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∆ιαδικασία

οι

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας

πολιτικοί εκπρόσωποι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ.

κα

θέµατα

Αντώνιος Μέγγουλης, Φραγκίσκος

Οικονοµίας) και κ. Μιχάλης Χρυσο-

Κοτσώνης και ∆ηµήτριος Σπυράκος.

χοΐδης (για θέµατα Ανάπτυξης), στο

Από

Στις

9

Λούκα

Απριλίου

Κατσέλη

2009,

(για

πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης, απέστειλαν

προς

γνωµοδότηση

στην

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.), δυνάµει του άρθρου 82 παρ. 3
του Συντάγµατος, την Πρόταση Νόµου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε θέµα «Ρύθµιση
χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής

πλευράς

Ο.Κ.Ε.

µετείχε

ο

επιστηµονικός σύµβουλος ∆ρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε και
τον

επιστηµονικό

συντονισµό

της

Επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε
η

κα

Βαρβάρα

Γεωργοπούλου,

υπεύθυνη Αρχείου και Βιβλιοθήκης της
Ο.Κ.Ε.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλή-

των υπερχρεωµένων καταναλωτών

ρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3)

από τα χρέη τους».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της

συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επι-

Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας

τροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της

αποτελούµενη

προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της

από

τις

κυρίες

Μαργαρίτα Ζούλοβιτς και Ευαγγελία

18ης Μαΐου 2009.

Κεκελέκη και τους κ.κ. Γεώργιο
Τσατήρη,

Κων/νο

Γκουτζαµάνη,

Ιωάννη Πούπκο και Νικόλαο Λιόλιο.
Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Λιόλιος.

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε. που
συνεδρίασε στις 24 Ιουνίου 2009, µετά
από σχετική συζήτηση στην οποία
εισηγήτρια ήταν η κα Ζούλοβιτς,
υιοθέτησε το ακόλουθο κείµενο που
αποτελεί την υπ' αριθ. 219 Γνώµη της
Ο.Κ.Ε.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ
Στην παρούσα Γνώµη, η υπό

Στις κατ’ άρθρον παρατη-

κρίση Πρόταση Νόµου αξιολογείται

ρήσεις, µεταξύ άλλων, σηµειώνονται:

θετικά ως πρωτοβουλία ανάδειξης ενός
πραγµατικού προβλήµατος και ενός
αντίστοιχου

κενού

της

ελληνικής

νοµοθεσίας και ως αφετηρία διαλόγου
για τη διαµόρφωση του ενδεδειγµένου
θεσµικού πλαισίου.
Παρά ταύτα, η Ο.Κ.Ε. επιση-

α) προβληµατισµός για τη διάταξη
που δίνει τη δυνατότητα ένταξης
χρεών που προέρχονται από «περιορισµένη σε έκταση επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον
οφειλέτη την εµπορική ιδιότητα»,

µαίνει ότι οι διατάξεις χρήζουν περαι-

β) η ανάγκη περαιτέρω συγκεκριµε-

τέρω επεξεργασίας προκειµένου να

νοποίησης της διαδικασίας ρύθµισης

διευκρινισθούν µια σειρά από ζητήµα-

και απαλλαγής από τα χρέη,

τα και να βρεθεί η σωστή τοµή.

γ) η σκοπιµότητα να δοθεί στο

Μεταξύ άλλων, τονίζεται η

δικαστήριο

µεγαλύτερη

ευχέρεια

ανάγκη: α) περαιτέρω εξειδίκευσης

προσαρµογής ποσών και χρονικής

και συγκεκριµενοποίησης του θεσµού

περιόδου αποπληρωµής στα δεδοµένα

του εξωδικαστικού συµβιβασµού, β)

κάθε περίπτωσης,

συµπλήρωσης της έννοιας «αδυναµία

δ) η πρόβλεψη ποινικών ευθυνών

πληρωµής», γ) να δοθεί το δικαίωµα

στην περίπτωση µη ειλικρινούς δήλω-

στο δικαστήριο (κατόπιν αιτήµατος

σης περιουσιακών στοιχείων και ει-

κάποιου δανειστή) να ορίσει τη

σοδηµάτων.

