και εργοδοτικές
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οφειλέτη µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που

υποκαταστάθηκαν στη θέση του αρχικού δανειστή (κατά κανόνα τράπεζας). Συνήθως

οι εξαιρούµενες από τη ρύθµιση οφειλές, εφόσον υπάρχουν, θα αποτελούν µέρος

µόνον των οφειλών, που ζητείται να διευθετηθούν, οπότε η αίτηση θα είναι

απορριπτέα ως µη νόµιµη µόνο κατά το µέρος της, που αναφέρεται σε αυτές. Στις

σπάνιες περιπτώσεις που όλες οι οφειλές θα εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις, η

αίτηση θα είναι µη νόµιµη στο σύνολό της. Τέλος πρέπει, ενόψει των σκοπών του

Νόµου, να θεωρηθεί ότι, παρά την αναφορά «οφειλών» σε πληθυντικό αριθµό,

ρύθµιση και απαλλαγή µπορεί να χωρήσει και επί µίας µόνο σηµαντικής οφειλής, την

οποία αδυνατεί ο αιτών να εξυπηρετήσει κανονικά (π.χ. σηµαντικής οφειλής από

στεγαστικό δάνειο, τις ληξιπρόθεσµες δόσεις του οποίου δεν µπορεί να αποπληρώσει

τηρώντας τους όρους της σχετικής σύµβασης). Αίτηση µε τέτοιο αίτηµα πρέπει να

θεωρηθεί νόµιµη.

3.5 Η κατ' ουσία έρευνα της αίτησης

Ι) Περαιτέρω προϋποθέσεις για την κατ’ ουσία έρευνα

Για να εκδώσει το Δικαστήριο απόφαση περί ρύθµισης των οφειλών µε δυνατότητα

απαλλαγής, πρέπει να απέβη ανεπιτυχής η διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού,

σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 7 Ν. 3869/2010, όπως όλο το άρθρο 7

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4161/2013, ο οφειλέτης και οι πιστωτές

δύνανται να συμβιβάζονται και μετά την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία

συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εμφανίζονται

ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωση του. Το

σχέδιο επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού

συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται

αυτοδικαίως. Η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού γίνεται ανεπιτυχής, όταν

συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις α) Όταν δεν έχει γίνει δεκτό

από όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία πιστωτές το σχέδιο διευθέτησης
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οφειλών, που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο µαζί µε την αίτηση, ή το τυχόν

τροποποιηµένο σχέδιο, που κατέθεσε ο οφειλέτης µετά από παρατηρήσεις δανειστών

του44. β) Όταν δεν έχει γίνει το σχέδιο δεκτό από πιστωτές µε απαιτήσεις, που

υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων ή το σύνολο των

πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις ή το ήµισυ των

διατηρούντων εργατικές απαιτήσεις45, οπότε δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση της

συγκατάθεσης των υπολοίπων από το Δικαστήριο, που δεν επιτρέπεται, όταν: α) η

απαίτηση του πιστωτή, που αντιτίθεται, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με

τους άλλους πιστωτές, βαθμό, β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου ο πιστωτής,

που αντιτίθεται, αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από

αυτήν, στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του

οφειλέτη από τις οφειλές, γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε

πιστωτή, κατά την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 ΚΠολΔ, και εποµένως δεν είναι

δυνατός ο δικαστικός συµβιβασµός, κατά την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 Ν.

3869/2010, δ) Όταν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε µη ανήκοντα στις

αµέσως παραπάνω κατηγορίες πιστωτή (µειοψηφούντα κλπ) και δεν υποβλήθηκε

αίτηση για υποκατάσταση της συγκατάθεσής του. ε) Όταν κρίθηκε από το

Δικαστήριο ότι δεν πρέπει να χωρήσει υποκατάσταση της συγκατάθεσης

αντιλεγόντων δανειστών µε µειοψηφούσες πιστώσεις, όπως ζητήθηκε µε έγγραφη

αίτηση του οφειλέτη ή άλλου πιστωτή. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση αυτή θα

συνεκδικάζεται µε την αίτηση για διευθέτηση των οφειλών και η απόρριψή της θα

συµπεριλαµβάνεται στην απόφαση, που θα προχωρεί στην περαιτέρω έρευνα της

υποθέσεως. Αν από κάποιο δανειστή δεν υποβλήθηκαν εµπροθέσµως αντιρρήσεις

κατά του σχεδίου, αυτές µπορούν να προταθούν µόνο αν έχει υποβληθεί αίτηση

επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση, κατά τα άρθρα 152 επ. ΚΠολΔ, και

λαμβάνονται υπόψη, εφόσον αυτή η αίτηση γίνει δεκτή.

44 Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3869/2010
45 Η απαρίθµηση των περιπτώσεων στο άρθρο 8 παρ. 1, που αναφέρεται µόνο στην περίπτωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 7, χωρίς να περιλαµβάνει την περίπτωση διαφωνίας της πλειοψηφίας των
πιστώσεων ή του συνόλου των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις ή του ηµίσεως
των διατηρούντων εργατικές απαιτήσεις (άρθρ.7 παρ. 3), είναι ελλιπής, από προφανή αβλεψία του
νοµοθέτη
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II) Έρευνα των ουσιαστικών προϋποθέσεων - Ενστάσεις

Στα πλαίσια της κατ' ουσία έρευνας της υπόθεσης ο δικαστής εξετάζει καταρχήν,

πέραν της υπάρξεως ληξιπροθέσμων χρεών, αν υπάρχει πραγματική αδυναμία

εξόφλησης αυτών των χρεών του οφειλέτη. Μόνη η μη πληρωμή ενός ή και

περισσότερων χρεών, εάν δεν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης αδυνατεί να τα εξοφλήσει,

βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίζονται στο Δικαστήριο (στοιχεία για τα

εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση, τις ανάγκες τις προσωπικές του και

της οικογένειάς του, τυχόν έκτακτες συνθήκες κ.λ.π.), δεν αρκεί για την παραδοχή

της αίτησης46. Η αδυναμία πληρωμής πρέπει να είναι μόνιμη και διαρκής, δηλαδή μη

πρόσκαιρη οφειλόμενη σε παροδικά αίτια. Η πρόσκαιρη αδυναμία δεν παρέχει στον

οφειλέτη δικαίωμα ρυθμίσεως και, αν αποδειχθεί τέτοιος χαρακτήρας της, η αίτηση

απορρίπτεται ως αβάσιμη κατ’ ουσία. Στο αρχικό προσχέδιο του νόμου

περιλαμβάνονταν διατάξεις, που προέβλεπαν τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών χωρίς

απαλλαγή από τα χρέη, όταν η αδυναμία εξυπηρέτησής τους κρινόταν ως πρόσκαιρη.

Στον οφειλέτη, που διέθετε περιουσία, παρέχονταν ορισμένες ελαφρύνσεις (ως προς

την τοκοδοσία κλπ) και κυρίως πίστωση χρόνου για να ανταπεξέλθει στις

υποχρεώσεις του, αποφεύγοντας την αναγκαστική εκτέλεση επί περιουσιακών του

στοιχείων47. Εκείνες οι διατάξεις όμως απαλείφθηκαν από το Νόμο, όπως

διαμορφώθηκε τελικά, διότι προφανώς ο νομοθέτης, προσπαθώντας να

εξισορροπήσει τα συμφέροντα του οφειλέτη και με αυτά των δανειστών του, επέλεξε

να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συνήθης διαδικασία ικανοποιήσεως

χρηματικών απαιτήσεων με αναγκαστική εκτέλεση. Ο πτωχευτικός κώδικας

προβλέπει επί πτωχεύσεως εμπόρων ότι η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών

τους πρέπει να έχει και το στοιχείο της γενικότητας48. Τέτοιο στοιχείο δεν

46 Ήδη έτσι και βάσει του ΠτωχΚ άρθρα 6 παρ. 1 και 3παρ. 1, σε αντίθεση με την παλιότερα
ισχύουσα διάταξη του άρθου 528 εδ. α ΕΝ, που προέβλεπε επί δηλώσεως αναστολής πληρωμών
υποβαλλόμενης από έμπορο ότι υφίστατο η αδυναμία και η κατάσταση παύσης πληρωμών: <άνευ
άλλης τινός αποδείξεως περί της παύσεως των πληρωμών>
47 άρθρο 10 του προσχεδίου
48 άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α ΠτωχΚ
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περιλαμβάνεται ρητώς στον εξεταζόμενο Νόμο 3869/2010. Η γενικότητα της παύσης

πληρωμών του οφειλέτη προϋποτίθεται μεν ως εννοιολογικό στοιχείο της αδυναμίας

εκπλήρωσης, αυτή όμως έχει λιγότερο απόλυτο χαρακτήρα από αυτόν του

πτωχευτικού δικαίου. Και σ’ αυτή την περίπτωση ισχύει ότι ο οφειλέτης δε θα πρέπει

να μπορεί να εκπληρώσει κατά κύριο λόγο τις υποχρεώσεις του49, η δε πληρωμή

μεμονωμένων χρεών δεν εκφράζει και γενική δυνατότητα πληρωμής. Το γεγονός ότι

ο οφειλέτης δε δύναται να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τα χρέη του κανονικά αρκεί

για την παραδοχή της αίτησης. Η διαδικασία όμως ρύθμισης των χρεών παρουσιάζει

ιδιαιτερότητες συγκρινόμενη με τη διαδικασία της πτώχευσης: Αρκετές και

σημαντικές μάλιστα κατηγορίες χρεών εξαιρούνται από τη ρύθμιση βάσει του Νόμου,

με συνέπεια να πρέπει ο οφειλέτης να συνεχίσει να τα καταβάλει κανονικά, χωρίς η

τυχόν πληρωμή τους να αναιρεί την αδυναμία πληρωμών. Περαιτέρω η διαδικασία

της ρύθμισης δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει όλα τα χρέη του οφειλέτη και οι

συνέπειες της δεν καταλαμβάνουν τους δανειστές,, που δεν κλήθηκαν να

συμμετάσχουν. Σ 'αυτή την τελευταία περίπτωση μπορεί όμως να προβληθεί από

πιστωτή η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της ρυθμίσεως των οφειλών, εάν ο

οφειλέτης, αδυνατώντας πράγματι να εξυπηρετήσει το σύνολο των οφειλών του,

χρησιμοποιεί την διαδικασία της ρύθμισης, για να καταστρατηγήσει τα συμφέροντα

ορισμένων μόνον δανειστών του, ενώ σκοπίμως παραλείπει να συμπεριλάβει σ' αυτήν

άλλους, προς τους οποίους ενεργεί πληρωμές σημαντικών ποσών, χωρίς να

εντάσσονται οι απαιτήσεις τους στις ανωτέρω κατηγορίες των απαιτήσεων των

εξαιρουμένων από τη ρύθμιση, ή στους οποίους αφήνει περιθώρια να κινήσουν

διαδικασίες ατομικής εκτελέσεως, που θα δημιουργήσουν εμπλοκές στην υλοποίηση

της ρύθμισης. Επίσης, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη50, πιστωτής μπορεί να

προβάλει, κατ' ένσταση, ότι ο αιτών οφειλέτης έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής

των χρεών του με δόλο. Δόλος θα υπάρχει, όταν ο οφειλέτης έχει προβεί σε ενέργειες,

που γνώριζε ότι θα είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του να ικανοποιήσει τους

πιστωτές του51. Η απόδειξη των πραγματικών περιστατικών, που θεμελιώνουν αυτές

τις ενστάσεις, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση. Η απόδειξή τους

βαρύνει τον πιστωτή, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να

49 Βλ. και Κοτσίρη Πτωχευτικό Δίκαιο 5η έκδ. σελ. 134
50 άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3869/2010
51 βλ. αναλόγως επί καταδολίευσης δανειστών ως προς την έννοια της πρόθεσης βλάβης των
δανειστών, μεταξύ άλλων: ΑΠ 1567/2008, 1654/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
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χρησιμοποιηθούν αποδεικτικά στοιχεία, που παρέσχε ο οφειλέτης52. Δανειστής

μπορεί επίσης, κατ' άρθρο 10 παρ. 1, να επικαλεσθεί με αίτησή του παραβίαση, από

δόλο ή βαριά αμέλεια, της υποχρεώσεως του οφειλέτη να υποβάλει ειλικρινή δήλωση

για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του. Η αίτηση αυτή υπόκειται σε

αποσβεστική προθεσμία ενός έτους από την πληροφόρηση του πιστωτή για την

παραβίαση. Αν η άσκησή της προηγηθεί της συζήτησης της αίτησης για ρύθμιση,

πρέπει να συνεκδικασθεί με αυτήν, διότι η απόδειξη της παραπάνω παραβίασης θα

έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης.

IIΙ) Εξέλεγξη αμφισβητουμένων απαιτήσεων

Εάν δηλωθεί από τον αιτούντα απαίτηση, που την αμφισβητεί ο ίδιος ως προς την

ύπαρξη, το ύψος της ή και το προνόμιό της ή που την αμφισβητεί οποιοσδήποτε

άλλος πιστωτής, το Ειρηνοδικείο έχει υποχρέωση να την ελέγξει ως προς τα

αμφισβητούμενα στοιχεία της53. Η εξέλεγξη της αμφισβητούμενης πίστωσης

αναφέρεται στο νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο της απαίτησης54 ή του προνομίου της.

Για τη βασιμότητά της λαμβάνονται υπόψη όλα τα προσκομιζόμενα ενώπιον του

Δικαστηρίου στοιχεία και αυτά, που μπορεί αυτεπαγγέλτως να ερευνήσει ο δικαστής

και απαιτείται πλήρης απόδειξη55. Σε αντίθεση με ότι συµβαίνει στην πτώχευση υπό

το νέο πτωχευτικό κώδικα56, η επαλήθευση, που γίνεται από το Ειρηνοδικείο, έχει

πάντοτε προσωρινό χαρακτήρα. Και αυτό διότι η διαδικασία της ρύθµισης δεν

αναστέλλει τη δικαστική επιδίωξη αναγνώρισης της απαίτησης και η σχετική δίκη

µπορεί να αρχίσει ή να συνεχισθεί ενώπιον του καθ' ύλη και κατά τόπο αρµοδίου

Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας της αίτησης για ρύθµιση ή και κατά

52 όπως η μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων μέσα στην τελευταία τριετία χωρίς αξιόχρεο
αντάλλαγμα ή για χαριστικές αιτίες κλπ
53 άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 3869/2010
54 βλ. ομοίως επί επαληθεύσεως απαιτήσεως κατά την πτωχευτική διαδικασία υπό το καθεστώς του
ΕΝ: ΑΠ 1416-7/1995 ΕλλΔνη 39. 855
55 βλ. σχετικά και Kohte/Ahrens/Grote, Verfahrenskostenstundung, Restschuldbefreiung und
Verbraucherinssolvenzverfahren Kommentar (4 2009), παρ. 308 π.αρ. 15 επ. και παρ. 309 π.αρ. 38
Kreft/Landfermann, insolvenzordnung Kommentar (5 2008), παρ. 308 π.αρ. 18
56 κατά την οποία το πτωχευτικό Δικαστήριο αποφασίζει οριστικώς για την επαλήθευση ή µη της
απαίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 95 ΠτωχΚ, η δε απόφασή του υπόκειται σε έφεση, ενώ µετά την
τελεσιδικία η απαίτηση θεωρείται επαληθευθείσα όσον αφορά την πτωχευτική διαδικασία
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τη διάρκεια της ισχύος της ρύθµισης57. Η παραδοχή της πίστωσης κατά την εξέλεγξη

της από τον Ειρηνοδίκη έχει απλά ως συνέπεια την ένταξη της στη ρύθµιση και

ενδεχοµένως την πραγµατοποίηση πληρωµών έναντι αυτής. Η µη παραδοχή της

ύπαρξης της αποκλείει τον πιστωτή από τη ρύθµιση και τις καταβολές, που γίνονται

με βάση αυτή. Εάν η απαίτηση ενταχθεί στη ρύθµιση, αλλά απορριφθεί τελεσιδίκως

από το αρµόδιο Δικαστήριο, οι υπόλοιποι πιστωτές58 υποκαθίστανται στη θέση του

πιστωτή της αµφισβητούµενης απαίτησης και έχουν κατ' αυτού αξίωση καταβολής

του ποσού, που εισέπραξε µέχρι τότε. Η υποκατάσταση των υπολοίπων γίνεται κατά

την αναλογία συµµετοχής τους στο σύνολο των πληρωθέντων ποσών και επιφέρει

αντίστοιχη επαύξηση της µερίδας τους. Εάν η απαίτηση δεν ενταχθεί στη ρύθµιση

και αυτή αναγνωρισθεί τελεσιδίκως από το αρµόδιο Δικαστήριο59, ο πιστωτής

υποκαθίσταται κατά την αναλογία, που θα είχε εξ υπαρχής η απαίτηση του στις

θέσεις των λοιπών πιστωτών. Κατ' αυτών έχει αξίωση καταβολής των ποσών, που

εισέπραξαν εξαιτίας της προσωρινής µη ένταξης του στη ρύθµιση. Το Ειρηνοδικείο

µπορεί να διατάξει την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων των

χρηµατικών διανοµών, που αντιστοιχούν σε αµφισβητούµενη απαίτηση, την οποία

εντάσσει στην ρύθµιση, µέχρι την επαλήθευσή της µε τελεσίδικη δικαστική

απόφαση.

57 Αντιθέτως µπορεί να ανασταλεί η εκτελεστική µόνο διαδικασία µε απόφαση ασφαλιστικών
µέτρων κατ’ άρθρο 6 παρ, 1 και 4 του Νόµου 3896/2010
58 των οποίων οι απαιτήσεις δεν αµφισβητήθηκαν ή των οποίων οι απαιτήσεις αναγνωρίσθηκαν µε
τελεσίδικη απόφαση
59 «επαληθευθεί» τελεσιδίκως κατά τη διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 µε την έννοια
της τελεσίδικης αναγνώρισης ισχύουσας όχι µόνο στα πλαίσια της διαδικασίας ρύθµισης, αλλά και επί
ανατροπής της ρύθµισης λόγω εκπτώσεως του οφειλέτη, κατ’ άρθρο 11 παρ. 2 ή της καταγγελίας του
άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010
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3. 6 Περιεχόµενο της ρύθµισης

I) Γεvικές επισηµάνσεις

Ο Νόµος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και µερική εξόφληση

των χρεών, στην οποία δεν θα µπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθµιση,

όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατοµικών

καταδιώξεων. Δεν περιλαµβάνεται όµως στις επιδιώξεις του νοµοθέτη η απαλλαγή

από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθµό είναι δυνατή η

ικανοποίηση τους με βάση την υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωµένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και

µε τα εισοδήµατα από την εργασία του, αλλά και µε την περιουσία του. Το

Δικαστήριο, εάν συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις για την παραδοχή

της αίτησης, λαµβάνει υπόψη του, για τη µορφή της ρύθµισης, που θα διατάξει, όλα

τα υποβαλλόµενα ενώπιόν του στοιχεία και πρέπει με βάση τις διατάξεις του Νόµου:

α) Να προβεί σε ρύθµιση µηνιαίων καταβολών από τα εισοδήµατα του οφειλέτη για

τρία έως πέντε έτη, ώστε να επέλθει από αυτή την πηγή, µερική τουλάχιστον,

εξόφληση των χρεών του, αν αυτός δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία.

β) Να διατάξει την εκποίηση της τυχόν υπάρχουσας ρευστοποιήσιµης περιουσίας του

οφειλέτη διορίζοντας και εκκαθαριστή.

γ) Να προβεί σε περαιτέρω ρύθµιση σταδιακών καταβολών του οφειλέτη,

προκειµένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο, που χρησιµεύει ή µπορεί να

χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία του.

Οι τρεις προαναφερόµενες ρυθµίσεις δεν αποκλείουν η µία την άλλη και συχνά θα

πρέπει να διαταχθούν σωρευτικά.
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II) Ρύθµιση µηνιαίων καταβολών για τρία έως πέντε έτη

Α) Προϋποθέσεις

Στη ρύθµιση των χρεών του οφειλέτη µε µηνιαίες καταβολές από τα εισοδήµατά του

προχωρεί το Δικαστήριο, εάν τα περιουσιακά του στοιχεία, που είναι δυνατό να

εκποιηθούν, δεν επαρκούν για την κάλυψη των οφειλών του60. Εποµένως τέτοια

ρύθµιση γίνεται οπωσδήποτε, όταν ο οφειλέτης δεν διαθέτει οποιαδήποτε

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα), καθώς και όταν υπάρχουν

µεν τέτοια στοιχεία, η εκποίηση τους όµως δεν µπορεί να αποδώσει ποσό ικανό για

την εξόφληση των χρεών με βάση την εκτιµώµενη από το Δικαστήριο αξίας τους.

Στην πρώτη περίπτωση το Δικαστήριο θα αρκεσθεί στη ρύθµιση των οφειλών με

βάση τα εισοδήµατα. Στη δεύτερη θα διατάξει και την εκποίηση, οπότε αναλόγως µε

το ποσό, που υπολογίζεται ότι θα εξοικονοµηθεί µε αυτό τον τρόπο, θα διαµορφώσει

και τις καταβλητέες δόσεις από τα εισοδήµατα.

Β) Η συνήθης µορφή ρύθµισης των µηνιαίων καταβολών

Οι καταβολές από τα εισοδήµατα ορίζονται µηνιαίες και η συνολική διάρκειά τους

εκτείνεται σε τρία έως πέντε έτη. Κατώτατο όριο κάλυψης των οφειλών, που να

δεσµεύει το Δικαστήριο, δεν τέθηκε τελικώς στον Νόµο61, εκτός από το αρχικό

στάδιο της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2. Το Δικαστήριο σταθµίζει κατά τον ορισµό

του µηνιαίως καταβλητέου ποσού:

α)Τα εισοδήµατα του οφειλέτη από κάθε αιτία και ιδίως από την εργασία του. Εάν

αυτός λαµβάνει µισθώµατα από ακίνητο, αυτά θα συνυπολογισθούν επίσης µέχρι την

εκποίηση του.

60 άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010
61 Στο αρχικό προσχέδιο του Νόµου προβλεπόταν κάλυψη τουλάχιστον 10% με βάση αυτή την
ρύθµιση
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β)Τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου του, όχι για την απευθείας εξόφληση των

χρεών του οφειλέτη, τα οποία είναι προσωπικά και για τα οποία ο σύζυγος δεν έχει εκ

του Νόµου υποχρέωση να συνεισφέρει, αλλά για την αντιµετώπιση µέρους των

αναγκών της οικογενείας τους, ώστε να καταλείπεται στον αιτούντα περιθώριο να

εξοικονοµεί χρήµατα από την εργασία του και τα εισοδήµατα του. Η υποχρέωση

συνειφοράς των συζύγων προβλέπεται, στα πλαίσια του καθορισµού των

περιουσιακών τους σχέσεων, από τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ. Αυτή καθορίζεται

αναλόγως των δυνάµεων του κάθε συζύγου και γίνεται µε την προσωπική εργασία, τα

εισοδήµατα, αλλά και την περιουσία τους62. Για τον προσδιορισµό της δυνατότητας

συνεισφοράς το Δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει τα εισοδήµατα του συζύγου, τα

οποία υποχρεούται εξ υπαρχής να γνωστοποιήσει ο οφειλέτης, αλλά και τα

περιουσιακά στοιχεία του συζύγου, αφού η συνεισφορά δε γίνεται µόνο από τα

εισοδήµατα, αλλά και από την περιουσία του. Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία του

τελευταίου θα αποτελέσουν αντικείµενο απόδειξης κατά τη συζήτηση στο

ακροατήριο.

γ)Τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου του οφειλέτη και των προστατευόµενων µελών της

οικογένειας του. Ως προστατευόµενα µέλη νοούνται οπωσδήποτε τα ανήλικα τέκνα

του. Νοούνται επίσης τα ενήλικα τέκνα, που σπουδάζουν ή έχουν πρόβληµα υγείας

και δεν µπορούν γι’ αυτούς τους λόγους να διατρέφουν τον εαυτό τους από εργασία

κατάλληλη για την ηλικία τους, την κατάσταση της υγείας τους και τις λοιπές

βιοτικές τους συνθήκες ή από τυχόν εισοδήµατά τους ή από τυχόν υπάρχουσα

περιουσία τους63.

62 Η υποχρέωση συνεισφοράς περιλαµβάνει την αµοιβαία υποχρέωση διατροφής µεταξύ των
συζύγων, την κοινή υποχρέωση διατροφής των τέκνων τους και γενικώς την υποχρέωση για συµβολή
τους στην λειτουργία του οίκου τους, ενώ το µέτρο της προσδιορίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες της
οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή της γίνεται µε τον τρόπο που επιβάλλει η έγγαµη τους
συµβίωση.
63 βλ. και άρθρο 1486 ΑΚ
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Γ) Ο τρόπος πραγµατοποίησης των καταβολών

Οι καταβολές από τα εισοδήµατά του οφειλέτη πραγµατοποιούνται κατά κανόνα από

τον ίδιο, χωρίς τη µεσολάβηση τρίτου προσώπου (εκκαθαριστή), σύµφωνα µε τους

όρους της δικαστικής απόφασης. Αυτές γίνονται συµµέτρως κατά το λόγο της

απαιτήσεως κάθε δανειστή σε σχέση µε το συνολικό ύψος των απαιτήσεων κατά του

οφειλέτη. Επειδή οι καταβολές από τα εισοδήµατά θα γίνονται απευθείας από τον

οφειλέτη, ορθό είναι να καθορίζεται µε την απόφαση το πληρωτέο µηνιαίως σε κάθε

δανειστή ποσό. Αυτό προκύπτει από το κλάσµα µε αριθµητή το ποσό της συνολικής

καταβλητέας µηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόµενο µε το ύψος της απαίτησης κάθε

οφειλέτη και παρονοµαστή το ποσό του συνόλου των απαιτήσεων64. Σηµαντικό για

τον καθορισµό του ύψους της απαιτήσεως κάθε πιστωτή, που θα ληφθεί υπόψη για τη

σύµµετρη ικανοποίησή τους, είναι ότι οι απαιτήσεις, που είναι εξασφαλισµένες µε

ειδικό προνόµιο (κυρίως οι απαιτήσεις µε εµπράγµατη ασφάλεια) συνεχίζουν να

εκτοκίζονται, µε επιτόκιο όµως ενήµερης οφειλής, µέχρι την έκδοση της απόφασης

επί της αιτήσεως ρύθµισης, ενώ οι υπόλοιπες παύουν να παράγουν τόκους (νόµιµους

ή συµβατικούς) από την κοινοποίηση της αίτησης. Αυτό σηµαίνει ότι τόκοι των

εκτοκιζοµένων απαιτήσεων δεν βαρύνουν τελικά τον οφειλέτη. Αυτός θα καταβάλει

το καθοριζόµενο µηνιαίο ποσό µέχρι την λήξη της τριετίας έως πενταετίας. Οι τόκοι

υπολογίζονται ουσιαστικά έναντι των υπολοίπων πιστωτών, των οποίων ελαττώνεται

το ποσοστό συµµετοχής σε κάθε µηνιαία καταβολή. Οι µη ληξιπρόθεσµες οφειλές

θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα αξία τους κατά το

χρόνο κοινοποίησης της αίτησης65. Στην απόφαση µπορεί να ορισθεί και ότι το

καταβαλλόµενο µηνιαίως ποσό θα αναπροσαρµόζεται ανά καθοριζόµενα µε την ίδια

απόφαση διαστήµατα µε βάση αντικειµενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. ετησίως µε βάση

την επίσηµη άνοδο του τιµαρίθµου ή µε βάση τις τυχόν παρεχόµενες αυξήσεις - ή

τυχόν µειώσεις - ηµεροµισθίων ή µισθών του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα,

αναλόγως της απασχόλησης του οφειλέτη).

64 Δηλαδή επί καθοριζόµενης µηνιαίας δόσεως ποσού 600 ευρώ, εφόσον υφίστανται τρεις απαιτήσεις
ποσών 15000, 40000 και 50000 ευρώ, συνολικού ύψους 105000 ευρώ (15000+ 40000+ 50000) το
καταβλητέο στο δανειστή µε την απαίτηση την ανερχόµενη σε 40000 ευρώ ποσό ανευρίσκεται ως
εξής: 600Χ 40000= 24000000: 105000= 228,57 ευρώ κ.ο.κ.
65 άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010
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Δ) Η εξαιρετική περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών ή µηδενικών καταβολών.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του Νόµου 3869/2010, σε περιπτώσεις εξαιρετικών

περιστάσεων (χρόνιας ανεργίας του οφειλέτη χωρίς υπαιτιότητά του, σοβαρά

προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών

αναγκών του ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας) προσδιορίζονται µε την

απόφαση περί ρύθµισης µηνιαίες καταβολές µικρού ύψους ή και µηδενικές. Για να

προχωρήσει το Δικαστήριο σε τέτοια ρύθµιση, θα πρέπει οι εξαιρετικές συνθήκες να

αποδεικνύονται από αξιόπιστα αποδεικτικά µέσα, ενώ η περίπτωση καθορισµού

µηδενικών καταβολών θα είναι πολύ σπάνια. Η χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα

διαφοροποιείται από την παροδική µη ανεύρευση «κατάλληλης» εργασίας, ενώ επί

σοβαρών προβληµάτων υγείας θα συνεκτιµάται και η τυχόν ύπαρξη επιδοµάτων ή

συντάξεων από Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης66. Στις παραπάνω περιπτώσεις

το Δικαστήριο µπορεί, µε την ίδια απόφαση, να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε µήνες

(από την έκδοση της αρχικής απόφασής του), νέα δικάσιµο για επαναπροσδιορισµό

των καταβολών. Ο ορισµός νέας δικασίµου είναι απαραίτητος, όταν τα αίτια της

εξαιρετικής δυσπραγίας του οφειλέτη διαφαίνονται παροδικά (π.χ. τραυµατισµός του

σε τροχαίο ατύχηµα, που τον καθιστά ανίκανο για εργασία, χωρίς όµως να αποκλείει

την ανάκτηση της εργασιακής του δυνατότητας). Αντιθέτως δεν είναι αναγκαίος,

όταν αποδεικνύεται ότι οι εξαιρετικές συνθήκες έχουν µόνιµο χαρακτήρα (π.χ.

τραυµατισµός, που κατέστησε τον οφειλέτη τετραπληγικό, χωρίς προοπτικές ίασης).

Ε) Άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της ρύθµισης

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 καθιερώνονται, πέραν της υποχρέωσης

καταβολών, και ορισµένες άλλες υποχρεώσεις, που οφείλει να τηρεί ο οφειλέτης κατά

66 ή η σπανιότερη περίπτωση αποζηµιώσεων από εταιρίες ιδιωτικών ασφαλίσεων
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τη διάρκεια της τριετούς έως πενταετούς περιόδου σταδιακών καταβολών.

Καθιερώνεται ειδικότερα υποχρέωσή του να εργάζεται σε κατάλληλη εργασία ή, αν

δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης

εργασίας. Ως «κατάλληλη» εργασία πρέπει να νοηθεί αυτή, που αντιστοιχεί στις

ικανότητες και δυνατότητές του, καθώς και στο σύνολο των προσόντων του,

λαµβανοµένων όµως υπόψη και των αντικειµενικών συνθηκών της αγοράς εργασίας,

καθώς και της δυσµενούς οικονοµικής θέσης, στην οποία έχει περιέλθει. Έτσι

αυτονόητο είναι ότι ο νοµοθέτης δεν έχει υπόψη του την καλύτερη δυνατή θέση

εργασίας, που θα µπορούσε να επιτύχει ο οφειλέτης, εάν είχε δυνατότητα να

περιµένει µεγάλο χρονικό διάστηµα ή ωσότου βελτιωθούν οι συνθήκες που

καθορίζουν την προσφορά εργασίας. Η προσπάθεια πάντως ανεύρεσης εργασίας

τεκµαίρεται, εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ή

έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον

Οργανισµό για ανάληψη εργασίας. Το αν η απόκρουση πρότασης είναι

αδικαιολόγητη εκτιµάται ενόψει όλων των παραπάνω συνθηκών. Για την παραβίαση

αυτής της υποχρεώσεως του οφειλέτη δεν προβλέπεται κάποια ειδική κύρωση. Η µη

τήρηση της όµως συνεκτιµάται από το Δικαστήριο, αν υποβληθεί αίτηση για

τροποποίηση της ρύθµισης είτε από τον οφειλέτη, που ζητεί µείωση του ποσού των

καταβολών, λόγω µη ανεύρεσης εργασίας, είτε από δανειστές του, που ζητούν

αύξηση αυτού του ποσού επικαλούµενοι ότι ο οφειλέτης κωλυσιεργεί ως προς την

ανάληψη εργασίας. Περαιτέρω καθιερώνεται υποχρέωση του οφειλέτη να

γνωστοποιεί µέσα σ’ ένα µήνα στη γραµµατεία του Δικαστηρίου κάθε µεταβολή

κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη και κάθε αξιόλογη βελτίωση των

εισοδηµάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενηµερώνεται ο

φάκελος, που τηρείται στα Δικαστήρια σχετικά µε την αίτησή του και την πορεία της

ρύθµισης. Η από δόλο ή από βαριά αµέλεια απόκρυψη µεταβολών των εισοδηµάτων

ή περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατά την διάρκεια της ρύθµισης µπορεί να

επιφέρει την έκπτωσή του από αυτή υπό τους όρους του άρθρου 10 παρ. 1. Εφόσον οι

παραπάνω υποχρεώσεις καθιερώνονται ρητά από τον Νόµο, δεν χρειάζεται ειδική

αναφορά τους στη δικαστική απόφαση περί ρύθµισης.
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Στ) Τροποποίηση της ρύθμισης

Δυνατότητα τροποποίησης της απόφασης ως προς το ύψος των µηνιαίων καταβολών

προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 4. Αίτηση τροποποίησης νοµιµοποιείται

ενεργητικώς να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε από τους

συµµετέχοντες στην ρύθµιση πιστωτής. Αντίγραφο και αυτής της αίτησης πρέπει να

επιδοθεί µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της, εάν ασκείται από τον οφειλέτη προς

τους πιστωτές και αν ασκείται από πιστωτή προς τον οφειλέτη και προς τους

υπόλοιπους πιστωτές. Η αίτηση θεµελιώνεται σε µεταγενέστερα γεγονότα ή

µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης ή των εισοδηµάτων του οφειλέτη τέτοιας

σηµασίας, που να δικαιολογούν τη ζητούµενη τροποποίηση. Η συγκεκριµένη αίτηση

αποτελεί ειδικότερη µορφή της αίτησης του άρθρου 758 ΚΠολΔ, η οποία

προβλέπεται για τη µεταρρύθµιση αποφάσεων, που εκδόθηκαν µε τη διαδικασία της

εκουσίας δικαιοδοσίας. Η ισχύς της απόφασης, που τροποποιεί τη ρύθµιση, σε

αντίθεση µε όσα ισχύουν γενικώς κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, µπορεί να έχει εν µέρει

αναδροµική ισχύ και ειδικότερα να ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της σχετικής

αίτησης. Αν ο οφειλέτης έχει καταβάλει σε κάποιον ή κάποιους από τους πιστωτές

ποσά µεγαλύτερα από τα καθορισθέντα µε την απόφαση περί ρύθµισης, αυτός

υποχρεούται να ικανοποιήσει συµµέτρως όλους τους πιστωτές. Ο νοµοθέτης έθεσε

αυτή την πρόβλεψη στην παράγραφο την αναφερόµενη στην τροποποίηση, προδήλως

διότι θεωρεί πως οι επιλεκτικές προς ορισµένους πιστωτές, υψηλότερες από τις

ορισθείσες, καταβολές αποτελούν λόγο τροποποίησης της αρχικής απόφασης, έτσι

ώστε να αυξηθούν συµµέτρως και οι καταβλητέες στους υπόλοιπους δανειστές

δόσεις.

Ζ) Τύχη περιουσιακών στοιχείων αποκτωµένων κατά τη διάρκεια της ρύθµισης.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθµισης

περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, αυτός υποχρεούται

να διαθέσει το ήµισυ της αξίας τους για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Ο



55

ειδικότερος τρόπος αυτής της διάθεσης δεν ορίζεται. Από τη διατύπωση όµως, που

ακολουθεί ο νοµοθέτης, αναφερόµενος στη διάθεση του μισού της αξίας τους, και

από την τοποθέτηση της πρόβλεψης στο άρθρο περί µηνιαίων καταβολών παρέπεται

ότι η αξία τους µπορεί να εκτιµηθεί από το Δικαστήριο και να ενσωµατωθεί το ήµισυ

αυτής οµοιόµορφα κατανεµόµενο στις υπολειπόµενες µηνιαίες καταβολές, που θα

επαυξηθούν. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, αν υποβληθεί αίτηση τροποποίησης της

απόφασης περί ρύθµισης στηριζόµενη στο νέο πραγµατικό γεγονός της περιέλευσης

περιουσιακών στοιχείων στον οφειλέτη λόγω θανάτου. Η διάθεση µπορεί βεβαίως να

επιτευχθεί, εάν ο οφειλέτης το επιλέξει, και µε την προσφορά προς εκποίηση,

σύµφωνα µε το άρθρο 9, του μισού των στοιχείων αυτών (1/2 εξ αδιαιρέτου) ή ενός ή

περισσοτέρων από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων θα

ανέρχεται στο ήµισυ της αξίας των συνολικώς περιελθόντων σ' εκείνον σύµφωνα µε

την εκτίµηση του Δικαστηρίου. Ο νοµοθέτης επέλεξε τη διάθεση µόνον του μισού

των περιελθόντων αιτία θανάτου, µε το σκεπτικό ότι, εάν ο οφειλέτης ήταν

υποχρεωµένος να διαθέσει το σύνολο αυτών, κατά πάσα πιθανότητα θα αποποιείτο

την κληρονοµία, µε συνέπεια να ζηµιωθούν τελικώς οι δανειστές του, αντί να

ωφεληθούν, ενώ µε τη λύση, που ακολουθήθηκε, ευνοούνται και οι δύο πλευρές67.

Εάν περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία από άλλη αιτία (από είσπραξη

αποζηµίωσης ή άλλων απαιτήσεών του κατά τρίτων µετά από δικαστική διαµάχη,

από δωρεές εν ζωή κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ρύθµισης, αυτά είναι

υπέγγυα στο σύνολό τους για την εξόφληση των χρεών του και µπορεί να ζητηθεί η

τροποποίηση της απόφασης για τη ρύθµιση, λόγω νέων γεγονότων.

Η) Η εκτελεστότητα της απόφασης.

Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8, η απόφαση, που ορίζει µηνιαίες καταβολές,

είναι αµέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. Αυτό

προφανώς σηµαίνει ότι η απόφαση αυτή εκδηλώνει αµέσως και από τη δηµοσίευση

της τις έννοµες συνέπειές της, όπως συµβαίνει και γενικώς µε τις αποφάσεις, που

67 βλ. σελ 68 των πρακτικών της πρωινής συνεδρίασης της 28-7-2010 του Η' τµήµατος διακοπής
εργασιών θέρους 2010 της Βουλής
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εκδίδονται επί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά τη διαδικασία της εκουσίας

δικαιοδοσίας68. Ενώ όµως κατά τον ΚΠολΔ το Δικαστήριο, που εξέδωσε την

απόφαση και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, όταν εκδικάζει έφεση κατ' αυτής,

µπορούν να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεσή της, η αναστολή αποκλείεται µε

ρητή νοµοθετική διάταξη στην εξεταζόµενη περίπτωση. Το νοµοθέτηµα δεν

προβλέπει ρητά αναστολή των ατοµικών καταδιωκτικών µέτρων εκτέλεσης κατά του

οφειλέτη, εάν η αίτησή του γίνει δεκτή. Αυτή όµως η συνέπεια συνάγεται σαφώς από

τη διατύπωση του άρθρου 6, που αναφέρει ότι η απλή υποβολή της αίτησης δεν

επιφέρει τέτοια αναστολή, αυτή όµως µπορεί να χορηγηθεί µε απόφαση

ασφαλιστικών µέτρων µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου

διευθέτησης. Εποµένως η οριστική απόφαση περί ρύθµισης, αναστέλλει την

εκτελεστική διαδικασία, που θα µπορούσε να επισπευσθεί από τους δανειστές, προς

τους οποίους κοινοποιήθηκε η αίτηση. Αυτή η αναστολή φαίνεται µάλιστα να

εκτείνεται και στους δανειστές, που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια επί ακινήτων, για

τους οποίους δε γίνεται ιδιαίτερη µνεία69, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα στον

Πτωχευτικό Κώδικα70. Η αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι µία

από τις σηµαντικότερες συνέπειες, που παράγονται µε τη δηµοσίευση της απόφασης

περί ρύθµισης. Άλλη εξίσου σηµαντική συνέπεια είναι η έναρξη υπολογισµού του

χρόνου για την καταβολή των µηνιαίων δόσεων. Δυνατότητα εκτέλεσης της

απόφασης για την αναγκαστική είσπραξή τους δε φαίνεται να παρέχεται, όµως η

έναρξη της υποχρέωσης καταβολής τους είναι κρίσιµη για το δικαίωµα των

δανειστών να ζητήσουν την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθµιση σε περίπτωση

καθυστερήσεως και επανειληµµένης δυστροπίας71. Η έκδοση της απόφασης περί

ρύθµισης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου δεν επιφέρει οποιεσδήποτε συνέπειες

έναντι των δανειστών, οι οποίοι δεν συµπεριελήφθησαν στην κατάσταση πιστωτών

και στους οποίους δεν κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αίτησης72. Εποµένως αυτοί

µπορούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη. Σ’

αυτή την περίπτωση οι απαιτήσεις όλων των συµµετεχόντων στη ρύθµιση πιστωτών

θα πρέπει να αναγγελθούν στον πλειστηριασµό, που τυχόν θα διενεργηθεί. ΄Ετσι οι

68 Άρθρο 763 παρ. 1 ΚΠολΔ, βλ. και Αρβανιτάκη ό.π. υπό άρθ. 763 αρ. 1
69 πέραν της πρόβλεψης εκτοκισµού των απαιτήσεων τους µέχρι όµως την έκδοση της οριστικής
απόφασης και πέραν της δυνατότητας αναστολής οφειλής από στεγαστικό δάνειο (χωρίς ιδιαίτερη
αναφορά σε εµπράγµατη εξασφάλιση, η οποία όµως θα είναι σ' αυτή την περίπτωση να είναι συχνή
70 άρθρο 26 παρ. 2 ΠτωχΚ
71 κατ’ άρθρο 11 παρ. 2 Ν.3869/2010
72 βλ. άρθρο 4 παρ. 6, αλλά και τη διατύπωση του άρθρου 7 παρ. 5 Ν. 3869/2010
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δανειστές δε θα χάσουν τη δυνατότητα να καταταγούν για τις απαιτήσεις τους

αναλόγως και των τυχόν προνοµίων, µε τα οποία είναι εξοπλισµένες.

IΙI) Η διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας

Α) Προϋποθέσεις - Σχέση µε την ρύθµιση περί µηνιαίων καταβολών

Εάν ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, µπορεί να διαταχθεί από το

Δικαστήριο η εκποίησή τους. Ως προϋπόθεση γι' αυτό τίθεται ειδικότερα, από την

παράγραφο 1 του άρθρου 9 ν. 3869/2010, να υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η

εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Ρευστοποιήσιµα είναι τα περιουσιακά στοιχεία, που θα µπορέσουν να εκποιηθούν,

διότι είναι πρόσφορα προς πώληση και θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον. Μεταξύ

αυτών δεν περιλαµβάνονται τα ακατάσχετα κατά τον ΚΠολΔ περιουσιακά στοιχεία73.

Απαραίτητη θα είναι η εκποίηση, όταν υπολογίζεται πως θα µπορέσει να επιτευχθεί

τίµηµα, που θα επιφέρει κάποια έστω και στοιχειωδώς σοβαρή βελτίωση της θέσης

των πιστωτών. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, µπορεί να µην κριθεί απαραίτητη η

εκποίηση παλαιού µεταχειρισµένου µικρού αυτοκινήτου, που εξυπηρετεί τις ανάγκες

της οικογένειας του οφειλέτη και που µπορεί να προσθέσει ελάχιστο ποσό στις

διανοµές προς τους πιστωτές, ενόψει του µεγέθους του συνόλου των απαιτήσεων

τους και του µεγάλου αριθµού τους. Αντιθέτως απαραίτητη θα είναι η εκποίηση

µεταχειρισµένου πολυτελούς αυτοκινήτου, το τίµηµα του οποίου θα προσθέσει έστω

και λίγες χιλιάδες ευρώ στο διανεµόµενο προς τους πιστωτές ποσό. Τα ακίνητα και οι

τυχόν τίτλοι άυλων αξιών, που διαθέτει ο οφειλέτης, κατά κανόνα θα είναι

ρευστοποιήσιµα και θα πρέπει να εκποιηθούν. Στην απόφαση περί ρύθµισης πρέπει

να περιλαµβάνεται, σύµφωνα µε όλα αυτά, διάταξη, που θα διατάσσει την εκποίηση

συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων. Η εκποίηση των τυχόν υπαρχόντων

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη θα διατάσσεται στις περισσότερες περιπτώσεις

παράλληλα µε τη ρύθµιση για µηνιαίες καταβολές και στην ίδια απόφαση, διότι

συνήθως το προϊόν, που θα αποδίδουν και τα δύο αυτά µέτρα, δεν θα αρκεί για την

73 άρθρο 953 παρ. 3 και 4 κ.λ.π.
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πλήρη ικανοποίηση των δανειστών. Μόνον όταν το ύψος των χρεών είναι χαµηλό και

ο οφειλέτης αποσκοπεί κυρίως στην πίστωση χρόνου και στη µη επιβάρυνσή του µε

τόκους, η ρύθµιση δε µε µηνιαίες καταβολές θα οδηγήσει σε ικανοποίηση των

πιστωτών σχεδόν κατά το σύνολο της απαίτησης τους, µπορεί να µη διαταχθεί η

εκποίηση ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε υποβαλλόµενο

σχέδιο του οφειλέτη. Αλλά και αντιστρόφως, αν τα περιουσιακά στοιχεία κρίνονται

επαρκή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, µπορεί το Δικαστήριο να αρκεσθεί

στην εκποίησή τους κατά σχετική πρόταση του οφειλέτη και να µη διατάξει την

καταβολή µηνιαίων δόσεων. Η τελευταία περίπτωση µάλλον θα είναι και η

σπανιότερη.