λεγόµενη

«ύποπτη

περίοδο»

µε

συνέπειες παρεµφερείς προς αυτές
που προβλέπει το Πτωχευτικό ∆ίκαιο,
δ) να επανεξεταστούν οι παραδοσιακοί τρόποι δηµοσιότητας υπό το
πρίσµα των δυνατοτήτων που παρέχει
το διαδίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
Η υπό κρίση Πρόταση Νόµου

αίτηση

ο

οφειλέτης.

Σε

αυτά

βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε θέµα

περιλαµβάνεται και το σχέδιο διευ-

«Ρύθµιση χρεών και προϋποθέσεις

θέτησης οφειλών, το οποίο θα πρέπει

απαλλαγής των υπερχρεωµένων κατα-

να τέµνει τα συµφέροντα των δα-

ναλωτών από τα χρέη τους» περιλαµ-

νειστών και να αντιστοιχεί προς την

βάνει 8 άρθρα.

περιουσία, τα έσοδα και την οικονο-

Με το άρθρο 1 καθορίζεται το
πεδίο

εφαρµογής

Νόµου.

Η

της

πρόταση

µική κατάσταση του οφειλέτη.
Στη συνέχεια, περιγράφεται η

Πρότασης

αφορά

χρέη

φυσικών προσώπων που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας ή που δεν

ακολουθητέα διαδικασία στο δικαστήριο και οι σχετικές προθεσµίες.
Επίσης, καθορίζονται τα σχετικά µε τη
συναίνεση των δανειστών. Ειδικότερα,

προσδίδουν στον οφειλέτη εµπορική

το σχέδιο µπορεί να εγκριθεί και χωρίς

ιδιότητα.

οµοφωνία τους εφόσον συµφωνούν µε

Το

άρθρο

2

θέτει

ως

προϋπόθεση, για την ενεργοποίηση της
διαδικασίας ρύθµισης και απαλλαγής
από τα χρέη, την υποβολή από τον

αυτό περισσότεροι από τους µισούς
δανειστές και το ύψος των απαιτήσεων
όσων συµφωνούν υπερβαίνει το µισό
των συνολικών απαιτήσεων.

την

Το άρθρο 5 προβλέπει το

επίτευξη εξωδικαστικού συµβιβασµού

διορισµό συνδίκου στην περίπτωση

οφειλέτη

αίτησης

µε

σκοπό

και τη µη ευόδωση αυτής.
Το άρθρο 3 ορίζει ως αρµόδιο
δικαστήριο το Ειρηνοδικείο της κύριας
κατοικίας του οφειλέτη.
Στο άρθρο 4 προσδιορίζονται
τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσει
στο Ειρηνοδικείο µαζί µε τη σχετική

που υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία.
Το άρθρο 6 καθορίζει τη
διαδικασία ρύθµισης και απαλλαγής
από τα χρέη κάνοντας διάκριση ανάλογα µε το αν τα περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη και τα προσδοκώµενα
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εισοδήµατα είναι επαρκή ή όχι σε

Σε

περίπτωση

εκ

δόλου

σχέση µε τον αριθµό των δανειστών

παραβίασης αυτής της υποχρέωσης,

και το ύψος των απαιτήσεών τους.

εκπίπτει ο οφειλέτης από τη ρύθµιση

Ειδικότερα, στη δεύτερη περίπτωση το

και την απαλλαγή των χρεών.

δικαστήριο µπορεί να προβλέψει την

Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι τα

καταβολή ενός χρηµατικού ποσού

πιστωτικά ιδρύµατα ή οποιοσδήποτε

κάθε µήνα για 3 έως 5 έτη. Εάν µε τη

άλλος τρίτος δεν µπορούν να τηρούν

µέθοδο αυτή εξοφληθεί τουλάχιστον

δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς

το 10% των συνολικών οφειλών, τότε

για πάνω από 3 έτη από τη λήξη της

το δικαστήριο κηρύσσει την απαλλαγή

ρύθµισης των χρεών ή 5 έτη από την

του οφειλέτη από τα χρέη.

κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

Με το άρθρο 7 ο οφειλέτης
υποχρεούται να δηλώνει µε ειλικρίνεια
τα

περιουσιακά

στοιχεία

και

τα

εισοδήµατά του και να επιτρέπει στους
πιστωτές να έχουν πρόσβαση στα
σχετικά στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο δανεισµός για ανάγκες που

µε

αποτέλεσµα

να

υπονοµευθεί

δεν συνδέονται µε την άσκηση ενός

σηµαντικά η δυνατότητα οµαλής

επαγγέλµατος αποτελεί ένα σύνηθες

συµµετοχής τους στην οικονοµική και

φαινόµενο σε όλες τις σύγχρονες,

κοινωνική ζωή.

καταναλωτικές κοινωνίες. Στη χώρα

Πριν υπεισέλθει στην ουσία

µας, το φαινόµενο αυτό έλαβε σηµα-

της Πρότασης Νόµου, η Ο.Κ.Ε.

ντική έκταση µόνο τις τελευταίες 1-2

επιθυµεί να επαναλάβει για µια

δεκαετίες και συνέχισε να αναπτύσ-

ακόµη φορά ότι πέραν από την

σεται µέχρι την πρόσφατη οικονοµική

κατασταλτική

κρίση.

φαινοµένου

αντιµετώπιση
της

του

υπερχρέωσης,

Η εξέλιξη αυτή, όµως, δε

ιδιαίτερη σηµασία έχει προεχόντως η

συνοδεύτηκε από µέτρα πρόληψης

προληπτική αντιµετώπισή του. Προς

της υπερχρέωσης, προαγωγής του

την κατεύθυνση αυτή, εξακολουθεί η

υπεύθυνου δανεισµού και από τις δύο

χώρα µας να έχει πολλά βήµατα να

πλευρές, επαρκούς πληροφόρησης

κάνει, στο πλαίσιο της εµπέδωσης της

για

του

αρχής του υπεύθυνου δανεισµού και

υπερδανεισµού, συµβουλευτικής υπο-

προς τις δύο πλευρές. Με την ευκαι-

στήριξης των καταναλωτών στην

ρία, τονίζεται ότι θα πρέπει να

αντιµετώπιση

προσεχθεί

τους

κινδύνους

των

εξουθενωτικών

ιδιαίτερα

η

Οδηγία

καταστάσεων και αδιεξόδων που

2008/48/ΕΚ, που αφορά στον «υπεύ-

συνεπάγεται

Η

θυνο δανεισµό», ώστε η µεταφορά

κατανα-

της στο εθνικό δίκαιο να είναι ουσια-

εύκολη

η

υπερχρέωση.

πρόσβαση

στον

λωτικό δανεισµό χωρίς αποτρεπτικές
ασφαλιστικές

δικλείδες,

στική και αποτελεσµατική.

οδήγησε

Πέραν αυτού, σηµειώνει ότι

στην ανάληψη υποχρεώσεων που

στη χώρα µας υπάρχει εκτεταµένη

ήταν ή αποδείχθηκαν αναντίστοιχες

άδηλη οικονοµία. Αυτό δηµιουργεί

µε τα µελλοντικά εισοδήµατά τους,

κινδύνους που θα πρέπει να λαµβά-
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νονται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασµό

Για το λόγο αυτό, η υπό κρίση

παρεµβάσεων µε στόχο την κατα-

Πρόταση Νόµου αξιολογείται θετικά

σταλτική προστασία έναντι της υπερ-

ως

χρέωσης,

πραγµατικού προβλήµατος και ενός

ώστε

να

αποτρέπονται

καταστρατηγήσεις.
Ως
τώρα

προς

το

συγκεκριµένο
της

Πρότασης

ελληνικό

δίκαιο

δεν

προβλέπει τη δυνατότητα προστασίας
ιδιώτη

όταν

περιέλθει

σε

κατάσταση αδυναµίας πληρωµής των
χρεών

του

ενός

για τη διαµόρφωση του ενδεδειγ-

Οι συγκεκριµένες όµως διατάξεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας
προκειµένου να διευκρινισθούν µια
σειρά από ζητήµατα και να βρεθεί η
σωστή τοµή.