Β) Διορισµός εκκαθαριστή - Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων περί συνδίκου.

Στις περιπτώσεις ύπαρξης ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων, που κρίνεται

ότι πρέπει να εκποιηθούν, διορίζεται οπωσδήποτε από το Δικαστήριο, µε διάταξη της

απόφασης περί διευθέτησης των οφειλών, και εκκαθαριστής74. Εκκαθαριστής µπορεί

να ορισθεί και όταν δεν προβλέπεται ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, αν το

Δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρακολούθηση και την υποβοήθηση της εκτέλεσης

των όρων της ρύθµισης ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών. Αυτό θα

συµβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερα πολύπλοκες µε σωρεία πιστωτών και

όταν τα ποσά των καταβολών από τα εισοδήµατά του οφειλέτη είναι σηµαντικά ή

υπάρχει και εξαιρούµενο από την εκποίηση ακίνητο πρώτης κατοικίας, πράγµα που

καθιστά στη συγκεκριµένη περίπτωση δύσκολη την εφαρµογή της ρύθµισης, ή όταν

υπάρχουν εκκρεµείς δίκες για εισπράξεις σημαντικών απαιτήσεων του οφειλέτη.

Πάντως ο ορισµός εκκαθαριστή, στις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται µε

φειδώ, διότι αυτός δικαιούται αµοιβής (αντίστοιχης µε την αντιµισθία του συνδίκου

επί πτώχευσης), η οποία θα αφαιρείται από τα διανεμόμενα ποσά και θα επιβαρύνει

τελικώς και τον οφειλέτη και τους πιστωτές. Εκκαθαριστής µπορεί να διορισθεί το

πρόσωπο, που προτείνουν πιστωτές αντιπροσωπεύοντες την πλειοψηφία των

πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, που τηρείται στο

74 άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010
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Δικαστήριο, τον προβλεπόµενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ. Η ειδικότητα του

διοριζοµένου δεν αποσαφηνίζεται στον Νόµο. Από τα έργα όµως, που µπορεί να

ανατεθούν στον εκκαθαριστή προκύπτει ότι αυτός θα πρέπει να ανήκει σε µία από τις

κατηγορίες, που ασχολούνται µε οικονοµικά και λογιστικά ή µε νοµικά θέµατα. Στην

απόφαση προσδιορίζεται ειδικά και το έργο, που θα πραγματοποιεί ο εκκαθαριστής

σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Στο έργο του εντάσσεται οπωσδήποτε η διαχείριση

της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των

πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών, που

έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση

των ανέγγυων πιστωτών75. Από το συνδυασμό των διατάξεων του Νόμου 3869/2010,

που παραπέμπουν ρητά σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού

Κώδικα περί συνδίκου επί των εκκαθαριστών76 και σε ανάλογη εφαρμογή των

διατάξεων του ιδίου κώδικα γενικά, όπου αυτό επιβάλλεται και με την επιφύλαξη

ειδικότερων ρυθµίσεων77, καθώς και από το χαρακτηρισμό της διαδικασίας ως

πτωχεύσεως φυσικών προσώπων – μη εμπόρων78 προκύπτει ότι το Δικαστήριο

μπορεί να αναθέσει στον εκκαθαριστή ως ειδικότερα έργα του: την αποκλειστική (ή

και την με τη σύμπραξη του οφειλέτη) διαχείριση της υπό εκπoίηση περιουσίας79, την

λήψη συντηρητικών μέτρων υπέρ των πιστωτών80 , την ενημέρωση του φακέλου, που

τηρείται στα Δικαστήρια σχετικά με την ρύθμιση και την πορεία της81, την κατάθεση

εισπραχθέντων χρημάτων σε έντοκο λογαριασμό82 κ.λ.π. Εύλογο επίσης φαίνεται, με

βάση τις παραπάνω διατάξεις, να μπορεί το Δικαστήριο να αναθέσει την

νομιμοποίηση83 του εκκαθαριστή ως μη δικαιούχου διαδίκου σε συγκεκριμένες δίκες

του οφειλέτη αναφερόμενες στην υπό εκποίηση περιουσία ή σε αξιώσεις του κατά

τρίτων προσώπων, η ευδοκίμηση των οποίων θα επαυξήσει τα περιουσιακά του

στοιχεία84. Αντίθετη εκδοχή θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια τέτοιων

στοιχείων σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών. Τα γενικά καθήκοντα του

75 και η προνομιακή ικανοποίηση των γενικών προνομιούχων από το τίμημα των ακινήτων, όπως
προκύπτει από την παράγραφο 3 του άρθρο 9 Ν. 3869/10
76 άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου 3869/2010
77 άρθρο 15 Ν. 3869/10
78 σελ 63 επ. των ως άνω πρακτικών της Βουλής
79 άρθρο 17 παρ. 1, 18 παρ. 1, ΠτωχΚ
80 άρθρο 66 παρ. 2 ΠτΚ
81 άρθρο 69 ΠτΚ εφαρμοζόμενο ανάλογα
82 άρθρο 73 ΠτΚ
83 βλ. Νίκα Πολιτική Δικονομία τόμ. Ι έκδ. 2003 σελ 314
84 άρθρο 17 παρ. 4 ΠτΚ. Σ' αυτή την περίπτωση η νομιμοποίηση θα ερείδεται στην ανάλογη
εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010 βλ. ανάλογα επί
εκκαθαριστή κληρονομίας άρθρο 1914 ΑΚ, επί ειδικού εκκαθαριστή κατ' άρθρο 46α Ν. 1892/1990
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εκκαθαριστή αναγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης. Στο διατακτικό μπορεί στη

διάταξη περί διορισμού του να γίνεται απλώς παραπομπή στο αναφερόμενο στο

σκεπτικό έργο. Αν όμως του ανατεθούν εξ υπαρχής και ειδικά καθήκοντα ορθότερο

είναι να γίνεται συνοπτική αναφορά τους και στο διατακτικό. Ανάλογης εφαρμογής

επί εκκαθαριστή δύνανται να έχουν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί

δικαιώματος αποποίησης85 και περί αντικατάστασής του χωρίς βεβαίως τις

προβλέψεις, που αναφέρονται στον εισηγητή86, περί αστικής ευθύνης του

προσαρμοζόμενες ανάλογα, διότι κατά τη διευθέτηση οφειλών υπερχρεωμένων

φυσικών προσώπων δεν προβλέπεται συγκρότηση ομάδας πιστωτών87, περί

αντιμισθίας προσαρμοζόμενες επίσης στη διαδικασία της ρύθμισης88, περί σύνταξης

πίνακα διανομής μετά την εκποίηση ακινήτου89. Αντιθέτως δεν μπορούν να τύχουν

ανάλογης εφαρμογής οι διατάξεις περί απογραφής της περιουσίας90, διότι αυτή

γίνεται από τον ίδιο τον οφειλέτη πριν τη συζήτηση της αίτησης του, περί εξέτασης

των εμπορικών βιβλίων και σύνταξης ισολογισμού91, περί συνέχισης επιxειρηματικής

δραστηριότητας92, περί πρόσκλησης των πιστωτών για αναγγελία93, εφόσον κατά τη

διαδικασία της ρύθμισης η πρόσκληση γίνεται από τον οφειλέτη μέσα σε ένα μήνα

από την υποβολή της αίτησης, περί συμμετοχής του συνδίκου στη διαδικασία

επαλήθευσης πιστώσεων94, αφού ειδικά προβλέπεται ότι η επαλήθευση γίνεται από το

Δικαστήριο.

Γ) Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

Όσον αφορά την εκποίηση κινητών και ακινήτων του οφειλέτη απαιτείται η διαταγή

του Δικαστηρίου εκεί που στην πτώχευση προβλέπεται άδεια του εισηγητή95 ή του

85 άρθρο 64 ΠτΚ
86 άρθρο 79 ΠτΚ
87 άρθρο 76 ΠτΚ
88 άρθρο 81 ΠτΚ
89 βλ. αναλυτικά ως προς τις διανομές παρακάτω υπό 5 ν
90 άρθρο 68 ΠτΚ
91 άρθρο 76 ΠτΚ
92 άρθρο 78 ΠτΚ
93 άρθρο 89 ΠτΚ
94 άρθρο 93 ΠτΚ
95 κατά τη ρύθμιση οφειλών δεν υφίσταται τέτοιο όργανο
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πτωχευτικού Δικαστηρίου96. Η διαταγή αυτή θα περιλαμβάνεται, όπως προεκτέθηκε,

στην απόφαση περί ρύθμισης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται νέες δίκες, που

θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τέτοιες ρυθμίσεις. Η απευθείας διαταγή είναι

εφικτή, διότι, σε αντίθεση με την πτωχευτική διαδικασία, το μέγεθος της

εκποιούμενης περιουσίας θα είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πολύ

μικρότερο από αυτό, που διαθέτουν εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ και τα περιουσιακά

στοιχεία θα είναι ήδη γνωστά κατά τη συζήτηση της αίτησης, χωρίς να χρειάζεται να

ανευρεθούν και να αποτιμηθούν από τον εκκαθαριστή, όπως γίνεται από το σύνδικο.

Επομένως μπορεί να διεξάγεται απευθείας στο ακροατήριο απόδειξη περί της αξίας

τους και να διατάσσεται η πώλησή τους από τον εκκαθαριστή στην τιμή, που θα

καθορίσει το Δικαστήριο. Εκεί θα προβάλλονται και όλοι οι σχετικοί ισχυρισμοί των

συμμετεχόντων στη δίκη προσώπων. Η απευθείας έρευνα και αυτού του ζητήματος

θα συντομεύσει την υλοποίηση της ρύθμισης, την οποία και ο νομοθέτης θέλησε να

καταστήσει απλούστερη και συντομότερη από αυτήν της πτωχεύσεως. Μειονέκτημα

είναι ότι στη διαδικασία της διευθέτησης οφειλών δεν υπάρχει εισηγητής Δικαστής,

ενώπιον του οποίου θα μπορούσε να γίνεται πλειστηριασμός κατ' ανάλογη εφαρμογή

των άρθρων 77 και 149 επ. ΠτωχΚ για τα κινητά και τα ακίνητα αντιστοίχως.

Ιδιαιτέρως ως προς τα ακίνητα, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου,

ο οποίος είναι σκόπιμο να διατάσσεται, όταν αυτά έχουν σημαντική αξία, γιατί

αλλιώς θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία. Η διάταξη της απόφασης περί

εκποιήσεως πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο, που θα πραγματοποιηθεί αυτή (μετά

από έγγραφες προσφορές προς τον εκκαθαριστή, με ελεύθερη πώληση, µε

πλειστηριασµό ενώπιον συµβολαιογράφου), την προθεσµία μέσα στην οποία πρέπει

να ολοκληρωθεί (ενδεχοµένως μέσα σε ορισµένο διάστηµα από την ανάληψη των

καθηκόντων του εκκαθαριστή), τις τυχόν απαραίτητες κατά την κρίση του

Δικαστηρίου δηµοσιεύσεις στον τύπο για την πρόσκληση ενδιαφεροµένων να

υποβάλουν προσφορές (ενδεχοµένως και στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του

Ταµείου Νοµικών, όπου δηµοσιεύονται και οι προσκλήσεις επί πτωχεύσεων και στο

οποίο ανατρέχουν οι ενδιαφερόµενοι), καθώς και το ελάχιστο τίµηµα ή την τιµή

πρώτης προσφοράς επί πλειστηριασµού. Το ελάχιστο τίµηµα ή η τιµή πρώτης

προσφοράς ορθό είναι να καθορίζεται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του

96 άρθρα 77 και 148 ΠτΚ
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ΚΠολΔ, σε ποσό ανερχόµενο τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας των εκποιουµένων

κινητών97, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Δικαστήριο και σε ποσό ανερχόµενο

τουλάχιστον στην αντικειµενική αξία των ακινήτων98. Οι τιµές αυτές µπορούν να

αναπροσαρµόζονται από το Δικαστήριο µε νέα απόφασή του. Μπορούν ιδίως να

ορίζονται σε κατώτερο ύψος, εάν δεν εµφανισθούν ενδιαφερόµενοι, όπως είναι

δυνατό να επανακαθορισθεί και ο τρόπος εκποίησης ή καταβολής του τιµήµατος µε

συγκεκριµένους όρους99.

IV) Η εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση

Α) Προϋποθέσεις

Κατ' άρθρο 9 παρ. 2 του Νόµου 3869/2010, ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο

Δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο,

που χρησιµεύει ως κύρια κατοικία του. Το ακίνητο αυτό µπορεί να είναι ή να µην

είναι βεβαρηµένο µε εµπράγµατη ασφάλεια. Ως αρνητική προϋπόθεση τίθεται να µην

υπερβαίνει το ακίνητο το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο

αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξηµένο κατά 50%. Από τη

διατύπωση της σχετικής διατάξεως προκύπτει ότι καταρχήν θετική προϋπόθεση

εφαρµογής της ρύθµισης είναι η πραγµατική χρησιµοποίηση του ακινήτου ως κύριας

κατοικίας από τον οφειλέτη και την οικογένειά του, γεγονός που αποτελεί και

αντικείµενο απόδειξης. Εδώ όµως έχει προβλεφθεί και µία εξαίρεση: Αν ο οφειλέτης

κατοικεί ή διαµένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγός του δεν διαθέτει ακίνητο, που

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία, τότε δύναται να εξαιρεθεί από την εκποίηση

το µοναδικό ακίνητο του οφειλέτη, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία100. Με

97 πρβλ. άρθρο 954 παρ. 2 περ. γ ΚΠολΔ, όπως η σχετική περίπτωση αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
21 του Νόµου 3346/2005
98 πρβλ. άρθρο 993 παρ. 2 εδ. γ ΚΠολΔ
99 Η σχετική αίτηση υποβαλλόµενη από τον οφειλέτη ή πιστωτή θα αποτελεί ουσιαστικά αίτηση του
758 ΚΠολΔ, εφαρµοζοµένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ.

100 άρθρο 9 παρ. 2 εδ. τελευταίο
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την περίπτωση αυτή επιδιώχθηκε προδήλως να εξαιρείται από την εκποίηση και

κατοικία, που εκµισθώνεται π.χ. από τον οφειλέτη, διότι το µίσθωµα, που λαµβάνει

από αυτή, είναι µεγαλύτερο από αυτό, που καταβάλει για τη µίσθωση άλλης

µικρότερης κατοικίας από τρίτο, ή που ενδεχοµένως παραµένει και ακατοίκητο,

επειδή ο οφειλέτης και η οικογένειά του διαµένουν, για παροδικούς λόγους, σε άλλη

περιοχή. Ως αρνητική προϋπόθεση της εξαίρεσης τίθεται να µη διαθέτει ο σύζυγος

του οφειλέτη ακίνητο, που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία. Σε τέτοια

περίπτωση ελλείπει ο λόγος καθιέρωσης της όλως ευνοϊκής ρύθµισης, που επιτρέπει

τη µη εκποίηση ακινήτου, ακόμη και όταν δεν χρησιμεύει πράγματι ως κατοικία.

Αυτός ο λόγος είναι να μην μείνουν οφειλέτης και η σύζυγός του στο μέλλον χωρίς

δικό τους χώρο στέγασης.

Β) Το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης

Εάν υπάρχει η ανωτέρω πρόταση του οφειλέτη και πληρούνται οι προϋποθέσεις του

Νόμου, το Δικαστήριο προβαίνει στην ρύθμιση, έτσι ώστε οι απαιτήσεις των

πιστωτών να ικανοποιηθούν μέχρι συνολικό ποσό ανερχόμενο στο 80% της

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το

Δικαστήριο κατά το χρόνο της ρύθμισης. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο

χάριτος, ενώ η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης οφειλής δεν γίνεται ατόκως, αλλά 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 Ευρωπαικής 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 της κύριας κατοικίας, ικανοποιούνται
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προνομιακά από τις καταβολές, που γίνονται σε εκτέλεση της συγκεκριμένης

ρυθμίσεως. Για τη διάρκεια της τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής,

που πηγάζει από την εξαίρεση εκποίησης της κύριας κατοικίας, λαμβάνεται υπόψη

και η διάρκεια των τυχόν συμβάσεων, με τις οποίες χορηγήθηκαν πιστώσεις στον

οφειλέτη. Η περίοδος εξόφλησης δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβαίνει τα

είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν

πιστώσεις στον οφειλέτη, ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης

μπορεί να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. 7 του άρθρου 9, όπως

τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 Ν. 4161/2013. Με την απόφασή

του, που θα περιέχει διάταξη για εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, το

Δικαστήριο θα καθορίζει το συνολικό καταβλητέο σε δόσεις ποσό, μη δυνάμενο να

υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, και το ύψος της

κάθε δόσης για το καθοριζόμενο από το ίδιο χρονικό διάστημα. Ορθό είναι να

ορίζεται και ο χρόνος έναρξης των καταβολών ενόψει της δυνατότητας χορήγησης

περιόδου χάριτος. Καταρχήν στο Νόμο δεν ορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το

οποίο θα πρέπει να απέχει η κάθε σταδιακή καταβολή από την προηγούμενη.

Παρακάτω όμως η ίδια παράγραφος αναφέρεται σε καθυστέρηση τεσσάρων

τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων, με βάση την οποία επιτρέπεται καταγγελία της ως

άνω ρύθμισης και η κίνηση από τον πιστωτή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης

κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Έτσι εμμέσως συνάγεται ότι ο

νομοθέτης προσέβλεψε και σ' αυτή την περίπτωση σε μηνιαίες καταβολές.

Γ) Η σχέση με τη ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών επί τριετία έως πενταετία.

Το κύριο πρόβλημα, που δημιουργεί εκ πρώτης όψεως η ρύθμιση σταδιακών

καταβολών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας είναι η σχέση, που έχει αυτή με τη

ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8. Στο προσχέδιο του Νόμου

προβλεπόταν πως η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών θα ρυθμιζόταν από

το Δικαστήριο «πέραν» αυτής, που θα γινόταν βάσει του άρθρου 8101. Η σχετική

101 άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β του προσχεδίου
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διατύπωση εγκαταλείφθηκε στο τελικό κείμενο του Νόμου, ενόψει ενδεχομένως και

της κριτικής, που ασκήθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, η

οποία στηριζόταν στο επιχείρημα ότι ο υπερχρεωμένος οφειλέτης δεν θα ήταν σε

θέση να εξυπηρετεί δύο παράλληλες ρυθμίσεις σταδιακών καταβολών. Παρά ταύτα

όμως, εφόσον υποβληθεί αίτημα για εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση,

δεν μπορεί παρά να υπάρξουν δύο ρυθμίσεις στην ίδια δικαστική απόφαση για

σταδιακές καταβολές, εάν τα (υπόλοιπα) περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι

επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών. Η μία ρύθμιση θα γίνεται σύμφωνα με το

άρθρο 8 παρ. 2 και η δεύτερη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2. Υπέρ αυτής της

άποψης συνηγορούν τα εξής Κατά τη γενική φιλοσοφία και τις διατάξεις του Νόμου

ο οφειλέτης ευθύνεται για την εξυπηρέτηση των οφειλών του και με τα εισοδήματά

του, αλλά και με τα περιουσιακά του στοιχεία. Μεταξύ των περιουσιακών του

στοιχείων περιλαμβάνεται και το ακίνητο της κύριας κατοικίας. Οι καταβολές για τη

διάσωσή της εντάσσονται στις προβλέψεις τις αναφερόμενες στη ρευστοποίηση της

περιουσίας του και στην ικανοποίηση των δανειστών του και διαμέσου αυτής. Έτσι

διαφοροποιούνται από το σκέλος των υποχρεώσεών του το αναφερόμενο στην

προσφορά μέρους των εισοδημάτων του για μία τριετία έως πενταετία. Περαιτέρω, οι

πληρωμές της τριετίας έως πενταετίας αρχίζουν αμέσως, ενώ οι καταβολές για τη

διάσωση της κατοικίας είναι δυνατό να αναχθούν σε μελλοντικό χρόνο, αφού μπορεί

να παρασχεθεί περίοδος χάριτος. Η ικανοποίηση των πιστωτών από την πρώτη

κατηγορία των καταβολών (του άρθρου 8) γίνεται συμμέτρως προς όλους χωρίς

διακρίσεις, ενώ από τη δεύτερη ρητώς προβλέπεται ότι ικανοποιούνται προνομιακώς

οι πιστωτές, που έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου της κατοικίας. Οι

απαιτήσεις, που ικανοποιούνται από τις καταβολές για τη διάσωση της κατοικίας,

είναι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης τοκοφόρες, ενώ αυτές που ικανοποιούνται με

την τριετή έως πενταετή ρύθμιση υπολογίζονται, όπως διαμορφώθηκαν, και παύουν

να παράγουν τόκους. Τέλος διαφέρουν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ανατροπής των

δύο ρυθμίσεων: εάν δεν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης για τις καταβολές της πρώτης

κατηγορίας και συγκεκριμένα υπάρξει καθυστέρηση των μηνιαίων δόσεων για

διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή επανειλημμένη δυστροπία επέρχεται

έκπτωση κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 11. Επί

καθυστέρησης τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων των καταβολών της
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δεύτερης κατηγορίας μπορεί να γίνει εκτέλεση επί του ακινήτου μετά από

καταγγελία. Όλα αυτά οδηγούν με σαφήνεια στο συμπέρασμα, που διατυπώθηκε ήδη

στις γενικές επισημάνσεις ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης102, ότι, δηλαδή, το

Δικαστήριο είναι δυνατό στην ίδια περίπτωση να διατάσσει διευθέτηση των χρεών,

που θα υλοποιείται συχνά με τρεις επί μέρους ρυθμίσεις (μία για μηνιαίες καταβολές

επί τριετία έως πενταετία, μία για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων άλλων πλην της

κύριας κατοικίας και μία για καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας, η

διάρκεια των οποίων δε θα υπερβαίνει τα είκοσι έτη και δεν θα αρχίζει απαραιτήτως

από τη δημοσίευση της απόφασης). Εφόσον υπάρχει συνδυασμός των ρυθμίσεων, θα

επιδιώκεται να είναι μέσα στις δυνατότητες του οφειλέτη η καταβολή του συνολικού

ποσού των δόσεων. Αν αυτό δε φαίνεται εξ υπαρχής εφικτό, διότι τα εισοδήματα του

οφειλέτη είναι ιδιαίτερα χαμηλά, θα παρέχει το Δικαστήριο περίοδο χάριτος για τη

ρύθμιση των καταβολών προς διάσωση της κατοικίας, ώστε να μη συμπίπτουν

χρονικώς, τουλάχιστον για μία πρώτη περίοδο, οι καταβολές των δύο ρυθμίσεων. Το

Δικαστήριο, καθορίζοντας αυτές τις καταβολές και διατάσσοντας και την εκποίηση

περιουσιακών στοιχείων, κινείται πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη του το ύψος του

συνόλου των χρεών (όπως μάλιστα αυτά θα διαμορφωθούν και με εκτοκισμό τους,

όταν υπάρχει εξαιρούμενη από την εκποίηση κύρια κατοικία) και την κατά τον

καλύτερο τρόπο και κατά το µεγαλύτερο ποσό εξυπηρέτησή τους, σε συνδυασµό

όµως και µε τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, που θα εκποιηθούν και

τις δυνατότητες του οφειλέτη, έτσι ώστε να υπάρξει βάσιµη προσδοκία ευόδωσης της

όλης διευθέτησης. Η ρύθµιση µε βάση τις διατάξεις περί διάσωσης της κύριας

κατοικίας δύναται να καταγγελθεί, αν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής τουλάχιστον

τεσσάρων µηνιαίων δόσεων. Πιστωτής µπορεί, προφανώς µόνο µετά από τέτοια

καταγγελία, να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη

προβαίνοντας σε κατάσχεσή της.