ότι

το

αφορά,

ως

Προς το σκοπό αυτό, διατυ-

γνωστόν, µόνο σε εµπόρους και σε

πώνονται οι ακόλουθες επισηµάνσεις:

Πτωχευτικό

δεδοµένου

νοµοθεσίας και αφετηρία διαλόγου
µένου θεσµικού πλαισίου.

Νόµου, σηµειώνονται τα εξής:

ενός

ανάδειξης

αντίστοιχου κενού της ελληνικής

αντικείµενο

Το

πρωτοβουλία

∆ίκαιο1

εµπορικά χρέη. Η έλλειψη2 αυτή, που

α)

έχει έτσι και αλλιώς τη σηµασία της

επιτυχώς

σε κάθε χρονική περίοδο, γίνεται

δηµιουργηθεί µεγάλος φόρτος στα

κρίσιµη σε µια περίοδο που έχουν

δικαστήρια, που θα οδηγήσει στην

ήδη συσσωρευτεί δανειακές υπο-

απαξίωσή

χρεώσεις για τους ιδιώτες και ταυτό-

αξιοποιηθεί η δυνατότητα εξωδικα-

χρονα υπάρχει έντονη οικονοµική

στικού συµβιβασµού. Για το λόγο

κρίση και ύφεση.

αυτό, θα πρέπει το άρθρο 2 της

1

Για την πρόσφατη τροποποίηση του
Πτωχευτικού ∆ικαίου στη χώρα µας, βλ.
Γνώµη Ο.Κ.Ε. υπ’ αριθµ. 180 (Ιούνιος
2007).
2
Νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα ζητήµατα αυτά
έχουν θεσπίσει οι: Η.Π.Α., Καναδάς,
Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, ∆ανία,
Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία, Ολλανδία,
Γερµανία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία,
Τσεχία και Ιταλία (οι χώρες αναγράφονται
µε τη χρονική σειρά θέσπισης των
νοµοθεσιών αυτών).

Για
ο

να

θεσµός

του,

θα

λειτουργήσει
και

να

πρέπει

µη

να

Πρότασης Νόµου να εµπλουτισθεί
περιγράφοντας µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις διαδικασίες και δίδοντας και
κίνητρα για συµµετοχή σε αυτές.
Γενικότερα, η ελληνική νοµοθεσία
πάσχει από καλά επεξεργασµένες
διαδικασίες εξωδικαστικών συµβιβα-
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σµών και κινήτρων/αντικινήτρων για

κίνητα µεγάλου κυβισµού, σκάφη

αξιοποίησή τους.

αναψυχής κ.λπ.).

β)

Ο

όρος

της

«µόνιµης

γ) Θα πρέπει να ενισχυθεί η

αδυναµίας πληρωµής ληξιπρόθεσµων

διάταξη του άρθρου 7 µε ποινικές

χρηµατικών οφειλών» θα πρέπει να

κυρώσεις αλλά και µε ειδικότερη

συνοδευτεί από την αναγραφή στο

αναφορά στο δικαίωµα του δανειστή

νόµο µιας ενδεικτικής περιπτωσιο-

να αναζητήσει πληροφορίες µέσω της

λογίας (συνδεόµενης κυρίως µε τη

τραπεζικής οδού. Η δυνατότητα που

σχέση του ύψους των οφειλών µε το

υπάρχει σήµερα στο κοινό δίκαιο,

ύψος του εισοδήµατος) προκειµένου

προϋποθέτει

να εφαρµόζεται από τα δικαστήρια

απόφαση για τη συγκεκριµένη οφει-

αντικειµενικότερα

ενιαίο

λή, κάτι που δεν θα υπάρχει κατ’

τρόπο η έννοια της «αδυναµίας

ανάγκην στη διαδικασία της ρύθµισης

πληρωµής» και βέβαια να διασφα-

των οφειλών.

και

µε

λισθεί ότι θα αποτρέπονται περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρµογής
του

θεσµού

(π.χ.

αγορές

υπερ-

τελεσίδικη

δικαστική

δ) Πρέπει να εξετασθεί το
ενδεχόµενο να δοθεί το δικαίωµα στο
δικαστήριο (κατόπιν αιτήµατος κά-

πολυτελών αγαθών αναντίστοιχων µε

ποιου δανειστή) να ορίσει τη λεγό-

το εισόδηµα του οφειλέτη) αλλά και

µενη «ύποπτη περίοδο» µε συνέπειες

να µην αποκλείονται περιπτώσεις που

παρεµφερείς προς αυτές που προ-

οι

βλέπει το Πτωχευτικό ∆ίκαιο.

οφειλέτες

αποδεδειγµένα

δεν

διαθέτουν εισοδήµατα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί

ε) Η διαδικασία θα πρέπει να
συνοδευτεί από διασφαλίσεις δηµοσιότητας, ώστε να µπορεί να λάβει

ρητά η δυνατότητα στο δικαστή να

έγκαιρα

γνώση

ο

κάθε

ενδιαφε-

απορρίπτει καταχρηστικές περιπτώ-

ρόµενος, και ιδιαίτερα οι δανειστές.

σεις, όπως όταν η υπερχρέωση δηµι-

Με την ευκαιρία αυτή, η Ο.Κ.Ε.

ουργήθηκε από αγορά πολυτελών

τονίζει πως οι παραδοσιακοί τρόποι

καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτο-

δηµοσιότητας που προβλέπονται στο
δίκαιό µας είναι αναποτελεσµατικοί
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και δαπανηροί και επιβάλλεται να

δυνατοτήτων

επανεξετασθούν υπό το πρίσµα των

διαδίκτυο.

που

παρέχει

το
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 1

τητα (πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, µη

Πεδίο εφαρµογής

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για
οικιακούς/ές βοηθούς κ.λπ.). Η τυχόν
εξαίρεση αυτών των οφειλών από το

Παρ. 1

πεδίο εφαρµογής θα πρέπει να προΠροβληµατισµό προκαλεί η

βλεφθεί ρητά.

διάταξη που δίνει τη δυνατότητα

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί

ένταξης και χρεών που προέρχονται

η καθιέρωση ενός περιορισµού στο

από

έκταση

πόσες φορές µπορεί ο οφειλέτης να

επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν

κάνει χρήση της δυνατότητας απαλ-

προσδίδει στον οφειλέτη την εµπορική

λαγής από τα χρέη.

«περιορισµένη

σε

ιδιότητα». Το θέµα των επαγγελµατικών χρεών είναι υπαρκτό πρό-

Παρ. 2

βληµα προς αντιµετώπιση, πλην όµως,
Κατ’ αρχήν, ισχύει η σχετική

στην παρούσα φάση καθιέρωσης ενός
εντελώς νέου θεσµού θα πρέπει τα
βήµατα να είναι πολύ προσεκτικά. Γι’
αυτό, η ρύθµιση των επαγγελµατικών

παρατήρηση της Γενικής Αξιολόγησης
ως προς τον όρο «µόνιµη αδυναµία
πληρωµής …οφειλών».
Με τη διάταξη, τίθεται ως

χρεών θα µπορούσε ενδεχοµένως να
αντιµετωπισθεί

σε

µεταγενέστερη

φάση, όταν θα υπάρχει και η εµπειρία
από την εφαρµογή του κρινόµενου
νοµοθετήµατος.

προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις
«η οριστική ή επαπειλούµενη µόνιµη
αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών οφειλών».
Ο

Επίσης, δε διευκρινίζεται εάν
στις επιλέξιµες οφειλές υπάγονται και
οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο που δεν
αφορούν επαγγελµατική δραστηριό-

χωρίς

όρος

περαιτέρω

«επαπειλούµενη»,
διευκρίνιση,

θα

προκαλέσει ασάφειες. Ενδεχοµένως,
θα πρέπει να συνδεθεί µε αιφνίδια
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τραυµατισµός)

εκφράσουν τυχόν προτάσεις τους για

που θα δηµιουργούν την προοπτική

τροποποίησή της, µέσα σε προθεσµία

αδυναµίας πληρωµής στο άµεσο µέλ-

15 ηµερών από την κοινοποίηση της

λον.