102 Βλ. παραπάνω υπό 5 Ι
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V) H ικανοποίηση των πιστωτών

Η αρχή της σύµµετρης ικανοποίησης των πιστωτών υιοθετείται καταρχήν πλήρως και

αδιακρίτως από το νοµοθέτη, όταν η ρύθµιση περιορίζεται µόνο σε µηνιαίες

καταβολές επί τριετία έως πενταετία103. Τα πράγµατα διαφοροποιούνται, όταν η

ρύθµιση προβλέπει και την εκποίηση ακινήτου ή ακινήτων, οπότε η αρχή αυτή

υποχωρεί, όσον αφορά τις διανοµές από το τίµηµα τους. Για τις διανοµές του

τιµήµατος ισχύουν τα γενικά και ειδικά προνόµια που προβλέπονται από τα άρθρα

975 και 976, 1007 ΚΠολΔ, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 3,

το οποίο παραπέµπει και στα άρθρα 159- 160 του Πτωχευτικού Κώδικα. Εάν

υπάρχουν δανειστές µε απαιτήσεις εξοπλισµένες µε γενικά προνόµια ή µε

εµπράγµατη ασφάλεια επί του εκποιουµένου104, αυτοί ικανοποιούνται, κατά

προτεραιότητα και αποκλειστικότητα, από το τίµηµα του ακινήτου µέχρι την κάλυψη

των απαιτήσεών τους, παραγκωνίζοντας κατά τα αντίστοιχα ποσά τους ανέγγυους. Το

τίµηµα, εάν υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες προνοµιούχων πιστωτών (έχοντες

γενικά και ειδικά προνόµια), κατανέµεται µεταξύ τους κατά τις διατάξεις του

ΚΠολΔ, που ρυθµίζουν την κατανοµή πλειστηριάσµατος επί συρροής προνοµίων

(άρθρο 977 ΚΠολΔ). Οι τυχόν προνοµιούχες κατ’ άρθρο 975 παρ. 3 ΚΠολΔ

απαιτήσεις εργαζοµένων και δικηγόρων ικανοποιούνται από αυτές τις καταβολές στο

σύνολό τους πριν την ικανοποίηση οποιασδήποτε άλλης απαίτησης105. Ο Νόµος

προβαίνει και στην ακόλουθη διάκριση:

Εάν οι µηνιαίες καταβολές πραγµατοποιούνται πριν την πώληση ακινήτου, πράγµα

που θα είναι και το συνηθέστερο, διότι η εκποίηση θα είναι πιο χρονοβόρα

διαδικασία, οι γενικοί και ειδικοί προνοµιούχοι πιστωτές συντρέχουν στη διανοµή

των χρηµατικών ποσών των καταβολών κατά το λόγο του συνόλου των απαιτήσεών

τους, προνοµιούχων και µη106. Εάν, στη συνέχεια, το τίµηµα από την εκποίηση του

ακινήτου καλύπτει το σύνολο των προνοµιούχων απαιτήσεών τους, οι ανέγγυοι

103 άρθρο 8 παρ. 2 εδ. α εν τέλει
104 Ο Νόµος αναφέρεται σε υποθήκη, αλλά και η προσηµείωση χρήζει ανάλογης µεταχείρισης µετά
τη σχετική µεταστροφή της νοµολογίας µε µόνη διαφοροποίηση τη µη οριστική κατάταξη αλλά την
τυχαία κατάταξη της απαιτήσεως που εξασφαλίζει βλ. ΟλΑΠ 14/2006 ΕλλΔνη 2006. 1601, ΑΠ
31/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
105 Κατ' άρθρο 31 ν. 1545/1985, που αναφέρεται στο προνόµιο των εργατικών απαιτήσεων, και του
άρθρου 6 παρ. 16α ν. 2479/1997, που αναφέρεται στο προνόµιο των δικηγορικών αµοιβών
106 άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3869/2010
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πιστωτές θα υποκατασταθούν στη θέση τους κατά τα ποσά που αυτοί εισέπραξαν από

τις µηνιαίες καταβολές107. Αυτονόητο είναι ότι το τυχόν περίσσευµα του τιµήµατος

των ακινήτων µετά την ικανοποίηση των προνοµιούχων πιστωτών, διανέµεται

µεταξύ των ανέγγυων. Εάν το τίµηµα του ακινήτου δεν καλύψει το σύνολο, αλλά

µέρος µόνο, των προνοµιούχων απαιτήσεων, για το υπόλοιπο οι γενικοί και ειδικοί

προνοµιούχοι πιστωτές θα καταταγούν ως ανέγγυοι µαζί µε τους υπόλοιπους

δανειστές. Αν το τίµηµα του ακινήτου είναι αρκετά µεγάλο και καλύπτει σηµαντικό

µέρος των προνοµιούχων απαιτήσεων, η δε εκποίηση του ακινήτου έχει

καθυστερήσει, οι προνοµιούχοι πιστωτές ενδέχεται να έχουν λάβει,

συνυπoλoγιζoµένoυ του ποσού, που εισέπραξαν δια των µηνιαίων καταβολών108,

υψηλότερο ποσό από την οριστική τους αναλογία, από αυτό δηλαδή που τους

αναλογεί µε βάση τις παραπάνω ρυθµίσεις. Και σ' αυτή την τελευταία περίπτωση οι

ανέγγυοι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση τους για το ποσό, που εισέπραξαν

επιπλέον της οριστικής τους αναλογίας109. Τέλος, όσοι από τους προνοµιούχους

πιστωτές δεν έχουν καταταγεί επωφελώς στο τίµηµα από την εκποίηση ακινήτου,

γεγονός που θα συµβαίνει, επειδή αποκλείσθηκαν από άλλους έχοντες ισχυρότερα

προνόµια110, θα ικανοποιούνται ως ανέγγυοι πιστωτές111. Εξάλλου, από τις σταδιακές

καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας δεν ικανοποιούνται κατά

προτεραιότητα και οι γενικοί προνοµιούχοι πιστωτές, όπως συµβαίνει µε την

εκποίηση ακινήτων, αλλά µόνον αυτοί, που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο ακίνητο

της κατοικίας112. Όταν καλυφθούν οι απαιτήσεις τους, µαζί µε τους παραγόµενους

κατά τα προεκτεθέντα τόκους, εάν βεβαίως η εµπράγµατη ασφάλεια καλύπτει και το

ποσό αυτών, ικανοποιούνται πλέον συµµέτρως από τις υπόλοιπες δόσεις όλοι οι

πιστωτές. Ενδιαφέρον είναι ότι ο νοµοθέτης, προκειµένου να εξισορροπήσει

αντιτιθέµενα συµφέροντα διαφόρων κατηγοριών πιστωτών, επέλεξε τρεις

107 άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3869/2010 σε συνδυασµό µε το άρθρο 159 ΠτωχΚ
108 από την προνοµιακή κάλυψη µέρους των απαιτήσεών τους από το τίµηµα και από την αναλογία
τους στις καταβολές χρηµατικών ποσών µηνιαίως, οι οποίες υπολογίσθηκαν µε βάση το σύνολο των
απαιτήσεών τους
109 άρθρο 9 παρ. 3 σε συνδυασµό µε άρθρο 160 παρ. 1 και 2 ΠτωχΚ
110 προνόµια του άρθρου 975 παρ. 3 ΚΠολΔ (εργαζοµένων, δικηγόρων, δασκάλων), που
συνεπάγονται ικανοποίηση της προνοµιακής απαίτησης κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε όλο της
το ύψος έναντι όλων των υπολοίπων προνοµιακών απαιτήσεων γενικών και ειδικών προνοµιούχων
πιστωτών, προηγούµενη υποθήκη καλύπτουσα όλο το ποσό του τιµήµατος, που αναλογεί στους
ειδικούς προνοµιούχους κ.λ.π.
111 άρθρο 9 παρ. 3 σε συνδυασµό µε άρθρο 160 παρ. 3 ΠτωχΚ
112 άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010
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διαφορετικούς τρόπους ικανοποίησης αναλόγως του αν τα διανεµόµενα χρήµατα

προέχονται από µηνιαίες καταβολές επί τριετία έως πενταετία, από την εκποίηση

ακινήτων ή από σταδιακές καταβολές για τη διάσωση κύριας κατοικίας. Οι σχετικές

µε την ύπαρξη ή µη προνοµίων ρυθµίσεις συµπίπτουν µε τις ισχύουσες επί

αναγκαστικής εκτέλεσης ρυθµίσεις του ΚΠολΔ, µόνον όσον αφορά τις διανοµές των

ποσών από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Επειδή, ενόψει και όλων αυτών, ο

τρόπος των διανοµών και οι σχετικοί υπολογισµοί θα είναι περίπλοκοι, όταν θα

υπάρχουν ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, απαραίτητο είναι να συντάσσεται

από τον εκκαθαριστή πίνακας διανοµής των ποσών, που θα αποφέρει η εκποίηση

τέτοιων στοιχείων κατ’ ανάλονη εφαρµογή του άρθρου 153 παρ. 1 ΠτωχΚ. Ανάλογης

εφαρµογής δεν µπορεί να τύχουν οι διατάξεις περί κηρύξεως αυτού εκτελεστού από

τον εισηγητή ή περί δημοσιεύσεων. Επιβάλλεται όμως ο πίνακας να κοινοποιείται

στους πιστωτές, οι οποίοι θα μπορούν να ασκήσουν, ενώπιον του ειρηνοδικείου,

ανακοπή κατ’ αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 161 ΠτωχΚ, επίσης αναλογικώς

εφαρμοζόμενο. Ο εκκαθαριστής θα προχωρεί στη διανομή μόνο, αν δεν ασκήθηκαν

ανακοπές ή μόνον προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων η κατάταξη δεν

προσβλήθηκε. Τα υπόλοιπα ποσά δεν θα καταβάλλονται μέχρι την τελεσίδικη

κατάταξη πιστωτή σε αυτά.

3. 7 Δικαστική δαπάνη

Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης ρύθμισης με ορισμό μηνιαίων καταβολών επί

τριετία έως πενταετία δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 εδ. β',

δικαστική δαπάνη. Για λόγους επιεικείας, το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό ότι ισχύει και

όταν η συνολική διευθέτηση περιέχει και διατάξεις για εκποίηση ή για τη διάσωση

κύριας κατοικίας. Όταν όμως η αίτηση απορρίπτεται, δεν φαίνεται να υπάρχει έδαφος

εφαρμογής της παραπάνω πρόβλεψης. Τότε θα επιδικάζεται δικαστική δαπάνη σε

βάρος του ηττώμενου αιτούντος οφειλέτη, που υπέβαλε την αίτηση προς το συμφέρον

του και κατέστη υπαίτιος για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον υποβληθεί σχετικό

αίτημα από αντίδικό του. Η δικαστική αυτή δαπάνη, που θα καλύπτει τα έξοδα

παράστασης και κατάθεσης προτάσεων του ή των αντιδίκων του, θα επιδικάζεται είτε
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γίνει δεκτό ότι εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο

746 ΚΠολΔ) είτε της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), οι οποίες

υποστηρίζεται ότι εφαρμόζονται, όταν η υπόθεση δεν αποτελεί γνήσια υπόθεση

εκουσίας δικαιοδοσίας113, όπως συμβαίνει στην εξεταζόμενη περίπτωση.

3. 8 Συνέπειες της διευθέτησης – Πέρας της διαδικασίας

I) Απαλλαγή από υπόλoιπα χρεών

Κατά το άρθρο 11 παρ. 1, εάν ο οφειλέτης εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις του

τις αναφερόμενες στις μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία έως πενταετία, με την

επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση για την διάσωση της κύριας

κατοικίας του, απαλλάσσεται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών έναντι

όλων των πιστωτών του, εκτός από εκείνους, που δεν ανήγγειλαν την απαίτηση τους.

Σ' αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο Ειρηνοδικείο νέα αίτηση,

κοινοποιούμενη και αυτή προς τους πιστωτές του, ζητώντας να πιστοποιηθεί η

απαλλαγή του από τα υπόλοιπα χρεών. Η απαιτούμενη κοινοποίηση της αίτησης

παρέχει τη δυνατότητα στους πιστωτές του να αντιλέξουν ως προς την εκτέλεση των

υποχρεώσεων του οφειλέτη. Ο αντίλογος τους μπορεί να έχει επιρροή μόνο, αν αυτοί

αρνούνται την πραγματοποίηση των μηνιαίων καταβολών είτε προς όλους είτε προς

τον καθένα τους ξεχωριστά και όχι όταν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την

εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων114. Η μη τήρηση της υποχρέωσης του οφειλέτη να

απασχοληθεί σε κατάλληλη εργασία δεν αποτελεί επίσης ερευνητέο ζήτημα κατά τη

δίκη επί της ανωτέρω αίτησης. Η απόφαση, που εκδίδεται επί της αιτήσεως, έχει

αναγνωριστικό χαρακτήρα. Από την παραπάνω διατύπωση προκύπτει ότι η απαλλαγή

από τα υπόλοιπα των χρεών επέρχεται είτε εκδοθεί αυτή, είτε όχι, εφόσον ο οφειλέτης

τήρησε τις σχετικές υποχρεώσεις του. Η απαλλαγή ισχύει έναντι όλων των πιστωτών,

προς τους οποίους είχε κοινοποιηθεί η αίτηση ρύθµισης και το σχέδιο, στους οποίους

113 βλ. Αρβανιτάκη ό.π. υπό άρθρο 746 αρ. 1
114 Οι εκπρόθεσμες καταβολές θα τους παρείχαν τα δικαιώματα, που ορίζονται στην παράγραφο 2
του ίδιου άρθρου
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και παρασχέθηκε έτσι δικαίωµα αναγγελίας115, και όχι έναντι εκείνων προς τους

οποίους δεν είχε χωρήσει τέτοια κοινοποίηση116. Η επιφύλαξη των διατάξεων για τη

διάσωση της κατοικίας φαίνεται να έχει την εξής έννοια: Εφόσον ο οφειλέτης τήρησε

τη βασική ρύθµιση για τις µηνιαίες καταβολές της τριετίας έως πενταετίας, η

απαλλαγή του επέρχεται κατά το µέτρο, που αυτή δεν καταλαµβάνει τις απαιτήσεις

τις δυνάµενες να ικανοποιηθούν από την εκποίηση της κατοικίας. Αυτή συνεχίζει να

µπορεί να εκπλειστηριασθεί για την ικανοποίηση των πιστωτών του και παραµένει

υπέγγυα για την κάλυψη των συγκεκριµένων απαιτήσεων µέχρι την αποπληρωµή των

δόσεων, που ορίσθηκαν για την εξαίρεση από την εκποίησή της. Με την τήρηση

όµως της βασικής ρύθµισης από τον οφειλέτη, οι πιστωτές του δεν µπορούν πλέον να

ικανοποιήσουν τα υπόλοιπα των απαιτήσεών τους από τα τυχόν νέα περιουσιακά

στοιχεία, που θα περιέλθουν σ' αυτόν µετά την παρέλευση της τριετούς έως

πενταετούς περιόδου καταβολών. Με την απόφαση περί πιστοποίησης της

απαλλαγής, όταν η διευθέτηση περιελάµβανε και ειδική ρύθµιση για τη διάσωση της

κατοικίας, η οποία δεν ευοδώθηκε ακόµη, τα Δικαστήρια µπορούν να αναγνωρίζουν

εποµένως την απαλλαγή µε ρητή όµως αναφορά της συγκεκριµένης επιφύλαξης. Για

την υπεγγυότητα των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, των οποίων διατάχθηκε η

εκποίηση, δεν αναφέρει ο Νόµος επιφύλαξη, προδήλως διότι θεωρεί ότι αυτά θα

εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας έως πενταετίας. Αν όµως η απόφαση, που

διέτασσε την εκποίηση, δεν τροποποιήθηκε και η σχετική διαδικασία βρίσκεται

ακόµη σε εξέλιξη, διότι αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα, πρέπει να γίνει αναλόγως

δεκτό ότι ισχύει επίσης όµοια επιφύλαξη, σύµφωνα µε όλη τη λογική του

νοµοθετήµατος. Με την απαλλαγή, εφόσον επέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του

Νόμου, ο οφειλέτης ελευθερώνεται οριστικά από τα υπόλοιπα των χρεών του. Οι

μετασχόντες στην διαδικασία πιστωτές δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να αξιώσουν

εκπλήρωση από τον οφειλέτη των χρεών του έναντι αυτών, από τα οποία αυτός

απαλλάχθηκε. Ουσιαστικά έχει επέλθει άφεση του χρέους. Υποστηρίχθηκε πειστικά

ότι το χρέος, από το οποίο απαλλάχθηκε ο οφειλέτης, εφεξής δημιουργεί ατελή ενοχή.

Επομένως σύμφωνα με τη γενική θεωρία των ατελών ενοχών, αν ο οφειλέτης

115 βλ. και άρθρο 7 παρ. 5 ν. 3869/2010, που αναφέρεται σε απόσβεση απαίτησης πιστωτή, προς τον
οποίο επιδόθηκε η αίτηση και το σχέδιο και στον οποίο εποµένως παρασχέθηκε δικαίωµα αναγγελίας
116 Οι απαιτήσεις των τελευταίων ουδόλως επηρεάζονται από τη διαδικασία, που ακολουθήθηκε κατ'
άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3869/2010
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καταβάλλει σε πιστωτή του χρέος, από το οποίο απαλλάχθηκε, δεν μπορεί να το

αναζητήσει με την αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού των άρθρων 904 επ. ΑΚ117.

II) Έκπτωση του οφειλέτη

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 Ν. 3869/2010, ο οφειλέτης έχει την

υποχρέωση να υποβάλλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και

εισοδήματα του, τόσο κατά τη διαδικασία, που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης

της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών.

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια, την οποία μπορεί να

επικαλεσθεί με αίτηση του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα

έτος από τότε, που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, με την επιφύλαξη τυχόν

ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήματος για ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή,

σύμφωνα με το άρθρο 8 ή την έκπτωση από την ρύθμιση οφειλών και την απαλλαγή,

που έχει ήδη αποφασισθεί. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη

μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές του. Πριν από την

πάροδο δύο ετών από την απόρριψη, για την αιτία αυτή, αίτησης του οφειλέτη ή την

έκπτωση του είναι απαράδεκτη η υποβολή νέας αίτησης. Από την διάταξη αυτή

συνάγεται ότι, αν ο οφειλέτης απεβίωσε στο μεταξύ, από την παράβαση, η διαδικασία

θα κινηθεί εναντίον των κληρονόμων του, στους οποίους μεταβαίνουν τα χρέη του

αποθανόντος118. Ο αιτών πιστωτής έχει το βάρος αποδείξεως του λόγου της

εκπτώσεως και του εμπροθέσμου της αιτήσεως, γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση του

παραδεκτού της αιτήσεως του. Το Δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

του Νόμου, κηρύσσει τον οφειλέτη έκπτωτο του χορηγηθέντος ευεργετήματος,

δηλαδή της γενομένης ρυθμίσεως με απαλλαγή από τα χρέη. Ο Νόμος δεν παρέχει

την έννοια της εκπτώσεως. Κατά την ορθότερη άποψη το Δικαστήριο, για να

απαγγείλει την έκπτωση του οφειλέτη πρέπει να στηριχθεί σε προβαλλόμενους στην

αίτηση πιστωτή λόγους και όχι σε άλλο μη αναφερόμενο στην αίτηση λόγο. Αυτό

117 βλ. σχετικά και Kohte/Ahrens/Grote, Verfahrenskostenstundung, Restschuldbefreiung und
Verbraucherinsolvenzverfahren Kommentar (4 2009), παρ. 301 π.αρ. 8 παρ. 308 π.αρ. 8,
Sinz/Wegener/Hefehrmehl, όπ. παρ. π.αρ. 692
118 βλ. Kreft/Landfermann, insolvenzordnung Kommentar (5 2008), παρ. 303 π.αρ. 5
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δικαιολογείται από την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας119. Έκπτωση σημαίνει άρση

των ουσιαστικού δικαίου αποτελεσμάτων της χορηγηθείσας απαλλαγής. Η

κηρύττουσα την έκπτωση απόφαση, έχουσα διαπλαστικό χαρακτήρα, παράγει

αποτελέσματα έναντι όλων των πιστωτών120. Από την διάταξη της παραγράφου 3 του

άρθρου 11 του Νόμου, ανάλογη ρύθμιση της οποίας δεν υπάρχει στο πλαίσιο του

άρθρου 10 παρ. 1 του Νόμου, προκύπτει ότι η περί εκπτώσεως δικαστική απόφαση

έχει αναδρομική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι μετά την έκπτωση το ρυθμισθέν χρέος

επανέρχεται (αναβιώνει) στο αρχικό του ύψος έναντι όλων των μετασχόντων

πιστωτών. Προσθέτως οφείλονται και τόκοι επί του κεφαλαίου για το διάστημα από

την απόφαση περί απαλλαγής από τα χρέη μέχρι την απόφαση περί κηρύξεως του

οφειλέτη εκπτώτου, εφόσον είχαν παύσει να υπολογίζονται τόκοι, ενώ οφείλονται

τόκοι για το προγενέστερο διάστημα, δηλαδή από την κοινοποίηση της αιτήσεως

στους πιστωτές μέχρι την έκδοση αποφάσεως περί απαλλαγής από τα χρέη121. Στον

αντίποδα όσων ορίζονται για την περίπτωση συµµόρφωσης του οφειλέτη µε τους

όρους της ρύθµισης, με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 11, µε τη δεύτερη

παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται η έκπτωσή του από τη συνολική

διευθέτηση και στις εξής περιπτώσεις122:

α) Όταν αυτός καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που προβλέπονται

από τη βασική ρύθµιση των µηνιαίων καταβολών της τριετίας έως πενταετίας για

διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών ή

β) όταν δυστροπεί επανειληµµένως στην τήρηση της ρύθµισης. Η έκπτωση

διατάσσεται µε απόφαση του Δικαστηρίου µετά από αίτηση θιγοµένου από την

καθυστέρηση ή την επανειληµµένη δυστροπία πιστωτή.