πρόσκλησης.

γεγονότα

(απόλυση,

Εφ’ όσον οι πιστωτές δεν
Άρθρο 2

απαντήσουν καθόλου ή απαντήσουν

∆ιαδικασία εξωδικαστικού

αρνητικά στην παραπάνω πρόταση,

συµβιβασµού

θεωρείται ότι η προσπάθεια επίτευξης

Ισχύει

η

παρατήρηση

της

συµβιβασµού

απέβη

άκαρπη.

Ο

Συνήγορος

του

Καταναλωτή

Γενικής Αξιολόγησης για την ανάγκη

υποχρεούται να χορηγεί στην περί-

περαιτέρω συγκεκριµενοποίησης της

πτωση αυτή στον οφειλέτη αντίγραφα

διαδικασίας.

των τυχόν εγγράφων απαντήσεων των

Ενδεικτικά διατυπώνονται οι

πιστωτών ή βεβαίωση περί µη εµπρό-

ακόλουθες σκέψεις: θα µπορούσε να

θεσµης αποστολής από τους πιστωτές,

οριστεί

πριν

προκειµένου ο οφειλέτης να προσ-

προσφύγει στο κατ’ άρθρο 3 αρµόδιο

φύγει στη συνέχεια στο κατ’ άρθρο 3

∆ικαστήριο και σε κάθε περίπτωση

αρµόδιο ∆ικαστήριο.

ότι

ο

οφειλέτης,

εντός του προηγουµένου της υποβολής
της αίτησης εξαµήνου, πρέπει να έχει

Άρθρο 4

κοινοποιήσει έγγραφη πρόσκληση µε

Σχέδιο διευθέτησης οφειλών

επισυναπτόµενο σχέδιο πρότασης για
συµβιβαστική ρύθµιση των οφειλών

1. Προβλέπεται, µεταξύ άλλων,

τους προς κάθε ένα από τους πιστωτές

πως η αίτηση για έναρξη διαδικασίας

του.

θα

απαλλαγής από τα χρέη θα πρέπει να

καταθέτει στον Συνήγορο του Κατα-

συνοδεύεται και από βεβαίωση του

ναλωτή. Με αυτή θα καλεί τους

«Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ένω-

πιστωτές του να απαντήσουν εγγρά-

σης Καταναλωτών ή άλλου δηµόσιου

φως

ή ιδιωτικού φορέα που συντρέχει τους

Την

προς

πρόσκληση

τον

αυτή

Συνήγορο

του

Καταναλωτή περί της αποδοχής ή µη

καταναλωτές

της πρότασης συµβιβασµού, ή να

χρέωσης» ότι πραγµατοποιήθηκε προ-

σε

ζητήµατα

υπερ-
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σπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού

δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για

και απέτυχε.

αναστολή, αλλά για αναµονή εν όψει

Προς αποφυγή καταστρατηγήσεων, προτείνεται:

της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Αν πρόκειται για τη διαδικασία

α) εφ’ όσον πρόκειται για

επιδίωξης ρευστοποίησης των απαι-

Ένωση Καταναλωτών θα πρέπει αυτή

τήσεων από τους πιστωτές, αυτή

να συνοδεύεται από πιστοποιητικό

προφανώς θα αναστελλόταν µε την

εγγραφής

που

κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης

προβλέπεται για τις Ενώσεις αυτές από

υπαγωγής στις συγκεκριµένες διατά-

το ν. 2251/1994 και

ξεις από τον οφειλέτη, κατά τα προα-

της

στο

Μητρώο

β) να απαριθµηθούν εξαντλητι-

ναφερθέντα.