Η διάταξη προβλέπει προθεσµία τεσσάρων µηνών από τη δηµιουργία του λόγου της

έκπτωσης για την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως, ενώ οι κλητεύσεις για την

119 βλ. κρατούσα θεωρία και νομολογία στο χώρο του Γερμανικού Δικαίου (αποφάσεις BGH της 17-
3-2005 και 25-10-2007) Munch – Kommentar – Stephan, insolvenzordnung, παρ. 296 π.αρ. 4
120 βλ. Kreft/Landfermann, insolvenzordnung Kommentar (5 2008), υποσημ. 9, παρ. 303 π.αρ. 6
121 βλ. Kohte/Ahrens/Grote, Verfahrenskostenstundung, Restschuldbefreiung und
Verbraucherinsolvenzverfahren Kommentar (4 2009), υποσημ. 1, παρ. 303 π.αρ. 21. Κατ’ απόκλιση
από τον κανόνα της παρ. 2 του άρθρου 758 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τον οποίο η ανακλητική ή
μεταρρυθμιστική απόφαση δεν έχει αναδρομική ενέργεια, εκτός αν ειδικά ορίσει το Δικαστήριο
122 πέραν της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 1
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εκδίκασή της πρέπει να πραγµατοποιούνται δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την

δικάσιµο. Η έκπτωση, που επέρχεται, είναι γενική έναντι όλων των πιστωτών και έχει

τις αναφερόµενες στο άρθρο 11 παρ. 3 συνέπειες.

3.9 Επίλογος

Ο Νόµος για τα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα δεν διευκολύνει την αποφυγή της

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, ούτε αφήνει περιθώρια να περάσουν από τη

σχετική διαδικασία χωρίς απώλειες, όπως ορισµένοι, που προφανώς δεν έχουν

µελετήσει τις ρυθµίσεις του, φαίνεται να πιστεύουν. Αντιθέτως, από µία άποψη,

εµπεριέχει αυστηρότερες ρυθµίσεις από όσες ισχύουν με βάση το σύνηθες

νοµοθετικό πλαίσιο. Με βάση τον ΚΠολΔ ο µόνος τρόπος ικανοποίησης των

πιστωτών είναι η αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας του οφειλέτη. Εάν

υπάρχει τέτοια, οι δανειστές ικανοποιούνται σε όποιο βαθµό µπορεί αυτή να καλύψει

τις απαιτήσεις τους. Οι οφειλέτες - µη έµποροι δεν υπόκεινται ούτε σε προσωπική

κράτηση για τα χρέη τους, εκτός αν αυτά προέρχονται από αδικοπραξία, οπότε η

απαγγελία προσωπικής κράτησης είναι δυνητική. Με τον Νόµο 3869/2010 οι

δανειστές των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων δεν ικανοποιούνται µόνο από την

περιουσία του οφειλέτη. Ο τελευταίος υποχρεώνεται να καταβάλει και µέρος των

εισοδηµάτων του, ακόµη και των προερχοµένων από την εργασία του, που είναι

καταρχήν ακατάσχετα123. Για να σώσει την κύρια κατοικία του, είναι δυνατό να

πληρώσει µέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της, πιεζόµενος µε υποχρέωση

συνεχών καταβολών για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το ερώτηµα, µετά απ’ αυτά,

είναι, γιατί θα θελήσει ο πράγµατι υπερχρεωµένος οφειλέτης να ενταχθεί στη

ρύθµιση. Τα πλεονεκτήµατα, που φαίνεται να προσφέρει αυτή, είναι τα εξής (ένα που

έχει ηθικές και ψυχολογικές διαστάσεις και δύο που οι διαστάσεις τους είναι καθαρά

οικονοµικές): α) Η ικανοποίηση και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του οφειλέτη, που

γνωρίζει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό µεγαλύτερη

ικανοποίηση των πιστωτών του, β) Η πίστωση χρόνου, που του παρέχεται, όταν είναι

εφικτή και συµφέρουσα η διάσωση της κύριας κατοικίας, της οποίας αποφεύγεται η

123 άρθρο 982 παρ. 2 δ ΚΠσλΔ
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εκπλειστηρίαση, γ) Η προσδοκία απόκτησης περιουσίας αργότερα, η οποία όµως

πλέον δεν θα είναι υπέγγυα στους δανειστές του, διότι θα έχει απαλλαγεί από τα

υπόλοιπα των χρεών του. Εάν τα χρέη του δεν διευθετηθούν, οι δανειστές του θα

συνεχίσουν να τον καταδιώκουν επί µία εικοσαετία µε βάση τελεσίδικες δικαστικές

αποφάσεις ή εκτελεστά δηµόσια έγγραφα124, έχοντας την δυνατότητα να

κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία, που θα αποκτήσει σ' αυτό το διάστηµα. Η

απαλλαγή από αυτόν τον κίνδυνο µπορεί να δηµιουργήσει στους οφειλέτες ελπίδα για

καλύτερες προοπτικές στο µέλλον και, υπό αυτή την έννοια, να εξυπηρετήσει και την

ανάπτυξη γενικά. Η αρχική υπερχρέωση µπορεί, αντί να αποτελέσει διαιωνιζόµενη

κατάσταση, να αποτελέσει, µετά και την αναγκαστική οργάνωση της οικονοµικής

ζωής του οφειλέτη, πολύτιµη εµπειρία για την επιµελέστερη και πιο σώφρονα

διαχείριση των υποθέσεών του στο µέλλον. Για τον Δικαστή η ορθή κρίση επί των

αιτήσεων διευθέτησης οφειλών αποτελεί πρόκληση. Οι σχετικές υποθέσεις δεν

µπορούν και δεν πρέπει να αντιµετωπισθούν ως απλή και αυτονόητη διεκπεραίωση

οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Οι εφαρµοστές του δικαίου καλούνται να διαγνώσουν

τις ιδιαιτερότητες καθεµίας από τις σχετικές υποθέσεις, που θα αχθούν ενώπιον τους

και να χρησιµοποιήσουν µε διάκριση το αρκετά ευρύ πλαίσιο δυνατοτήτων, το οποίο

τους παρέχει ο Νόµος. Έτσι, αφενός µεν θα αποκλείσουν από την εφαρµογή των

ευεργετικών διατάξεων του εκείνους, που θα προσπαθήσουν να τον χρησιµοποιήσουν

απλά, για να καταστρατηγήσουν τα συµφέροντα των δανειστών τους, αφετέρου δε θα

προσφέρουν την δυνατότητα σε αυτούς, που εµπίπτουν πράγµατι στις προβλέψεις

του, να ανακάµψουν µετά από τη δικαιότερη για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση

ρύθµιση.

3.10 Συγκριτική επισκόπηση

Η κατάστρωση του Νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν

πτωχευτική ικανότητα, πήρε υπόψη της ανάλογα νομοθετικά κείμενα αλλοδαπών

νομοθεσιών. Στην κορυφή αυτών βρίσκεται το πρότυπο των Η.Π.Α.

124 άρθρο 268 εδ. 1 ΑΚ
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1. Η.Π.Α.

Ο Αμερικανικός Νόμος περί πτωχεύσεως (bankruptcy code) προβλέπει  δύο

διαδικασίες, διαμέσου των οποίων καθίσταται δυνατή η απαλλαγή (discharge) του

οφειλέτη από τα χρέη. Το κεφάλαιο (Chapter) VII οδηγεί σε μία διαδικασία

εκκαθαρίσεως, διαμέσου της οποίας τα υπάρχοντα σε ορισμένη χρονική στιγμή

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη εκκαθαρίζονται και τίθενται

στη διάθεση των πιστωτών. Η διαδικασία αυτή, η οποία επιλέγεται από ικανό αριθμό

καταναλωτών, καθιστά δυνατή μία βραχυπρόθεσμη λύση, η οποία όμως δεν οδηγεί

σε πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις, που

εξαιρούνται από την απαλλαγή. Αντίθετα η κατά το κεφάλαιο XIII διαδικασία

εξυγιάνσεως διαμορφώνεται ως μία διαδικασία ρυθμίσεως των χρεών, στην οποία ο

οφειλέτης θέτει τα υποκείμενα σε κατάσχεση εισοδήματα του στη διάθεση των

πιστωτών του για διάστημα κατά κανόνα 3 ετών, που μπορούν να επιμηκυνθούν σε

5έτη, σύμφωνα με το περιεχόμενο ενός σχεδίου, που επικυρώνεται από το

Δικαστήριο. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε το πρότυπο για τη διατύπωση των

αντίστοιχων διατάξεων του Γερμανικού insolvenzordnung. Με τη διαδικασία αυτή

παρέχεται διαμέσου της απαλλαγής από τα χρέη σε έντιμους, αλλά οικονομικά

ατυχήσαντες οφειλέτες η δυνατότητα να κάνουν ένα «νέο ξεκίνημα» στη ζωή τους

(«fresh start») (βλ. Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 19-21,

Kubler/Prutting/Wenzel, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 14).

2.Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία

Στο Βρετανικό Δίκαιο η απαλλαγή του οφειλέτη (discharge) από τα χρέη του

αποτελεί τμήμα του Insolvency Act. Αυτός ο Νόμος διαθέτει διάφορες διαδικασίες.

Κατά πρώτο προβλέπει δικαστική πτωχευτική διαδικασία, στην οποία από 1-4-2004

παρέχεται στον οφειλέτη η απαλλαγή μετά την παρέλευση 12 μηνών. Ιδιαίτερα
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πρακτική σημασία έχει η δυνατότητα της απαλλαγής μετά την σύναψη ενός

«individual voluntary arrangement». Τέτοιες συμφωνίες συνάπτονται με τους

πιστωτές στο στάδιο των συμβιβαστικών διαπραγματεύσεων. Εισάγονται στο

Δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει μία

προσωρινή διάταξη (interim order), κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται μία δραστική

απαγόρευση εκτελέσεως. Παρόμοιες ρυθμίσεις υπάρχουν και στην Ιρλανδία. Και στο

Σκωτικό Δίκαιο εκτελέσεως έχουν κωδικοποιηθεί μετά το έτος 1980 χρήσιμες για

τους καταναλωτές δυνατότητες απαλλαγής από τα χρέη.

Κατά το Γαλλικό Δίκαιο υπάγονται στην πτωχευτική διαδικασία έμποροι και οι

εξομοιούμενοι προς αυτούς. «Αστική πτώχευση» δεν είναι δυνατή για τους λοιπούς

ιδιώτες – οφειλέτες. Για τους τελευταίους από το έτος 1989 έχει εισαχθεί μία

διαδικασία εξυγιάνσεως από τα χρέη, η οποία διευθύνεται από μία διοικητικά

οργανωμένη επιτροπή φιλικής διευθετήσεως. Σε πρώτη φάση η επιτροπή αυτή

ενεργεί προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές με δικαστική διαμεσολάβηση. Σε

περαιτέρω στάδιο της διαδικασίας, υπό δικαστική διεύθυνση και με την παρεμβολή

της επιτροπής διευθετήσεως των χρεών, λαμβάνει χώρα μία τυπική εξυγίανση των

χρεών, η οποία παρίσταται ως μία διαδικασία βοηθητική της συμβάσεως. Το

Δικαστήριο μπορεί να ορίσει παράταση εξοφλήσεως και άφεση των τόκων, όμως δεν

επιτρέπεται να χορηγήσει μία δραστική απαλλαγή από τα χρέη. Από τη μεταρρύθμιση

του έτους 2003 καταναλωτές, για τους οποίους, λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων,

δεν προβλέπεται εξυγίανση από τα χρέη διαμέσου σχεδίου εξυγιάνσεως, μπορούν να

προκαλέσουν ρύθμιση χρεών σε μία χωριστή δικαστική διαδικασία (βλ.

Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 22-24).

3. Σκανδιναβία και Κάτω Χώρες.

Το μοντέλο της Σκανδιναβίας χαρακτηρίζεται από τυπικό χωρισμό της πτωχευτικής

διαδικασίας των επιχειρηματιών και της εξυγιάνσεως από τα χρέη των ιδιωτών. Η

Δανία υπήρξε η πρώτη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, στην οποία το έτος 1984 εισήχθη

ιδιαίτερη διαδικασία με απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του.

Ακολούθησαν και τα λοιπά σκανδιναβικά κράτη. Τα σκανδιναβικά πρότυπα
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προβλέπουν κανονικά ότι λαμβάνει χώρα μία εξωδικαστική διαδικασία. Στα

χαρακτηριστικά του σκανδιναβικού δικαίου και του δικαίου των Κάτω Χωρών ανήκει

μία έντονη αναβάθμιση της εξωδικαστικής διαδικασίας μίας εκούσιας εξυγιάνσεως

από τα χρέη, η οποία είναι χωρίς αποτέλεσμα (βλ. Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ.

υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 25-26).

4. Αυστρία.

Η νομική κατάσταση στην Αυστρία χαρακτηρίζεται από προσέγγιση με τη

συζήτηση του θέματος στη Γερμανία. Και εδώ συναντάται, όπως στη Γερμανία, μία

στενή σύνδεση μεταξύ της γενικής πτωχευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας

ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη. Παρόμοια, όπως στη Γερμανία, υπήρχαν στην

αρχή εμπόδια εξόδων σε μία πρακτική κατάσταση. Στο μεταξύ βρέθηκε για το σκοπό

αυτό μία λύση, η οποία ισχύει κατά το πρότυπο της εισαχθείσας με τον Γερμανικό

Νόμο InsOAndG ρυθμίσεως της πιστώσεως των εξόδων της διαδικασίας. Τα έτος

2002 διευκολύνθηκε η πρόσβαση προς τη διαδικασία της απαλλαγής από τα χρέη.

Στο Αυστριακό Δίκαιο προβλέπεται ένα ελάχιστο ποσοστό για την ικανοποίηση των

πιστωτών. Προβλέπεται μία περίοδος απορροφήσεως, διαρκείας 7 ετών και πρέπει να

ικανοποιείται τουλάχιστον 10% των απαιτήσεων των πιστωτών. Διαζευτικά

προβλέπεται μικρότερη περίοδος 3 ετών με ικανοποίηση τουλάχιστον ποσοστού των

απαιτήσεων 50% {βλ. Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 28,

Kreft/Landfermann, όπ. παρ. υποσημ. 7 παρ. 286 π.αρ. 10, Hess Harald/Obermuller

Manfred Insolvenzplan Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz (3 2002)

υποσημ. 11, π.αρ. 827}.

5. Ελβετία.

Η Ελβετία υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες, η οποία χρησιμοποίησε το

Insolvenzrecht ως μέσο εναντίον μίας μόνιμης (μακράς διαρκείας) υπερχρεώσεως. Ο
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κανόνας του άρθρου 265 SchKG δεν εγγυάτο απαλλαγή από τα χρέη, αλλά μία

εκτεταμένη προστασία εκτελέσεως μετά το τέλος της διαδικασίας της Insolvenz, με

την οποία έπρεπε να δοθεί στα μέρη η δυνατότητα συγκεντρώσεως νέας περιουσίας.

Τα τελευταία χρόνια οι μέχρι τότε σχετικοί κανόνες επεκτάθηκαν και

υποστηρίχθηκαν, όμως δεν διορθώθηκαν θεμελιακά. Μετά το κατά το έτος 1997

αναθεωρηθέν Insolvenzrecht αναπτύχθηκαν και στην Ελβετία νέοι κανόνες

διαδικασίας για μία αρμονική διευθέτηση των οφειλών. Στον πυρήνα της όμως

διατηρήθηκε η αρχική ρύθμιση (βλ. Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ.

286 π.αρ. 27).

6. Τσεχία.

Την 1-1-2008 στην Τσεχία τέθηκε σε ισχύ νέος πτωχευτικός Νόμος. Ο Νόμος αυτός

προβλέπει τη δυνατότητα της απαλλαγής από τα υπόλοιπα των χρεών. Τέτοιας

απαλλαγής από τα χρέη μπορούν να τύχουν οφειλέτες βραχυπρόθεσμα, αν μετά από

μία απλοποιημένη διαδικασία ρευστοποιείται η περιουσία του οφειλέτη και

καλύπτεται τουλάχιστον το 30% των απαιτήσεων. Σε άλλη παραλλαγή ο οφειλέτης

παρόμοια, όπως στο Γερμανικό Δίκαιο, εκχωρεί για 5 έτη  τα υποκείμενα σε

κατάσχεση εισοδήματα της εργασίας. Εφόσον διαπιστωθεί εντιμότητα του οφειλέτη,

επέρχεται μετά από 5 έτη απαλλαγή από τα υπόλοιπα των χρεών (βλ.

Kohte/Ahrens/Grote, όπ. παρ. υποσημ. 1 παρ. 286 π.αρ. 28α).

7. Γερμανία.

Οι σχετικές ρυθμίσεις περιέχονται στις παραγράφους 304-314 του

Ιnsolvenzordnung. Αυτές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν μία
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αυτοτελή δραστηριότητα, ιδιαίτερα για εργαζόμενους. Σε πρώτη φάση οι κανόνες

στοχεύουν την περίπτωση, που ο οφειλέτης θέλει να απαλλαγεί από τα χρέη του

διαμέσου της πτωχευτικής διαδικασίας. Για την περίπτωση αυτή προβλέπεται μία

πορεία διαδικασίας τριών βαθμίδων: Η πρώτη βαθμίδα εμμέσως προκύπτουσα από

τον Νόμο (βλ. παρ. 305 Abs. 1 Nr 1 InsO) συνίσταται στο ότι ο οφειλέτης προσπαθεί

να επιτύχει εξωδίκως συμφωνία με τους πιστωτές του. Αυτός τότε πρέπει να

αναζητήσει ένα κατάλληλο, κατά τον Νόμο, πρόσωπο, που θα παρεμβληθεί στη

διαδικασία αυτή. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ένα Σχέδιο για

καθολική ικανοποίηση των πιστωτών. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας

εξώδικης συμφωνίας ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να ανοίξει η

πτωχευτική διαδικασία και επισυνάπτει στην αίτηση του αυτή καταστάσεις των

υποχρεώσεων του και της περιουσίας του, όπως επίσης και ένα Σχέδιο διευθετήσεως

των οφειλών του. Όμως δεν ανοίγει ακόμη η πτωχευτική διαδικασία. Το Δικαστήριο

επιδίδει στους πιστωτές τα υποβληθέντα από τον οφειλέτη δικαιολογητικά και τους

προσκαλεί να λάβουν θέση στο υποβληθέν Σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών. Αν

κανείς πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις, τότε το Σχέδιο λογίζεται ότι έγινε δεκτό.

Αν μία μειοψηφία προβάλλει αντιρρήσεις, τότε το Δικαστήριο μπορεί να

υποκαταστήσει τις ελλείπουσες συγκαταθέσεις, όταν το Σχέδιο έχει ένα εύλογο

περιεχόμενο. Επιτρέπεται να γίνει και παραίτηση του οφειλέτη από το Σχέδιο, αν το

Δικαστήριο θεωρεί απίθανη την αποδοχή του Σχεδίου από τους πιστωτές. Αν και η

δεύτερη αυτή βαθμίδα δεν είναι αποτελεσματική, τότε ανοίγεται η απλοποιημένη

πτωχευτική διαδικασία (vereinfachtes insolvenzverfahren). Αυτή πραγματοποιείται σε

συγκεκριμένη χρονολογία και είναι εξ ολοκλήρου έγγραφη. Τα καθήκοντα του

συνδίκου της πτωχεύσεως (insolvenzverwalter) μεταφέρονται κατά ένα μέρος στους

πιστωτές (ακύρωση, ρευστοποίηση ασφαλειών). Κατά τα λοιπά αυτά τα αναλαμβάνει

ο καταπιστευματούχος (Treuhander). Και η ρευστοποίηση της περιουσίας μπορεί να

απλοποιηθεί με τη σύμπραξη του οφειλέτη. Αν το άνοιγμα της διαδικασίας το ζητά

κάποιος πιστωτής, τότε πρέπει να διαπιστωθεί, μήπως ο οφειλέτης επιθυμεί να

υποβάλλει αίτηση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ακολουθεί η ιστορηθείσα

διαδικασία σε τρεις βαθμίδες. Διαφορετικά με αίτηση πιστωτή ανοίγεται η

απλοποιημένη πτωχευτική διαδικασία (βλ. Kreft/Landfermann, όπ. παρ. υποσημ. 7

παρ.304 επ. π.αρ. 9 και Ιωάννη Ιγγλεζάκη, Υπερχρέωση των καταναλωτών και

Πτωχευτικό Δίκαιο, ΕπισκΕΔ 2003.596 επ.). Για όλα τα ως άνω αναφερόμενα βλ.
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Αθανάσιο Κρητικό – Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και

άλλες διατάξεις – Νόμος 3869/2010 – έκδοση 2010 – σ. 31-35.
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Κεφάλαιο 4: Συγκριτική Διερεύνηση του τρόπου (των

τρόπων) αντιμετώπισης των Οφειλών των Υπερχρεωμένων

Νοικοκυριών στην Ελλάδα και στις Χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

4.1 Εισαγωγή

Εφόσον εξετάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας της υπερχρέωσης, των

χαρακτηριστικών των νοικοκυριών που πλήττονται από αυτή, η σχέση της με την

οικονομική κρίση, οι συνέπειές της, αλλά και οι τρόποι μέτρησής της, η ανάλυση θα

συνεχιστεί με ευρήματα ερευνών για την υπερχρέωση στην Ελλάδα και άλλες χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που εξετάζονται είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία, το

Ηνωμένο Βασίλειο και η Λετονία. Η Ιταλία και η Ιρλανδία επιλέχθηκαν καθώς

αποτελούν χώρες που, μαζί με την Ελλάδα, επηρεάστηκαν σημαντικά από την κρίση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέχθηκε γιατί είναι μια χώρα που έχει πολύ ευρεία χρήση

της πίστωσης και του δανεισμού. Τέλος, η Λεττονία είναι μια χώρα της Ανατολικής

Ευρώπης, που εισήχθη πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον,

επηρεάστηκε από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

4.2 Επιλογή μεθοδολογίας

Ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστεί το εν λόγω θέμα είναι με την μελέτη

δευτερογενών στοιχείων που προέκυψαν από μελέτες που έλαβαν χώρα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις επιμέρους χώρες που επιλέχθηκαν. Τα ευρήματα

των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ισχύουν

τα αποτελέσματα της θεωρητικής μελέτης του θέματος. Κύριο άξονα της μελέτης

αποτελεί η περίπτωση της Ελλάδας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα για τις άλλες

χώρες και τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
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4.3 Κυριότερα ευρήματα της μελέτης των στοιχείων για την Ελλάδα

Ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά εμφάνισε από το 2000 έως και το ξέσπασμα της

χρηματοπιστωτικής κρίσης αυξητικές τάσεις. Ο κύριος λόγος για τον οποίο

παρατηρήθηκε αυτή η τάση είναι η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή νομισματική

ένωση. Η προσαρμογή των επιτοκίων δανεισμού, αλλά και  τα απαιτούμενα

διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδας τα οποία προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της

ευρωζώνης οδήγησαν σε μία σημαντική αύξηση της ρευστότητας, και κατά συνέπεια,

σε υψηλή πιστωτική επέκταση (Mitrakos et al, 2005). Ακόμη, η ένταση του

ανταγωνισμού μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, είχε σημαντική επίδραση στην

αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού. Η άριστη, εκείνη την εποχή, πιστοληπτική

ικανότητα της Ελλάδας και των ελληνικών τραπεζών είχαν μεγάλη επίδραση στην

ευκολία άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες

οδήγησαν σε μία μεγάλη πιστωτική επέκταση.

Ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού είναι

και η απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι Betti et al (2007) ανέδειξαν

μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στον βαθμό φιλελευθεροποίησης των πιστωτικών αγορών

και την τάση. Ταυτόχρονα, υπήρξε μια αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και μία

μείωση του ρυθμού αποταμίευσης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο,

κατά την περίοδο 2000-2010. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν σταθερά υψηλοί ρυθμοί

μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Όμως, η χρηματοπιστωτική κρίση και η

οικονομική ύφεση διέκοψαν την πιστωτική επέκταση ενώ συνέβαλλαν στη

διαμόρφωση αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης, και στην επιδείνωση των

μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (2013) προχώρησε σε μια μελέτη για

την υπερχρέωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Η Ένωση αναγνωρίζει τρία κύματα

υπερχρέωσης, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το πρώτο κύμα έλαβε χώρα

το 2011, όταν εμφανίστηκαν υπερχρεωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι είχαν πάρα

πολλά καταναλωτικά δάνεια,  μεγάλο αριθμό πιστωτικών καρτών  και μικρό αριθμό
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στεγαστικών δανείων. Στο δεύτερο κύμα, που έλαβε χώρα το 2012, οι υπερχρεωμένοι

καταναλωτές είχαν αρκετές πιστωτικές κάρτες, αρκετά καταναλωτικά δάνεια και

πολλά στεγαστικά δάνεια. Στο τρίτο κύμα, που συνέβη το 2013, οι υπερχρεωμένοι με

λίγες κάρτες αναλογούσαν στο 15%, με λίγα καταναλωτικά σε ποσοστό κοντά

στο10% και πολλά στεγαστικά δάνεια σε ποσοστό 75%. Όσο το εισόδημα πλησίαζε ή

βρισκόταν χαμηλότερα του μέσου όρου, τόσο εντονότερη ήταν η προσπάθεια

αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου. Σημαντικές, όμως, ήταν και οι ψυχολογικές

προεκτάσεις της υπερχρέωσης, καθώς οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές με κατάθλιψη

ξεπερνούν το 45% στα αστικά κέντρα, ενώ είναι ακόμη περισσότεροι στην ελληνική

επαρχία.

Οι τράπεζες και ο τρόπος που αντιμετώπισαν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έκαναν

ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση, καθώς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την επίτευξη

συμφωνιών που να ελαφρύνουν το βάρος των οφειλετών, ενώ αντίθετα, εκφοβίζουν

τους οφειλέτες ωθώντας τους σε λύσεις που συμφέρουν μόνο τις ίδιες.  Ακόμη και

μετά την ψήφιση του νέου νόμου 4161/13, οι τράπεζες με χαρακτηριστική συχνότητα

παραδίδουν βεβαιώσεις οφειλών με παραλείψεις σε επιτόκια ή ποσοστά δόσεων, τα

οποία αποδεικνύουν αναντιστοιχία μεταξύ δανείων και εισοδήματος.

Η έρευνα εξετάζει, ακόμη, τα χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων δανειοληπτών.

Από την εξέταση της οικογενειακής κατάστασης προέκυψε ότι τα δύο τρίτα  των

υπερχρεωμένων δανειοληπτών είναι έγγαμοι, το 17,93% είναι διαζευγμένοι, το

13,38% είναι άγαμοι, ενώ το 2,02% βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας. Όσον αφορά

την ηλικία των υπερχρεωμένων καταναλωτών το μεγαλύτερο ποσοστό, 29,29% είναι

ηλικίας 50 έως 60 ετών, το 27,78% είναι ηλικίας 40 – 50 ετών, το 25,51% είναι

ηλικίας 30 – 40 ετών, το 7,83% είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, το 7,58% είναι ηλικίας

60 έως 65 ετών και τέλος, το 2,02% είναι κάτω από 30 ετών. Από τα παραπάνω

στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των υπερχρεωμένων καταναλωτών είναι

έγγαμοι και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.

Σε ό, τι αφορά την επαγγελματική κατάσταση των υπερχρεωμένων καταναλωτών, το

μεγαλύτερο ποσοστό, 35,35%, είναι οι άνεργοι. Ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

με ποσοστό 26,01%, οι συνταξιούχοι με ποσοστό 16,67%, οι δημόσιοι υπάλληλοι με

ποσοστό 7,58%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό 6,57%, τα λοιπά
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επαγγέλματα με ποσοστό 5,3% και οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι αγρότες –

κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν ποσοστό 1,26% έκαστος.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι περισσότεροι υπερχρεωμένοι καταναλωτές προέρχονται

από την Αθήνα (σε ποσοστό 44,39%) και ακολουθούν οι καταναλωτές από τη

Θεσσαλονίκη (σε ποσοστό 18,45%), από την Κρήτη (σε ποσοστό 19,21%), από την

Μακεδονία (σε ποσοστό 8,74%) και από την υπόλοιπη Ελλάδα (σε ποσοστό 9,21%).

Θα πρέπει, σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι στις επαρχιακές περιοχές, η

κοινωνική θέση και η αξιοπρέπεια δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να δηλώσουν τις

δυσκολίες τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τα παραπάνω αποτελέσματα. Σε

επίπεδο νομών, η Αττική έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υπερχρεωμένων καταναλωτών,

η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 18,45%, ο νομός Χανίων έχει ποσοστό υπερχρεωμένων

καταναλωτών 14,46%, το Κιλκίς έχει ποσοστό 3,49% και η Αχαΐα έχει ποσοστό

2,24%.

Οι τύποι των δανειακών προϊόντων που επιβαρύνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

είναι τα καταναλωτικά δάνεια (σε ποσοστό 48,79%), ενώ ακολουθούν οι πιστωτικές

κάρτες με ποσοστό 28,87% και τα στεγαστικά δάνεια σε ποσοστό 19,87%. Σε επίπεδο

αξίας, η παραπάνω κατάταξη μεταβάλλεται. Έτσι, τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν

το 61,69% των υπερχρεωμένων καταναλωτών, τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν το

31,25% και οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν το 4,98%. Η μέση οφειλή ανά

δανειολήπτη ανέρχεται σε αξία 94.766€, ενώ ανά  δανειακό προϊόν ανέρχεται σε αξία

στο ποσό των 21.168,82 €. Ακόμη, ο μέσος όρος των δανειακών προϊόντων που

έχουν στην κατοχή τους οι δανειολήπτες είναι 4,43 δάνεια.

Η μελέτη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (2013), που βασίζεται σε στοιχεία της

Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνει ότι στο τέλος Μαρτίου του 2012 ο λόγος των

δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 18,7% έναντι 16%

που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2011 και 10,5% τον Δεκέμβριο του 2010.

Χαμηλό, όμως, είναι και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από

προβλέψεις. Η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση οφείλεται στην αβεβαιότητα

γύρω από την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας το 2011 και στην επιδείνωση των

εισοδημάτων των νοικοκυριών. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υιοθετήσει τα

τελευταία χρόνια, μια συντηρητική πολιτική δανεισμού, στοχεύοντας στη βελτίωση

του χαρτοφυλακίου των δανείων τους προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
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Η έρευνα της Κάπα Research (2010) διερεύνησε την κοινή γνώμη σχετικά με την

υπερχρέωση των νοικοκυριών, σε ένα δείγμα 2.085 ατόμων με αναλογική κατανομή

στις 13 περιφέρειες της χώρας. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα που

προέκυψαν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στη χώρα είναι τα εξής:

 Η κυριότερη αιτία της υπερχρέωσης των νοικοκυριών είναι οι εσφαλμένες

εκτιμήσεις για τις δυνατότητες δανεισμού (σε ποσοστό 69%), οι επιθετικές

πρακτικές των τραπεζών και τα υψηλά επιτόκια (σε ποσοστό 60,2%), η

αδιαφορία των δανειοληπτών για τα χρέη τους (σε ποσοστό 24,3%), τα

απρόοπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (σε ποσοστό 23,6%) και το

γεγονός ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν άλλη επιλογή (σε ποσοστό 18,5%).

 Για την πρόληψη της υπερχρέωσης, οι δανειολήπτες προτείνουν να

παρέχονται συμβουλές κι εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης του δανεισμού

(σε ποσοστό 47,5%), να προσέχουν οι τράπεζες σε ποιους δανείζουν (σε

ποσοστό 38,7%) και να γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία για εκείνους που δεν

πληρώνουν (σε ποσοστό 8,3%).

 Από τους ερωτώμενους, το 60,8% έχει δάνεια ή κάρτες, ενώ το 38,4% δεν

έχει.

 Από τους ερωτώμενους, το 82,5% δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές για την

κατανάλωση των καθημερινών τους αναγκών.

 Από εκείνους που δήλωσαν πως έχουν χρέη, οι λόγοι για τους οποίους

προχώρησαν στο δανεισμό είναι οι εξής: για την αγορά καταναλωτικών

αγαθών και υπηρεσιών (σε ποσοστό 31,3%), για την κάλυψη έκτακτων

αναγκών (σε ποσοστό 21,3%), επειδή το μηνιαίο εισόδημα δεν αρκεί για την

κάλυψη των καθημερινών αναγκών (σε ποσοστό 13,9%), ενώ οι

εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ταξίδια αναφέρονται από το 3,8% και το 2,5%

των ερωτώμενων αντίστοιχα.

 Από εκείνους που δήλωσαν ότι έχουν χρέη, το 60,6% δήλωσε ότι αυτή η

κατάσταση τους δημιουργεί άγχος, το 26% δήλωσε ότι διαταράσσονται οι

οικογενειακές και φιλικές τους σχέσεις, το 20,5% αντιμετωπίζει προβλήματα
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υγείας και το 9,5% αντιμετωπίζει προβλήματα στο χώρο εργασίας τους.

Αντίθετα, το 33,4% δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

 Η μηνιαία δόση των δανείων και των πιστωτικών καρτών αποτελεί για το

μεγαλύτερο μέρος των ερωτωμένων το 40% έως 61,9% του μηνιαίου τους

εισοδήματος. Οι περισσότεροι συμπληρώνουν, πάντως, ότι το εναπομείναν

εισόδημα τους αρκεί για να ζήσουν. Επιπλέον, το 66% θεωρούν ότι τους

επόμενους 12 μήνες δεν θα είναι πια σε θέση να εξυπηρετούν τις μηνιαίες

δόσεις των δανείων τους.

 Όσον αφορά την ιδιοκτησία κατοικίας, το 79,6% έχουν δική τους κατοικία και

τα χρέη τους δεν ξεπερνούν την αξία της (σε ποσοστό 84,2%). Επιπρόσθετα,

το 51,3% έχει λάβει κάποιο στεγαστικό δάνειο, το οποίο εξυπηρετούν σε

ποσοστό 94,1%.

 Αντίθετα, τα είδη των δανείων στα οποία υπάρχει η μεγαλύτερη καθυστέρηση

είναι τα καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες (σε ποσοστό 81,6%)

και ακολουθούν τα στεγαστικά δάνεια (σε ποσοστό 14,3%).

4.4 Κυριότερα Ευρήματα ερευνών για την Ιταλία

Η τεχνική έκθεση του ΔΝΤ (2013) αναλύει τα τρωτά σημεία των νοικοκυριών στην

Ιταλία προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για το τραπεζικό σύστημα. Από τη

μελέτη προκύπτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος από τα ιταλικά νοικοκυριά μετριάζεται

από το μεγάλο καθαρό πλούτο τους. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της

κρίσης, που οδήγησε σε αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες για πολλά

νοικοκυριά, και ειδικά για τους νέους και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος. Η

ακίνητη περιουσία είναι η κύρια πηγή των εξασφαλίσεων των δανείων, καθώς και

σοβαρές πιέσεις στην αγορά ακινήτων θα μπορούσε να αυξήσει τις απώλειες των

τραπεζών. Η απότομη πτώση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικιών αντανακλά

την οικονομική ύφεση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να ασκήσει καθοδικές πιέσεις

στις τιμές. Το επίπεδο του χρέους των ιταλικών νοικοκυριών είναι χαμηλό σε μια
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διεθνή προοπτική. Οι δείκτες του χρέους υπερδιπλασιάστηκαν κατά την περίοδο των

χαμηλών επιτοκίων μετά την έναρξη στη ζώνη του ευρώ και έφτασαν, από το 33 τοις

εκατό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος το 1998, σε 74 τοις εκατό το

Δεκέμβριο του 2012. Παρόλα αυτά, παραμένουν πολύ χαμηλότεροι από ότι σε άλλες

μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και

από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ που ανέρχεται σε 109 τοις εκατό.

Οι υποθήκες ήταν η πηγή της αύξησης του χρέους των νοικοκυριών προς τις τράπεζες

(με μεταβολή στο μερίδιο από 50 τοις εκατό του συνόλου των τραπεζικών δανείων το

2003 σε 60 τοις εκατό το 2012). Ο μικρός βαθμός του συνολικού χρέους αντανακλά

ένα μικρό μερίδιο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην χώρα. Περίπου 25 τοις

εκατό των νοικοκυριών είχαν ανεξόφλητο χρέος το 2013, σε σύγκριση με το 40 με 50

τοις εκατό σε άλλες μεγάλες χώρες της ζώνης του ευρώ, και με το 60 τοις εκατό στις

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το υψηλότερο ποσοστό

των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ανήκει στα υψηλότερα εισοδήματα, αφού το 41

τοις εκατό των ατόμων στο υψηλότερο πεμπτημόριο του εισοδήματος έχουν

ανεξόφλητο χρέος. Από τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (κατώτατο πεμπτημόριο),

μόνο το 17 τοις εκατό θεωρούνται υπερχρεωμένα.

Η διάμεσος της τιμής του δείκτη του χρέους προς το εισόδημα για τα ιταλικά

υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι περίπου 50 τοις εκατό, γεγονός που το θέτει 10

ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Ο λόγος του χρέους

προς το διαθέσιμο εισόδημα συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης,

κυρίως λόγω της στασιμότητας του εισοδήματος. Ο ρυθμός αύξησης του χρέους των

νοικοκυριών επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, αντανακλώντας τις

συνθήκες πιστωτικής στενότητας και τη χαμηλή ζήτηση. Λόγω της μικρής αύξησης

των μισθών και της υψηλής ανεργίας, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

μειώθηκε κατά την περίοδο 2008 - 2012, σε ποσοστό 13 τοις εκατό σε πραγματικούς

όρους. Κατά συνέπεια, ο δείκτης  χρέος προς έσοδα των νοικοκυριών συνέχισε να

αυξάνεται και το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώθηκε από 13% σε 8%

κατά την ίδια περίοδο, όπως πολλά νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος

κατέστησαν ανίκανα να αποταμιεύσουν.

Τα ιταλικά νοικοκυριά έχουν σημαντικό πλούτο, καθώς το 2010, ο καθαρός πλούτος

και η αναλογία των ρευστών διαθεσίμων τους στο εισόδημα ήταν πάνω από το μέσο
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όρο της ζώνης του ευρώ, ενώ ο λόγος του χρέους προς τα περιουσιακά στοιχεία ήταν

χαμηλότερος. Ο καθαρός πλούτος αντιπροσώπευε περίπου 8 φορές το διαθέσιμο

εισόδημα, ποσοστό που είναι λίγο χαμηλότερο από ό, τι στο Ηνωμένο Βασίλειο

(8,25), αλλά υψηλότερο από ό, τι στη Γαλλία (7,75) και την Ιαπωνία (5,5). Στην

τριετία 2008-10, η συνολική καθαρή περιουσία αυξήθηκε κατά 1,75 τοις εκατό. Αυτή

η ανάπτυξη ήταν το αποτέλεσμα της ροής της αποταμίευσης, που, αν και μειώνεται,

αντιστάθμισε τις επιπτώσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από την πτώση της αξίας

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο του πλούτου των ιταλικών

νοικοκυριών. Η κατοχή κατοικίας στην Ιταλία είναι υψηλή, με 68 τοις εκατό των

νοικοκυριών να κατέχουν το σπίτι τους το 2010, ποσοστό το οποίο είναι υψηλό σε

σχέση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (60 τοις εκατό), τη Γερμανία (44 τοις

εκατό) και τη Γαλλία (58 τοις εκατό), αν και είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο

ποσοστό στην Ισπανία (83 τοις εκατό). Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν

περίπου τα δύο τρίτα των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών, και δεδομένων

των σχετικά σταθερών τιμών των κατοικιών έως σήμερα, προστατεύουν τα

νοικοκυριά από τις διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων κατά τη

διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Γενικά, λόγω της κρίσης, ο οικονομικός πλούτος συγκεντρώνεται σε λιγότερο

επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι καταθέσεις και τα ομόλογα. Η αξία των

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ιταλικών νοικοκυριών ως

ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη,

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα  χαμηλά εισοδήματα και τα νέα νοικοκυριά έχουν

μικρότερο μερίδιο του πλούτου, καθιστώντας τις ομάδες αυτές πιο ευάλωτες σε

περιόδους οικονομικής ύφεσης. Τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά και οι νέοι

έχουν πληγεί πιο έντονα από τη μείωση των εισοδημάτων και τις συνθήκες

δημοσιονομικής στενότητας.
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4.5 Κυριότερα Ευρήματα ερευνών για την Ιρλανδία

Υπάρχει μια ποικιλία μορφών πίστωσης και χρέους στην Ιρλανδία. Τα  τέσσερα είδη

των καθυστερούμενων οφειλών ταξινομούνται από την ΕΕ-SILC  ως εξής: υποθήκες/

ενοίκια, λογαριασμοί εταιριών κοινής ωφελείας, δόσεις δανείων και άλλα αξιόγραφα.

Το ποσοστό του συνόλου των νοικοκυριών με καθυστερήσεις σε υποθήκες ή στο

ενοίκιο κυμαινόταν γύρω στο 4% μεταξύ 2004 και το 2007. Ωστόσο, υπάρχει μια

σαφής ανοδική τάση από το 2008 και το 2009. Παρόμοια ανοδική τάση παρατηρείται

και για χρέη σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας και κοινά έξοδα διαβίωσης, από το

2007. Το ποσοστό των καθυστερούμενων οφειλών και σε άλλα δάνεια ήταν σταθερό

κατά την περίοδο μεταξύ 2004 και 2008, αλλά αυξήθηκε από 2% έως 4% μεταξύ

2008 και 2009. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται σε άλλους λογαριασμούς, οι

οποίοι αυξήθηκαν από 3% σε 17% μεταξύ του 2008 και του 2009. Καθώς η

οικονομική ύφεση συνεχίστηκε και μετά το 2008, οι ανοδικές τάσεις στις οικονομικές

δυσκολίες που μετρώνται στην ΕΕ-SILC επιταχύνθηκαν και τις επόμενες χρονιές.

Κατά την περίοδο 2004-2009 το ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποίησε

χρέος για να ικανοποιήσει τις συνήθεις συνθήκες διαβίωσης ανέβηκε από το 6,5% το

2006 στο 11% το 2009. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι πιθανό να δίνουν κάθε

φορά προτεραιότητα και σε διαφορετικά είδη του χρέους. Για παράδειγμα, ένα μήνα

μπορούν να αφήσουν χρέος στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ώστε να πληρώσουν το

ενοίκιο, ενώ κάποιο μήνα οι λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας να

καταβάλλονται σε βάρος των άλλων δανείων (Russell et al., 2011).

Η ηλικιακή κατανομή του χρέους πιστωτικών καρτών και άλλων μορφών πίστωσης

διαφέρει από τις καθυστερούμενες οφειλές. Σε αμφότερες περιπτώσεις, η ηλικιακή

ομάδα κάτω των 35 δεν είναι η ομάδα που είναι πιο πιθανό να είναι υπερχρεωμένη,

αλλά η ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 είναι πιο πιθανή για τις πιστωτικές κάρτες και η

ηλικιακή ομάδα 34 έως 54 για τις υπεραναλήψεις. Τα νοικοκυριά με χαμηλό

εισόδημα κάτω από 20% της κλίμακας κατανομής του εισοδήματος είναι πολύ πιο
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πιθανό να καθυστερούν να πληρώσουν δόσεις δανείων, λογαριασμούς κοινής

ωφελείας κτλ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μορφές του χρέους στην Ιρλανδία, προκύπτει ότι το

82% των νοικοκυριών δεν έχουν τρέχουσες οφειλές. Για το 18% των νοικοκυριών

με πρόβλημα χρέους, το μέσο οφειλόμενο ποσό είναι 2.505,00 €. Ενώ το χρέος αυτό

φαίνεται να είναι περιορισμένο σε απόλυτους όρους, ένα κρίσιμο ζήτημα για τα εν

λόγω νοικοκυριά είναι το επίπεδο του χρέους σε σύγκριση με το εισόδημα των

νοικοκυριών (Russell et al., 2011).

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα δείχνουν ότι, το 2008, το 5% των ιρλανδικών

νοικοκυριών ήταν υπερχρεωμένα με τη χρήση ενός μέτρου υπερχρέωσης με βάση τις

συστάσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕ, το οποίο συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με

τις συνεχείς καθυστερήσεις, την αντίληψη για το βάρος του φορτίου πληρωμής και

την έλλειψη ρευστότητας. Συνεπώς, προκύπτει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του

χαμηλού εισοδήματος, της φτώχειας και της υπερχρέωσης. Τα νοικοκυριά με χαμηλό

εισόδημα και τα νοικοκυριά σε κατάσταση φτώχειας διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

από τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές, είναι πιο πιθανό να θεωρούν τις τακτικές δαπάνες

και την εξόφληση χρεών ένα βαρύ φορτίο, έχουν έλλειψη ρευστότητας, και ως εκ

τούτου διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπερχρέωσης (Russell et al., 2011).