κά στο νόµο οι άλλοι «δηµόσιοι ή
ιδιωτικοί φορείς» που συντρέχουν
καταναλωτές

σε

ζητήµατα

υπερ-

χρέωσης.
2. Η διάταξη αναφέρει ότι οι
επιδόσεις γίνονται µε µέριµνα του
δικαστηρίου. Εκτιµάται ότι αυτό θα

4. Θα πρέπει να προσδιοριστεί
σε

ποιο

σηµείο

της

διαδικασίας

µπορούν να παρέµβουν οι δανειστές
και µε ποιο τρόπο. Θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να διασφαλισθεί η ισότητα
των διαδίκων.

προκαλέσει καθυστερήσεις. Θα πρέπει

5. Τέλος, χρήσιµο θα ήταν,

ο οφειλέτης να µεριµνά για τις

κατά την πρώτη και πιο δύσκολη φάση

επιδόσεις.

εφαρµογής του νόµου, να εκδοθούν

3. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του

από

το

Υπουργείο

άρθρου 4, «η διαδικασία αναστέλλεται

υποδείγµατα

µέχρι την έκδοση απόφασης από το

πιστοποιητικών, καταλόγων και σχε-

δικαστήριο για την επιβεβαίωση της

δίων διευθέτησης των οφειλών, µε

διευθέτησης των οφειλών...».

γνώµονα αφενός µεν τη διευκόλυνση

∆εν καθίσταται σαφές από τη
διάταξη αυτή για ποια διαδικασία
πρόκειται.

Αν

πρόκειται

για

τη

διαδικασία της πρότασης νόµου, η
διάταξη

είναι

µάλλον

περιττή

των

∆ικαιοσύνης
απαιτούµενων

οφειλετών και πιστωτών και αφετέρου
την αποφυγή παρερµηνειών και την
απλοποίηση της διαδικασίας (σχετική
πρόβλεψη υπάρχει στο γερµανικό
δίκαιο).
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Παρ. 3
Άρθρο 6
Προβλέπεται, µεταξύ άλλων,

∆ιαδικασία ρύθµισης και απαλλαγής

ότι εάν δεν επαρκούν τα περιουσιακά

από τα χρέη

στοιχεία του οφειλέτη, το δικαστήριο
Η διαδικασία ρύθµισης και
απαλλαγής από τα χρέη θα πρέπει να
διαφοροποιηθεί ανάλογα µε το εάν ο
οφειλέτης

διαθέτει

περιουσιακά

στοιχεία (πέραν µισθών ή συντάξεων).
Είναι δύο διακριτές περιπτώσεις που
θα πρέπει ως τέτοιες να τις µεταχειριστεί και το νοµοθέτηµα.
επεξεργασίας το ζήτηµα του χρόνου
επέλευσης των διαφόρων αποτελεσµάτων που έχει αίτηση και η όλη
(αναστολή

εκτέλεσης,

τοκοφορία κ.λπ.). Η παραποµπή στο
Πτωχευτικό ∆ίκαιο ενδεχοµένως δε θα
δώσει σωστές λύσεις αλλά, σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει οι σχετικές
διατάξεις να αναγράφονται µέσα στο
νοµοθέτηµα. Επί της ουσίας της
επέλευσης των αποτελεσµάτων,

3-5

έτη

ενός

ποσού

για

την

ικανοποίηση των δανειστών. Παράλληλα,

καθορίζεται

ελάχιστο

όριο

αποπληρωµής προκειµένου να επέλθει
απαλλαγή το 10% των συνολικών
οφειλών.
Θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη

Θα πρέπει να τύχει ενδελεχούς

διαδικασία

µπορεί να διατάξει την καταβολή επί

η

διακριτική ευχέρεια στο ∆ικαστήριο,
ώστε να προσαρµόζει τα ποσά και τη
χρονική περίοδο αποπληρωµής στα
δεδοµένα κάθε περίπτωσης.
Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι
µε την απόφαση θα καθορίζεται και το
επί µέρους ποσό που θα παρακρατείται
για την κάλυψη µέρους των λειτουργικών εξόδων του ∆ικαστηρίου ή την
αµοιβή προσώπων που ορίζονται από
το ∆ικαστήριο για τη διεκπεραίωση
της διαδικασίας.

Ο.Κ.Ε. ενδεικτικά σηµειώνει ότι η
αναστολή της εκτέλεσης δε θα πρέπει
να επέρχεται πριν από την επίδοση που
προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 4 στους
δανειστές.

Άρθρο 7
Καθήκον

ειλικρινούς

περιουσιακών

δήλωσης

στοιχείων

και

εισοδηµάτων
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Προβλέπεται ότι η εκ δόλου

υποβληθεί η σχετική αίτηση θα πρέπει

παράβαση της υποχρέωσης ειλικρινούς

να επεκταθεί και να ταυτισθεί µε το

δήλωσης της οικονοµικής κατάστασης

διάστηµα παραγραφής των οφειλών

του οφειλέτη επιφέρει την έκπτωσή

κατά τις κοινές διατάξεις του αστικού

του από τη ρύθµιση και την απαλλαγή

δικαίου.

των χρεών. Η αίτηση κάθε έχοντος
έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβληθεί
µέχρι και δύο έτη µετά την κήρυξη της

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος

απαλλαγής του οφειλέτη.
Θα πρέπει να προβλεφθούν και
ποινικές ευθύνες. Επίσης, ο χρόνος
εντός του οποίου θα µπορεί να
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Στην Ολοµέλεια της 24ης Ιουνίου 2009 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Πολυζωγόπουλος Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
Στεφάνου Ιωάννης
Εκπρόσωπος ΣΕΒ

Παπαντωνίου Κωνσταντίνος
A.∆.Ε.∆.Υ.

Λιόλιος Νικόλαος
Μέλος ∆.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Α’ ΟΜΑ∆Α

Β’ ΟΜΑ∆Α

Γ’ ΟΜΑ∆Α

Μπαρδάνη Ρένα
Εκπρόσωπος ΣΕΒ

Βουλγαράκης ∆ηµήτριος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γωνιωτάκης Γεώργιος
Πρόεδρος ∆.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Αντζινάς Νικόλαος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Γκουτζαµάνης Κωνσταντίνος
Γ.Σ.Ε.Ε.

∆ροσοπούλου Σοφία
Σύµβουλος ∆.Σ.Α.

Λέντζος ∆ηµήτριος
Β’ Αντιπρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κολεβέντης Φώτης
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Πουπάκη Κώστα
Γ.Σ.Ε.Ε.

Μπέσης Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.

Ντουντούµης Γεώργιος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Ασηµακόπουλου ∆ηµητρίου
Προέδρου ∆.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κουτσιµπογιώργος Γεώργιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κεκελέκη Ευαγγελία
Γενική Γραµµατέας ΚΕ.Π.ΚΑ.
σε αναπλήρωση του
Τσεµπερλίδη Νικολάου
Προέδρου ∆.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

Σκορίνης Νικόλαος
Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Λαναρά Ζωή
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γαζή Γιώτα
Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

Ζούλοβιτς Μαργαρίτα
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Πεπόνης Εµµανουήλ
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Εκπρόσωπος Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

Ψαρουδάκης Εµµανουήλ
Μέλος ∆.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Αρµενάκη ∆ηµητρίου
Προέδρου ∆.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.

Πούπκος Ιωάννης
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Παναγόπουλου Ιωάννη
Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε.

Κεφάλας Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Τούσης Αθανάσιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Αµβράζης Γεώργιος
Εµπορικός ∆ιευθυντής Π.Ο.Ξ.

Αποστολόπουλος Αναστάσιος
Α.∆.Ε.∆.Υ.

Τσατήρης Γεώργιος
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Σπανού ∆έσποινα
Α.∆.Ε.∆.Υ.
σε αναπλήρωση του
Βρεττάκου Ηλία
Α.∆.Ε.∆.Υ.

Αλέπης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

Ηλιόπουλος Ηλίας
Α.∆.Ε.∆.Υ.
Ξενάκης Βασίλειος
Α.∆.Ε.∆.Υ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπανίκος Γρηγόριoς

Σωτηρίου Ιωάννης
Εκπρόσωπος Κ.Ε.∆.Κ.Ε.
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