4.6 Κυριότερα Ευρήματα ερευνών για το Ηνωμένο Βασίλειο

Η μελέτη των Bryan et al. (2010) για την υπερχρέωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε

ότι η υπερχρέωση είναι πιο συχνή μεταξύ των νέων ενηλίκων, ιδίως εκείνων ηλικίας

25-34 ετών. Η αναλογία των ατόμων με ακάλυπτες καθυστερήσεις στις πληρωμές

προέκυψε υψηλότερη μεταξύ των ατόμων 25-34 ετών, σε ποσοστό 6,2%, και ο

αριθμός αυτός μειώνεται σταδιακά στο 5,2% για τα άτομα μεταξύ 35 έως 44 ετών,

στο 4% στα άτομα μεταξύ 45 έως 54 ετών και στο 2,1% στα άτομα μεταξύ 55 και 64

ετών. Λιγότερο από το 1% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σημειώνει

καθυστερήσεις στις πληρωμές. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι
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γενικά όσοι ενοικιάζουν κατοικία είχαν τα υψηλότερα επίπεδα της υπερχρέωσης, ενώ

οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι στην κατοχή  τους είχαν χαμηλότερα επίπεδα

χρέους. Η υπερχρέωση είναι περισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των νοικοκυριών με

χαμηλό εισόδημα, κυρίως με τη χρήση του δείκτη υποκειμενικής επιβάρυνσης.

Επιπλέον, πάνω από 5% των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με ετήσιο ακαθάριστο

εισόδημα κάτω των £ 10.000 καθυστερεί τις πληρωμές των χρεών του, σε σύγκριση

με το 4% των ατόμων σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μεταξύ £ 10.000 και £

50.000, και το 2% των νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα πέραν των £ 50.000. Τα

άτομα σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα λιγότερο από £ 10.000 έχουν επίσης τρεις

φορές περισσότερες πιθανότητες από εκείνους με εισόδημα άνω των £ 50,000 να

δηλώσουν ότι το ακάλυπτο χρέος τους αποτελεί για αυτούς ένα βαρύ φορτίο (σε

ποσοστό 9,4% έναντι 3,3%). Ωστόσο, οι άνθρωποι με το υψηλότερο εισόδημα είχαν

κατά μέσο όρο περισσότερες δεσμεύσεις πίστωσης από αυτούς με τα χαμηλότερα

εισοδήματα. Ακόμη, η υπερχρέωση είναι πιο συχνή μεταξύ των μόνων γονέων με

εξαρτώμενα παιδιά, καθώς περισσότερο από το 12% αυτής της ομάδας είχε

καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ το 22% ανέφερε ότι το ακάλυπτο χρέος τους

αποτελεί ένα βαρύ φορτίο.

Όσον αφορά την υπερχρέωση σε επίπεδο νοικοκυριού, ένας σημαντικός παράγοντας

που την επηρεάζει είναι η ηλικία του προσώπου αναφοράς του νοικοκυριού. Η σχέση

μεταξύ υπερχρέωσης και ηλικίας που βρέθηκε να ισχύει σε ατομικό επίπεδο

παραμένει και σε επίπεδο νοικοκυριού. Σε γενικές γραμμές, τα νοικοκυριά στα οποία

τα άτομα αναφοράς είναι ηλικίας κάτω των 34 ετών είχαν τα υψηλότερα επίπεδα

υπερχρέωσης. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στα οποία το άτομο αναφοράς είναι

ηλικίας 16 έως 24 ετών, είχε κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, και αυτό το

ποσοστό πέφτει στο 15% σε νοικοκυριά όπου το άτομο αναφοράς είναι ηλικίας 35

έως 44 ετών, και σε λιγότερο από 4%, όπου το άτομο αναφοράς του νοικοκυριού

είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Ακόμη, ένα στα πέντε νοικοκυριά όπου το άτομο

αναφοράς είναι ηλικίας 16 έως 44 ετών είχαν κάποιο χρέος που να αποτελεί βαρύ

φορτίο, ποσοστό που πέφτει σε λιγότερο από 5% σε νοικοκυριά όπου το πρόσωπο

αναφοράς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Όσον αφορά τη στέγαση, ένα λιγότερο σταθερό μοτίβο αναδύεται μεταξύ των

επιπέδων υπερχρέωσης και της κατοχής κατοικιών στα νοικοκυριά σε σχέση με ό, τι
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παρατηρήθηκε σε ατομικό επίπεδο. Περίπου ένα στα πέντε νοικοκυριά που

ενοικιάζουν κάποιο χώρο για την διαμονή τους εμφανίζουν καθυστερούμενες

πληρωμές, σε σύγκριση με το 8% των νοικοκυριών που φέρουν ενυπόθηκα δάνεια

και λιγότερο από 2% των νοικοκυριών που διαθέτουν ακίνητα χωρίς υποθήκη.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που μελετάται είναι το εισόδημα των

νοικοκυριών. Υπάρχει μια ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ του εισοδήματος των

νοικοκυριών και της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Για παράδειγμα, το 15% των

νοικοκυριών με εισόδημα κάτω των £ 10.000 ανά έτος είχαν κάποιες

καθυστερούμενες πληρωμές, σε σύγκριση με το 5% των ατόμων με ετήσιο εισόδημα

£ 50.000 ή περισσότερο.

Εξετάζεται, ακόμη, ο τύπος του νοικοκυριού, με τους μόνους γονείς με εξαρτώμενα

παιδιά να θεωρείται πιο πιθανό να είναι υπερχρεωμένοι, ένα εύρημα που προκύπτει

τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νοικοκυριών. Σχεδόν το ένα τρίτο των

μονογονεϊκών νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά είχαν κάποιες ληξιπρόθεσμες

οφειλές, ενώ το 15% είχε ακάλυπτη την αποπληρωμή χρέους που υπερβαίνει το 25%

του εισοδήματός τους, το 12% είχε να αποπληρώσει κάποιο χρέος που υπερβαίνει το

50% του εισοδήματος, και το 30% είχε κάποιο χρέος που ήταν ένα βαρύ φορτίο για

την οικογένεια.

Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου αναφοράς του νοικοκυριού, τα

νοικοκυριά στα οποία το άτομο αναφοράς έχει κάποιο τίτλο σπουδών, είναι λιγότερο

πιθανό να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές (σε ποσοστό 5,6%), να έχουν ακάλυπτη

κάποια αποπληρωμή του χρέους που υπερβαίνει το 25% του εισοδήματος των

νοικοκυριών ( σε ποσοστό 6,2%), και να έχουν απλήρωτο κάποιο χρέος που

υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος (σε ποσοστό 6,5 %). Επιπλέον, τα νοικοκυριά

στα οποία το άτομο αναφοράς δεν είχε τυπικά προσόντα είναι πιο πιθανό να είναι

υπερχρεωμένο, σύμφωνα με το λόγο αποπληρωμή προς εισόδημα (σε ποσοστό

11,3%. Αυτές είναι, ως εκ τούτου, κάποιες ενδείξεις ότι η εκπαίδευση μειώνει την

πιθανότητα υπερχρέωσης. Ωστόσο, τα νοικοκυριά στα οποία το άτομο αναφοράς δεν

είχε κάποια τυπικά προσόντα σπουδών είναι λιγότερο πιθανό να έχουν οποιαδήποτε

δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών που να αποτελεί βαρύ φορτίο (10%) και

έχουν το μικρότερο αριθμό πιστωτικών υποχρεώσεων.
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Σε ό, τι αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου αναφοράς του

νοικοκυριού, νοικοκυριά όπου το άτομο αναφοράς απασχολείται σε ένα πιο

εξειδικευμένο επάγγελμα είναι λιγότερο πιθανό να είναι υπερχρεωμένα. Λιγότερα

από το 6% των νοικοκυριών αυτών είχαν οποιαδήποτε καθυστερούμενα, 6% ήταν

υπερχρεωμένα, σύμφωνα με το δείκτη αποπληρωμής προς έσοδα, και το 12% ήταν

υπερχρεωμένα, με βάση τη χρήση του δείκτη υποκειμενικής επιβάρυνσης. Η

υπερχρέωση είναι πιο συχνή μεταξύ των νοικοκυριών, όπου το πρόσωπο αναφοράς

βρίσκεται σε κάποια θέση ρουτίνας ή σε χειρονακτικές εργασίες, αλλά είναι πιο

πιθανό να συμβεί σε νοικοκυριά όπου το πρόσωπο αναφοράς δεν έχει εργαστεί ποτέ ή

βρίσκεται σε μακροχρόνια ανεργία.

Το καθεστώς της δραστηριότητας του ατόμου αναφοράς αποτελεί ένα ακόμη

παράγοντα που επηρεάζει την υπερχρέωση. Η ανεργία, η φροντίδα της οικογένειας

και η μακροχρόνια ασθένεια ή αναπηρία συνδέονται με τα υψηλά επίπεδα της

υπερχρέωσης. Για παράδειγμα, το 38% των νοικοκυριών στα οποία το άτομο

αναφοράς είναι άνεργος είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως επίσης και το 35% των

νοικοκυριών στα οποία το άτομο αναφοράς φροντίζει την οικογένεια και το 27% των

νοικοκυριών στα οποία υπάρχει κάποιος που είναι άρρωστος ή κάποιο άτομο με

ειδικές ανάγκες. Αντίθετα, μόνο το 2% των νοικοκυριών που το άτομο αναφοράς

είναι συνταξιούχος και το 10% των νοικοκυριών στα οποία το πρόσωπο αναφοράς

εργάζεται, είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παρόμοια ευρήματα  προκύπτουν και με τη

χρήση του δείκτη υποκειμενικής επιβάρυνσης.

Τέλος, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού που εργάζονται επηρεάζουν το επίπεδο

υπερχρέωσης. Σε αυτό το κριτήριο προκύπτει μια μάλλον αντιφατική εικόνα. Για

παράδειγμα, καμία σχέση δεν φαίνεται να προκύπτει μεταξύ της ύπαρξης

ληξιπρόθεσμων οφειλών στο νοικοκυριό και τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού

που εργάζονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά που απαρτίζονται από

ανέργους δεν αντιμετωπίζουν επιπλέον κίνδυνο υπερχρέωσης σε σχέση με τα

νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν εργαζόμενα άτομα. Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο

κάθε χρέος στο νοικοκυριό αποτελεί μια επιβάρυνση, αυξάνεται με τον αριθμό των

απασχολουμένων στο νοικοκυριό.
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4.7 Κυριότερα Ευρήματα ερευνών για τη Λετονία

Σύμφωνα με την μελέτη των Erbenova et al. (2011), που διεξήχθη για το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο, η οικονομική έκρηξη της Λετονίας την περίοδο 2000 - 2007

κινητοποιήθηκε από την πίστωση και αύξησε ταχύτατα τα δάνεια των νοικοκυριών.

Οι κύριοι παράγοντες αυτής της αύξησης του χρέους ήταν η μετάβαση της Λετονίας

προς μια οικονομία της αγοράς, η άφθονη ρευστότητα, το χαμηλό επιτόκιο -ιδίως

όσον αφορά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα- και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

και της εργασίας μετά την ένταξη της Λετονίας στην ΕΕ το 2004. Η αντιστροφή της

έξαρσης των πιστώσεων οδήγησε σε μια βαθιά ύφεση και μια απότομη αύξηση στα

μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ έπεσε από διψήφια

ποσοστά το 2007 στο μείον 18 τοις εκατό το 2009, οι μισθοί και οι τιμές μειώθηκαν

και η ανεργία αυξήθηκε σε σχεδόν 21 τοις εκατό. Τα δάνεια σε καθυστέρηση για

περισσότερες από 90 ημέρες, έφτασαν το 19 τοις εκατό του συνόλου των δανείων στο

τέλος του 2010, ενώ ήταν 16 τοις εκατό στο τέλος του 2009 και περίπου δύο τοις

εκατό κατά την έναρξη της κρίσης στα μέσα του 2008. Τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια για τις υποθήκες των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν περίπου το 30 τοις εκατό

των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και έχουν υπερτριπλασιαστεί από το

τέλος του 2008.

Η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών της Λετονίας πριν από την κρίση ήταν η

ταχύτερη μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην

Ευρώπη ήταν στα ίδια επίπεδα μόνο με την Ισλανδία και την Ισπανία. Οι πιστώσεις

προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 20 τοις εκατό από έτος σε έτος μεταξύ

του 2000 και του 2007. Ως αποτέλεσμα, το χρέος της Λετονίας έφθασε στο 116 τοις

εκατό του ΑΕΠ το 2007 σε σύγκριση με κάτω από 35 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2000.

Ο δανεισμός των νοικοκυριών είναι συγκεντρωμένος στα δάνεια για τις αγορές και

την επισκευή κατοικιών, με την καταναλωτική πίστη να παραμένει σχετικά

ασήμαντη. Το συνολικό χρέος των νοικοκυριών ανήλθε σε 46 τοις εκατό του ΑΕΠ

στο τέλος του 2009, εκ των οποίων το 81 τοις εκατό ήταν δάνεια για αγορά κατοικίας.

Ωστόσο, λιγότερο από το 20 τοις εκατό των νοικοκυριών εκτιμάται ότι έχουν

υποθήκες σε σύγκριση με περίπου 40 τοις εκατό των νοικοκυριών στις Ηνωμένες
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Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι μεγάλο μέρος των Λετονών

εξακολουθούσαν να ζουν σε διαμερίσματα από την σοβιετική εποχή τα οποία

αποφάσισαν να εγκαταλείψουν κατά τη διαδικασία της μετάβασης στην οικονομία

της αγοράς. Όπως και σε πολλές άλλες Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης, τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στη Λεττονία εξακολουθούν να μην είναι

πολύ κοινά, ενώ συγκεντρώνονται κυρίως στα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα.

Στη Λετονία, το ακαθάριστο χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε ραγδαία κι έφτασε

έως το 74 τοις εκατό των εσόδων στο τέλος του 2008, το οποίο αν και είναι

υψηλότερο από ό, τι στα περισσότερα νέα μέλη της ΕΕ, είναι σχετικά χαμηλό σε

σχέση με τις χώρες της ζώνης του ευρώ και των άλλων προηγμένων οικονομιών.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει το καθεστώς της προσωπικής αφερεγγυότητας για να

παρέχει στα νοικοκυριά μια βιώσιμη στρατηγική εξόδου από την ακραία

υπερχρέωση. Όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα δάνεια των νοικοκυριών

στη Λετονία είναι full-recourse (δηλαδή, ένα άτομο δεν απελευθερώνεται από το

χρέος πριν από την υλοποίηση των ασφαλειών). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό το

νομικό πλαίσιο να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό που δίνει στα υπερχρεωμένα αλλά

και οικονομικά υπεύθυνα άτομα οι οποίοι δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε μία

οικειοθελή διευθέτηση εκτός δικαστηρίου με τους πιστωτές τους, ένα νέο ξεκίνημα,

ώστε να μπορούν να γίνουν συμμετέχοντες στην επίσημη οικονομία αντί να χάνονται

στην παραοικονομία. Το νομικό καθεστώς προσωπικής αφερεγγυότητας εισήχθη για

πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2008 και υπέστη βελτιώσεις το 2009 - με την τεχνική

βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για να κάνουν τις διαδικασίες πιο

γρήγορες και πιο προσιτές για τους οφειλέτες. Με βάση την εμπειρία που

αποκτήθηκε, ένας νέος πτωχευτικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2010. Ο

νέος νόμος προβλέπει για τους οικονομικά υπεύθυνους μεμονωμένους οφειλέτες μια

νέα αρχή στο τέλος της διαδικασίας αφερεγγυότητας, με την αποδέσμευσή τους από

το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που απομένουν μετά την πώληση των μη

απαλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων και την εκπλήρωση των συγκεκριμένων

απαιτήσεων αποπληρωμής. Η απότομη αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων

προσωπικής αφερεγγυότητας - 245 διαδικασίες κατατέθηκαν στο δικαστήριο από τον

Αύγουστο του  2009  έως τον Ιούνιο του 2010, σε σύγκριση με μόνο 57 περιπτώσεις

τους 18 μήνες που είχαν προηγηθεί. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά
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θεωρούν όλο και περισσότερο βιώσιμο αυτό το εργαλείο για την αντιμετώπιση της

υπερχρέωσης.

4.8 Κυριότερα Ευρήματα ερευνών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η έρευνα HFCS παρέχει μια εικόνα των κύριων σχηματοποιημένων δεδομένων  για

την κατανομή των υποχρεώσεων των νοικοκυριών και τους  δείκτες της οικονομικής

πίεσης. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για 62.000 νοικοκυριά σε

ολόκληρη την Ευρωζώνη, που συλλέχθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών.

Το συνολικό χρέος διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το χρέος με υποθήκη, το οποίο

εξασφαλίζεται από το νοικοκυριό με την κύρια κατοικία του με ή άλλα περιουσιακά

στοιχεία, και το χρέος από μη ενυπόθηκα δάνεια, το οποίο περιλαμβάνει τις

πιστωτικές γραμμές, το χρέος υπερανάληψης, το χρέος πιστωτικών καρτών και άλλων

χρεών μη ενυπόθηκων δανείων. Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει ότι,

συνολικά, το 43,7% των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ έχει κάποιο χρέος. Τα

ενυπόθηκα δάνεια είναι λιγότερο διαδεδομένα ( το 23,1% των νοικοκυριών έχουν

ενυπόθηκα δάνεια και το 29,3% έχει μη ενυπόθηκα δάνεια). Παρόλα αυτά το μέγεθος

των ενυπόθηκων δανείων είναι πολύ σημαντικότερο. Η μέση τιμή των ενυπόθηκων

δανείων για τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ είναι 68.400,00 €, ενώ για το χρέος μη

ενυπόθηκων είναι 5.000,00 €.

Η εικόνα για το χρέος χωρίς υποθήκη διαφέρει από εκείνο των ενυπόθηκων δανείων

για πολλούς σημαντικούς λόγους. Πρώτον, η συμμετοχή στο χρέος μη ενυπόθηκων

είναι πιο συγκεντρωμένη μεταξύ ομάδων όπως οι ενοικιαστές ( σε ποσοστό 33,9% σε

σύγκριση με το 26,2% που ισχύει για τους ιδιοκτήτες σπιτιού). Δεύτερον, ενώ το

χρέος χωρίς υποθήκη είναι πιο διαδεδομένο για τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα, η

διαφορά όσον αφορά τη συμμετοχή μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων

εισοδημάτων είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι για τα στεγαστικά δάνεια.

Τρίτον, το μη ενυπόθηκο χρέος μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, αντανακλώντας

ενδεχομένως τη φθίνουσα ανάγκη για χρέος καταναλωτικού τύπου  σε μεταγενέστερα

στάδια της ζωής. Τέταρτον, όσον αφορά το καθεστώς εργασίας,
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το χρέος χωρίς υποθήκη είναι αρκετά διαδεδομένο στην κατηγορία των ατόμων που

δεν εργάζονται (με συμμετοχή σε ποσοστό 31,8%), μερικοί από τους οποίους μπορεί

να έχουν υποστεί δυσμενείς παροδικές διαταραχές εισοδήματος.

Η μέση αναλογία του συνολικού χρέους προς το σύνολο των περιουσιακών

στοιχείων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπάρχον απόθεμα των διαθέσιμων

πόρων για τη διαχείριση του χρέους. Η μέση τιμή για τα νοικοκυριά της ζώνης του

ευρώ ανέρχεται σε 21,8%, πράγμα που σημαίνει ότι το μέσο χρεωμένο νοικοκυριό

στη ζώνη του ευρώ έχει περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν περίπου πέντε φορές

τις εκκρεμείς οφειλές του. Ενώ η αναλογία αυτή είναι σχετικά χαμηλή στο σύνολό

της (και, επίσης, βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή για τις

Ηνωμένες Πολιτείες που φτάνει το 41%), είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ των

υπερχρεωμένων νοικοκυριών, έτσι ώστε συγκεκριμένες ομάδες των χρεωμένων

νοικοκυριών είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην πίεση του χρέους. Για παράδειγμα,

τα νοικοκυριά με υψηλό λόγο χρέους-περιουσιακών στοιχείων είναι συνήθως οι

μονομελείς οικογένειες (33,7%), οι μη ιδιοκτήτες σπιτιού (41,5%), τα νοικοκυριά

που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της κατανομής του εισοδήματος (36,2%), τα

νοικοκυριά με άτομα ηλικίας κάτω των 35 (46,4%), και τα νοικοκυριά χωρίς

εργαζόμενους (42,8%) σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι), δηλαδή

ομάδες νοικοκυριών που τείνουν να κατέχουν λιγότερο περιουσιακά στοιχεία.

Η μέση αναλογία του χρέους προς το ετήσιο εισόδημα (για τα νοικοκυριά που

δήλωσαν ότι έχουν χρέος) απεικονίζει πόσο καιρό θα χρειαστεί μια οικογένεια για να

εξοφλήσει το σύνολο του δανεισμού της, εάν αφιέρωνε ολόκληρο το τρέχον ετήσιο

εισόδημά της σε αυτό. Η μέση τιμή για τη ζώνη του ευρώ είναι 62,0% που σημαίνει

ότι το συνολικό χρέος ισούται με 7,5 μήνες εισοδήματος. Ο λόγος είναι σημαντικά

υψηλότερος για συγκεκριμένους υπο-πληθυσμούς, όπως οι ιδιοκτήτες ακινήτων

(117,5%) και οι αυτοαπασχολούμενοι (91,0%).

Η  μέση αναλογία εξυπηρέτησης του χρέους προς το εισόδημα αντανακλά το βαθμό

της αποστράγγισης που έχει για το τρέχον εισόδημα η εξυπηρέτηση του χρέους. Η

διάμεσος του δείκτη αυτού για την Ευρωζώνη ανέρχεται σε 13,9%.

Η μέση αναλογία των καθαρών ρευστών διαθεσίμων προς το εισόδημα σηματοδοτεί

το ποσό των διαθέσιμων σε ένα νοικοκυριό με χαμηλό κόστος, σε περίπτωση που τα
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μέλη της επηρεαστούν αρνητικά από κάποια σοκ. Για τη ζώνη του ευρώ, η μέση

αναλογία ανέρχεται σε 18,6% που σημαίνει ότι η καθαρή ρευστότητα αποτελεί μόλις

πάνω από δύο μήνες εισοδήματος των νοικοκυριών.

Οι δείκτες που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα τείνουν να επιβεβαιώσουν ότι τρεις

συγκεκριμένοι υπο-πληθυσμοί είναι οικονομικά περισσότερο ευάλωτοι. Οι

πληθυσμοί αυτοί  είναι τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, τα νέα

νοικοκυριά (κάτω των 35 ετών) και οι άνεργοι. Επιπλέον, όλοι οι δείκτες

παρουσιάζουν αρκετά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, η

διάμεσος του δείκτη χρέους προς περιουσιακά στοιχεία κυμαίνεται μεταξύ 3,9% (για

τη Σλοβενία) και 41,3% (για την Ολλανδία). Τα στατιστικά στοιχεία για το μέσο

δείκτη χρέους προς το εισόδημα διαφέρουν ακόμη περισσότερο, αφού κυμαίνονται

μεταξύ 22,7% για τη Σλοβακία και 194,1% για την Ολλανδία.

Με βάση την έρευνα αυτή, η Ελλάδα έχει δείκτη χρέους προς περιουσιακά στοιχεία

14,8%,  ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανέρχεται σε 21,8%. Ο δείκτης χρέους

προς εισόδημα ανέρχεται σε 47,2%, με το μέσο όρο της Ευρωζώνης να ανέρχεται σε

62%. Ο δείκτης εξυπηρέτησης προς το εισόδημα ισούται με 14,7%, λίγο πάνω από

την Ευρωζώνη που έχει μέση τιμή του δείκτη 13,9%. Τέλος, τα ρευστοποιήσιμα

περιουσιακά στοιχεία προς το εισόδημα ανέρχεται σε 4,9%, όταν ο μέσος όρος της

Ευρωζώνης ανέρχεται σε 18,6%. Συνεπώς, μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στα

ρευστοποιήσιμα στοιχεία, τα οποία αποτελούν για τους Έλληνες πολύ μικρό ποσοστό

του εισοδήματός τους.

Η δεύτερη έρευνα που θα μελετηθεί κι έλαβε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι η EU-SILC, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008. Το

2008, το ποσοστό των ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού που ζούσε σε νοικοκυριά

σε κρίσιμη κατάσταση (καθώς χρωστούσε ένα ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο

διαθέσιμο εισόδημα  του νοικοκυριού) ήταν πάνω από 5% σε πέντε κράτη μέλη: το

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αυστρία και την Ελλάδα. Σε

επίπεδο της ΕΕ-27, περίπου εννέα άτομα στα 10 ζούσαν σε νοικοκυριά με

τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασμό και ελαφρώς κάτω από ένα από τα δύο ζούσε

σε νοικοκυριά με μια τουλάχιστον πιστωτική κάρτα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η

έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2008, σε μια εποχή που η οικονομική και

χρηματοπιστωτική κρίση δεν είχε ακόμη ξεκινήσει σε ορισμένες χώρες.
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Όσον αφορά τα άτομα με οφειλόμενο ποσό σε πιστωτικές κάρτες ή δανεισμό

μεγαλύτερο από το 100% του μηνιαίου εισοδήματος, τα υψηλότερα ποσοστά

βρέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (8,6%), την Ελλάδα (2,5%) και την Ιρλανδία

(2,1%). Όσον αφορά τις οφειλές σε στεγαστικά δάνεια, το ποσοστό των ατόμων σε

νοικοκυριά με χρέος υψηλότερο από ό, τι το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν

κάτω από 1%, με μόνο τέσσερις εξαιρέσεις: τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα

και την Κύπρο.

Το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα τραπεζικό

λογαριασμό και μεταξύ αυτών εκείνα με ένα μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό

υπερανάληψης. Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά με ένα τραπεζικό

λογαριασμό ήταν πάνω από 80% σε όλες τις χώρες ΕΕ-27, με τρεις εξαιρέσεις: τη

Βουλγαρία (17,1%), τη Ρουμανία (24,6%) και την Ελλάδα (29,9%). Το ποσοστό των

νοικοκυριών με έναν τραπεζικό λογαριασμό ξεπέρασε ακόμη και το 95% σε 15 από

τις 27 χώρες της ΕΕ. Όσον αφορά το ποσοστό των νοικοκυρών με λογαριασμούς

υπερανάληψης σε σχέση με το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού τους, το 5,3% των

κατοίκων της ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά στα οποία το ποσό που χρωστούσαν ήταν ίσο

ή υπερέβαινε το 33% του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2.2% είχε χρέος με αξία

μεγαλύτερη από το διαθέσιμό τους εισόδημα. Το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε

νοικοκυριά στα οποία το ποσό που χρωστούσαν ήταν μεγαλύτερο του 33% του

μηνιαίου εισοδήματος ήταν πάνω από 10% σε τέσσερις χώρες: τη Γερμανία (15,6%),

την Κύπρο (12,4%), την Αυστρία (11,8%) και την Σλοβενία (10,1%). Περίπου το

45% των ερωτηθέντων ήταν μέλη νοικοκυριών με τουλάχιστον μία πιστωτική κάρτα.

Το ποσοστό αυτό ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών από περίπου 10% στην

Ουγγαρία (9,4%) και τη Ρουμανία (12,0%) σε περισσότερο από το 70% στο Ηνωμένο

Βασίλειο (74,1%) και το Λουξεμβούργο (84,1%). Συνολικά, το ποσοστό των ατόμων

σε νοικοκυριά που όφειλαν περισσότερο σε πιστωτικές κάρτες από το μηνιαίο τους

εισόδημα ήταν 1,4% σε επίπεδο ΕΕ-27, με μεγαλύτερο ποσοστό σε τρεις χώρες: το

Ηνωμένο Βασίλειο (8,6%), την Ελλάδα (2,5%) και την Ιρλανδία (2,1%).

Συνοψίζοντας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παρατηρηθεί μια γενική αύξηση του

χρέους των νοικοκυριών κατά τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ σε ορισμένες χώρες

υπήρξε πολύ μεγάλη επιτάχυνση τα τελευταία χρόνια. Σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση

τη Γερμανία, υπήρξε μια αύξηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των
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νοικοκυριών (ως ποσοστό του ΑΕΠ), μεταξύ 2001 και 2008. Το 2008, η Ιρλανδία

εμφάνισε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (113%), πίσω

μόνο από τη Δανία (144%) και την Ολλανδία (121%). Το ιρλανδικό επιτόκιο

αυξήθηκε κατά 120% μέσα σε επτά χρόνια, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη

αύξηση στις χώρες της ΕΕ των 15, μετά την Ελλάδα (146%). Το επίπεδο του χρέους

των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σημαντικά χαμηλότερο στην ΕΕ των 12

χωρών από ό, τι στις χώρες της ΕΕ των 15. Ωστόσο, χώρες όπως η Βουλγαρία, η

Λιθουανία, η Ουγγαρία και η Λετονία έχουν βιώσει μια δραματική αύξηση σε αυτό

το μέτρο των χρεών μεταξύ του 2001 και του 2008. Η ταχεία αύξηση του χρέους των

νοικοκυριών στα νέα κράτη μέλη είναι λόγω της μετάβασης σε οικονομίες της

αγοράς, οι απορυθμισμένες χρηματοπιστωτικές αγορές και η μεγαλύτερη

διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα

ενυπόθηκα δάνεια και οι εμπορικές πιστώσεις. Η αύξηση του επιπέδου του χρέους

των νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι επίσης εμφανής στο επίπεδο του

χρέους ως ποσοστό του ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος. Και πάλι, η Ιρλανδία, η

Δανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζουν με το μεγαλύτερο

ποσοστό του χρέους των νοικοκυριών προς το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα. Το χρέος

των νοικοκυριών στην Ιρλανδία ανήλθε στο 141% του ετήσιου διαθέσιμου

εισοδήματος το 2005, που αντιστοιχεί σε αύξηση 74% από το 2000 (Russell et al.,

2011).

4.9 Συσχέτιση με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, μπορούν να προκύψουν τα ακόλουθα

συμπεράσματα σχετικά με τη συσχέτιση του θεωρητικού υποβάθρου και της

υπερχρέωσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δανεισμός των

νοικοκυριών στην Ελλάδα ξεκινά να αυξάνεται ανησυχητικά από την είσοδο της

χώρας στο ενιαίο νόμισμα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν μειώθηκαν τα

επιτόκια δανεισμού (Mitrakos et al, 2005).  Η χώρα και οι ελληνικές τράπεζες είχαν

άριστη πιστοληπτική ικανότητα γεγονός που διευκόλυνε την λήψη δανειακών

κεφαλαίων. Η ταυτόχρονη απορρύθμιση των αγορών, επίσης είχε σημαντικό ρόλο
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στην αύξηση του δανεισμού. Σε ό, τι αφορά την ηλικία, στην Ελλάδα μεγαλύτερο

ποσοστό υπερχρέωσης εμφανίζουν τα νοικοκυριά με άτομα ηλικίας 50 έως 60 ετών

γεγονός που διαφέρει από τα διεθνή ευρήματα, στα οποία μεγαλύτερη χρέωση

εμφανίζεται στα άτομα ηλικίας 30-40 ετών, καθώς και στη Θεωρία του Κύκλου

Ζωής. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση τα ελληνικά δεδομένα συμφωνούν

με τα θεωρητικά ευρήματα, καθώς οι άνεργοι εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά

υπερχρέωσης. Για τους τύπους των δανείων, στην Ελλάδα ο μεγαλύτερο αριθμός

δανείων είναι καταναλωτικά, ενώ σε όρους αξίας τα μεγαλύτερα δάνεια είναι τα

στεγαστικά.

Η έρευνα της Κάπα Research χρησιμοποιεί μια από τις μεθόδους μέτρησης της

υπερχρέωσης, την υποκειμενική μέθοδο. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι κύριες

αιτίες υπερχρέωσης είναι συμβατές με τα βιβλιογραφικά ευρήματα, καθώς

αναφέρονται οι εσφαλμένες εκτιμήσεις, οι πρακτικές των τραπεζών και τα απρόοπτα

γεγονότα. Όσον αφορά τις συνέπειες της υπερχρέωσης στην Ελλάδα, και αυτές είναι

σε συμφωνία με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, καθώς αναφέρονται προβλήματα

υγείας και οικονομική δυσχέρεια.

Η μελέτη της υπερχρέωσης της Ιταλίας δείχνει ότι η οικονομική κρίση ήταν εκείνη

που έκανε δυσμενέστερες τις συνθήκες για τα ιταλικά νοικοκυριά, καθώς οι δείκτες

χρέους τους ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης. Όμως, η

οικονομική κρίση επέφερε μειώσεις μισθών, απώλειες στις θέσεις εργασίας κτλ. και

αποτέλεσε μια απρόοπτη και δυσμενή διαταραχή που επηρέασε την ικανότητα των

νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η Ιρλανδία αντιμετώπισε προβλήματα υπερχρέωσης, λόγω της αύξησης του

ποσοστού του χρέους, σε ομάδες του πληθυσμού που είναι σύμφωνες με τη

βιβλιογραφία (άτομα ηλικίας κοντά στα 35 έτη). Για τη μέτρηση της υπερχρέωσης

των νοικοκυριών στην Ιρλανδία, το οποίο ανήλθε σε 5%, χρησιμοποιήθηκε μια

συνδυαστική μεθοδολογία των μεθόδων που προαναφέρθηκαν.

Η υπερχρέωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι η  υπερχρέωση είναι πιο συχνή

μεταξύ των νέων ενηλίκων, ιδίως εκείνων ηλικίας 25-34 ετών, γεγονός που είναι

σύμφωνο με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας. Επιπλέον, σε συμφωνία με τα ευρήματα

της βιβλιογραφίας είναι το γεγονός ότι μεγαλύτερο ποσοστό υπερχρέωσης έχουν όσοι
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νοικιάζουν, έχουν χαμηλό εισόδημα, αλλά και οι μόνοι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά.

Όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι άνεργοι αντιμετωπίζουν

μεγαλύτερα επίπεδα υπερχρέωσης. Για την μέτρηση της υπερχρέωσης,

χρησιμοποιείται η ποσοτική και η υποκειμενική μέτρηση, που προτείνονται από τη

βιβλιογραφία.

Στην περίπτωση της Λετονίας, οι κύριοι παράγοντες της αύξησης του χρέους ήταν η

μετάβαση της Λετονίας προς μια οικονομία της αγοράς, η άφθονη ρευστότητα, το

χαμηλό επιτόκιο και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και της εργασίας μετά

την ένταξη της Λετονίας στην ΕΕ το 2004. Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζουν

ομοιότητες με την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία είδε την υπερχρέωση να

αυξάνεται μετά την είσοδο στο ενιαίο νόμισμα. Και αυτή η χώρα επηρεάστηκε

σημαντικά από την οικονομική κρίση που επέφερε σημαντικές, δυσμενείς απρόοπτες

αλλαγές. Για την μέτρηση της υπερχρέωσης, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική αλλά και η

διοικητική μεθοδολογία.

Τέλος, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μελετήθηκαν δύο μεγάλες έρευνες, η HFCS και η

EU-SILC. Από την εξέταση των δεδομένων της HFCS προκύπτει ότι, συνολικά, το

43,7% των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ έχει κάποιο χρέος. Οι πληθυσμοί που

είναι περισσότερο ευάλωτοι είναι τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο εισοδηματικό

επίπεδο, τα νέα νοικοκυριά (κάτω των 35 ετών) και οι άνεργοι. Σύμφωνα με την

δεύτερη έρευνα, το 2008, το ποσοστό των ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού που

ζούσε σε νοικοκυριά σε κρίσιμη κατάσταση  ήταν πάνω από 5% σε πέντε κράτη

μέλη: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αυστρία και την Ελλάδα.
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Κεφάλαιο 5: Συμπερασματικές παρατηρήσεις και Προτάσεις

για Παραπέρα Διερεύνηση του Θέματος

5.1 Περιορισμοί της Έρευνας και Συμπεράσματα της Συγκριτικής

Ανάλυσης

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η υπερχρέωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα και

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρέος είναι ένα κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για

να διατηρούν τα άτομα ένα σταθερό επίπεδο κατανάλωσης, συμβατό με τους πόρους

που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σε διαφορετικά στάδια του κύκλου

ζωής του ατόμου ή της οικογένειας. Ωστόσο, σε ορισμένα νοικοκυριά, για διάφορους

λόγους, το επίπεδο του χρέους μπορεί να γίνει μη βιώσιμο και το νοικοκυριό να

καταστεί υπερχρεωμένο. Από την μελέτη, εξετάστηκαν ορισμένες βασικές πτυχές της

υπερχρεώσης, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω.

Όσον φορά τις αιτίες, η ταχεία αύξηση του χρέους συνδέεται με αλλαγές στην

πρόσβαση και τη χρήση της πίστωσης, ακόμη και για νοικοκυριά με χαμηλότερα

εισοδήματα, που παραδοσιακά αποκλείονται από την πίστωση (Kempson 2002). Ένα

βασικό ζήτημα στη συζήτηση της πίστωσης είναι ο βαθμός στον οποίο τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν σε ανεύθυνο δανεισμό, ο οποίος ενθαρρύνει

τους καταναλωτές να αναλάβουν επίπεδα της πίστωσης που ήταν μη βιώσιμα. Τα

χαμηλά επιτόκια σημαίνουν ότι οι τράπεζες ενθαρρύνουν ενεργά τους καταναλωτές

να δανείζονται και να κερδοσκοπούν στην αγορά κατοικίας (Kelly 2009; Kempson,

2002). Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα νοικοκυριό μπορεί να

συσσωρεύει περισσότερο χρέος από ό, τι μπορεί να αποπληρώσει. Ο πρώτος λόγος

της υπερχρέωσης είναι η οικονομική απρονοησία (Disney et al., 2008) ή η έλλειψη

γνώσεων (Bucks & Pence, 2008). Η υπερχρέωση μπορεί επίσης να προκύψει, όταν

απρόβλεπτα γεγονότα τροποποιήσουν τις αρχικές συνθήκες στις οποίες συνάφθηκε η

σύμβαση μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη (Keese, 2009).
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Σημαντικές εξηγήσεις για την εξέλιξη της υπερχρέωσης παρέχει και η θεωρία του

κύκλου ζωής. Σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής, το εισόδημα γενικά έχει την

τάση να αυξάνεται από την αρχή της παραγωγικής ζωής και στην συνέχεια να

μειώνεται κατά την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση. Συνεπώς, η λήψη κάποιου

δανείου είναι η μέσο που επιτρέπει στα νοικοκυριά να εξομαλύνουν τις δαπάνες

διαβίωσής τους (D’ Alessio & Iezzi, 2013).

Για τα χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα πρέπει να αναφερθεί ότι

το επίπεδο του χρέους στο οποίο ένα νοικοκυριό θεωρείται υπερχρεωμένο εξαρτάται

από πολλούς παράγοντες: το μέγεθος και τη διάρθρωση του χρέους, τις ρυθμίσεις

εξυπηρέτησης του χρέους, τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, άλλα

προσωπικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, καθώς και εξωτερικοί

παράγοντες, όπως η κατάσταση της οικονομίας. Πολλές έρευνες επιδιώκουν να

σκιαγραφήσουν το προφίλ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αναζητώντας εκείνα τα

χαρακτηριστικά που τα καθιστούν περισσότερο ευάλωτα. Ένα βασικό εύρημα των

περισσότερων είναι ότι οι μόνοι γονείς, οι άνεργοι και οι ενοικιαστές είναι οι ομάδες

του πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερχρέωσης. Η απώλεια της

εργασίας, η γέννηση ενός παιδιού και το διαζύγιο έχουν επίσης αναγνωριστεί ως

γεγονότα που εκθέτουν τα νοικοκυριά στον κίνδυνο υπερχρέωσης (Disney et al.,

2008; Kempson, 2002; Kempson et al., 2004).

Όσον αφορά τη μέτρηση της υπερχρέωσης, τα βασικά υφιστάμενα μέτρα χρέωσης

των καταναλωτών ταξινομούνται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες μοντέλων (D’

Alessio & Iezzi, 2013):

 το διοικητικό μοντέλο.

 το αντικειμενικό (ή ποσοτικό) μοντέλο

 το υποκειμενικό μοντέλο

Αντίστοιχα, οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υπερχρέωση των

νοικοκυριών και τα ποσοστά αθέτησής τους είναι οι παρακάτω (Japelli et al., 2008)

εξής:
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 Τα  θεσμικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το περιβάλλον της αγοράς (ο

βαθμός προστασίας των δικαιωμάτων των πιστωτών, η αποτελεσματικότητα

της δικαστικής επιβολής και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των

δανειστών).

 Οι παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης (η ηλικιακή διάρθρωση του

πληθυσμού και ο βαθμός της εισοδηματικής ανισότητας),

 Οι παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς (η διάρθρωση του

ανταγωνισμού στην πιστωτική αγορά).

Τέλος, οι κύριες συνέπειες της υπερχρέωσης ταξινομούνται ως εξής (Russell et al.,

2011):

 Οικονομικές δυσκολίες

 Οικονομικός αποκλεισμός

 Προβλήματα  υγείας

 Το φαινόμενο των αστέγων

 Φυλάκιση

Από την μελέτη των δεδομένων για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, προκύπτει ότι τα ευρήματα της βιβλιογραφίας βρίσκουν εφαρμογή στις

χώρες που εξετάστηκαν.

Ως προς τους περιορισμούς, τέλος, η παρούσα μελέτη αντιμετώπισε μια σειρά από

δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται με την διαθεσιμότητα των στοιχείων και τη

συγκρισιμότητα των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλύσεις θα παρείχαν

σημαντικότερα αποτελέσματα, αν οι έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούσαν

τις χώρες είχαν λάβει χώρα την ίδια χρονική στιγμή και χρησιμοποιούσαν την ίδια

μεθοδολογία. Με αυτό τον τρόπο, τα συμπεράσματα της παρούσης, θα ήταν πιο

χρήσιμα, καθώς θα μπορούσαν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των χωρών.
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5.2 Συμπεράσματα από τη Συγκριτική Ανάλυση της Διερεύνησης του

Θέματος

Η αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού στην Ελλάδα μετά το 2002 και την υιοθέτηση του

κοινού νομίσματος, δημιούργησε μια συστημική ανισορροπία, η οποία αποδείχθηκε

ιδιαίτερα δυσμενής μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Οι Mitrakos et al.

(2005) αναφερόμενοι στην υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, υποστήριξαν

ότι η πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών μπορεί να ασκήσει χρηματοπιστωτική

πίεση σε περίπτωση κρίσης ή ύφεσης που θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των

νοικοκυριών ή θα αυξήσει τα επιτόκια. Η εμπειρία της οικονομικής ύφεσης στην

Ελλάδα επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους.

Η ελληνική αντίδραση καθυστέρησε σε σχέση με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε

άλλα κράτη μέλη με αποτέλεσμα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν να μην είναι σε θέση να

προλάβουν την εξάπλωση της υπερχρέωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην

Ελληνική Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την

Κοινωνική Ένταξη (2008-2010) δεν υπάρχει αναφορά στην υπερχρέωση, σε αντίθεση

με τις εκθέσεις άλλων κρατών μελών (ΙΝΚΑ, 2013).

Με τον ελλιπή στρατηγικό προγραμματισμό, το ελληνικό κράτος απέτυχε να

σχεδιάσει και να οργανώσει δομές συστηματικής πρόληψης και αντιμετώπισης της

υπερχρέωσης. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να λείπουν οι πολιτικές και οι δράσεις

προληπτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα αποτρέπουν τη μελλοντική επανεμφάνιση του

φαινομένου της υπερχρέωσης και θα προωθήσει μια υγιή καταναλωτική κουλτούρα.

Οι παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα έχουν κυρίως ρυθμιστικό χαρακτήρα. Επίσης

δεν δίνουν έμφαση στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικού και

υποστηρικτικού χαρακτήρα. Αυτό το ρόλο έχουν αναλάβει οι διάφορες ενώσεις

καταναλωτών, οι οποίες επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους, όμως έχουν

μικρότερη εμβέλεια (ΙΝΚΑ, 2013).

Επομένως, απαιτείται μια εθνική πολιτική με στρατηγικές δράσεις και μακροχρόνιες

οικονομικές δεσμεύσεις για το κράτος και δικαιώματα για τους δικαιούχους των

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εθνικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν
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μέχρι σήμερα έχουν βραχυπρόθεσμο και συγκυριακό χαρακτήρα ή απλά προσπαθούν

να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε μέσω του

ΕΣΠΑ. Η εθνική πολιτική θα πρέπει να σχεδιάζεται, να αξιολογείται και να

προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις και δεδομένα, αλλά και να είναι συνδεδεμένη με

την ικανότητα του εκάστοτε κρατικού μηχανισμού (ΙΝΚΑ, 2013).

Επιπλέον, αν και η ιδιωτική υπερχρέωση δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, το ελληνικό

πτωχευτικό δίκαιο καθυστέρησε να παρακολουθήσει τις αντίστοιχες διεθνείς

εξελίξεις. Η οικονομική ύφεση και οι αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα και την

απασχόληση επιδείνωσαν το πρόβλημα της υπερχρέωσης και αύξησαν τα

αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών. Συνεπώς, κατέστη επιτακτική η ανάγκη

για την υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα προστάτευε τα υπερχρεωμένα

νοικοκυριά και θα τους έδινε την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Μια τέτοια

προσπάθεια αποτέλεσε και ο Ν. 3869/2010, ο οποίος ψηφίστηκε μετά από μια μακρά

περίοδο διαβουλεύσεων (ΙΝΚΑ, 2013).

5.3 Προτάσεις για παραπέρα διερεύνηση του θέματος

Προτείνεται η διεξαγωγή μιας μελλοντικής έρευνας με πρωτογενή δεδομένα, που θα

επιδιώκει την συγκέντρωση στοιχείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση μια

διεθνώς παραδεκτή μεθοδολογία, όπως η EU-SILC. Με αυτό τον τρόπο, θα

προέκυπταν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την Ελλάδα, καθώς θα μπορούσε να

υπάρξει ευκολότερη σύγκριση με τα δεδομένα άλλων χωρών.
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