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Αζήλα, 16 Οθησβξίνπ 2020 

 

Πξνο  

Πξόεδξν θαη Μέιε 

Δηαξθνύο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ Υπνζέζεσλ 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΕΕ ΕΠΙ ΣΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ 

«ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ» 

 

Ειζαγωγικά 

 

Η θξίζε ηδησηηθνύ ρξένπο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δεθαεηία 2010-2020 έδεημε 

ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθα ηνπ 2007.  Σηνλ βαζηθό θνξκό ηνπ 

ήξζαλ λα πξνηεζνύλ λέα ζπγγελή πιαίζηα δνξπθόξνη (λόκνο Καηζέιε ην 2010, 

εμπγίαλζε θαη εηδηθή εθθαζάξηζε ην 2011, εηδηθή δηαρείξηζε ην 2014, 

εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ην 2017 θ.α.), θάλνληάο ην αθόκα πην ζύλζεην θαη 

πνιύπινθν.  Τν ππό θξίζε ζρέδην είλαη γεγνλόο όηη, αληαπνθξίλεηαη ζε κία 

νξαηή αλάγθε ελνπνίεζεο θαη απινπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ, νη 

νπνίεο αθόκα θαη ζήκεξα παξακέλνπλ δπζλόεηεο θαη δπζπξόζηηεο ζηνλ 

επηρεηξεκαηία θαη ζηνλ πνιίηε. 

 

Θέζεις επί ηοσ περιγραθόμενοσ μητανιζμού ρύθμιζης οθειλών (άρθρα 1 

έως 74 ζτεδίοσ νόμοσ) 

 Η πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία ηεο εμσδηθαζηηθήο ξύζκηζεο δίλεη κηα 

επθαηξία ζηνλ νθεηιέηε λα κελ πησρεύζεη.  Ο κεραληζκόο κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη δσληαλέο ηηο βηώζηκεο επηρεηξήζεηο, δηαζθαιίδνληαο ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη πεξηνξίδνληαο ηηο δεκίεο γηα 

ηνπο πηζησηέο, ηελ αγνξά θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

 Πξνβιέπνληαη ειεθηξνληθνί κεραληζκνί έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ηνπ 

νθεηιέηε θαη παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο από ηα Κέληξα 

Εμππεξέηεζεο Δαλεηνιεπηώλ θαη ηνπο Επαγγεικαηηθνύο Φνξείο, όπσο 

ηα Επηκειεηήξηα θαη νη Επαγγεικαηηθνί Σύιινγνη.  Οη ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζα αληρλεύνπλ ηελ δπλεηηθή αθεξεγγπόηεηα θαη ζα 

πξνηείλνπλ ιύζεηο ζην πξόβιεκα.  Ωζηόζν, νη ζπγθεθξηκέλνη 
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κεραληζκνί δελ ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη ζηνπο πνιίηεο.  Τν ζρέδην 

πξνβιέπεη σο έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ λόκνπ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2021, 

ηελ ώξα πνπ νη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη έκπεηξν / θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθό είλαη θάηη παξαπάλσ από δεδνκέλεο. 

 Θεηηθά απνηηκάηαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ πξνο ην Δεκόζην, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο ηξάπεδεο (γίλνληαη δειαδή έλα «παθέην»), 

κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη αθόκε θαη ηα 20 ρξόληα 

(240 δόζεηο).  Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

δηακόξθσζεο πξνηάζεσλ αλαδηάξζξσζεο βάζεη απηνκαηνπνηεκέλνπ 

εξγαιείνπ, ελώ ε ηειηθή ξύζκηζε ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

πεξηθνπή νθεηιώλ.  Ωζηόζν, ε έκκεζε ζπλαίλεζε ησλ ηξαπεδώλ 

εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη, ελώ ηνπο παξέρνληαη αξθεηά εξγαιεία γηα λα 

θέξνπλ εκπόδηα ζηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο.  Σπλαθόινπζα, 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, όηαλ νη ηξάπεδεο αξλνύληαη ηελ 

εμσδηθαζηηθή ξύζκηζε, πξνθύπηεη  πιένλ ηαπηόρξνλε αδπλακία 

ξύζκηζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεώλ ηνπ νθεηιέηε ζε Δεκόζην θαη 

Αζθαιηζηηθά ηακεία, πξάγκα πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ εηζπξάμεσλ 

θαη ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ δύν. 

 Σεκαληηθή είλαη ε ζπλδξνκή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο κέρξη ζήκεξα 

ελήκεξνπο νθεηιέηεο, πνπ έρνπλ ξπζκίζεη ή δελ έρνπλ θαζπζηεξήζεηο 

πάλσ από 90 εκέξεο, κέζσ ηεο επηδόηεζεο ηεο δόζεο νθεηιώλ πξνο ην 

Δεκόζην, ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Καηά ηελ γλώκε καο θαη γηα ηελ ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ κεραληζκνύ 

ξύζκηζεο, δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη θαλέλα πιαθόλ γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ 

ηακείσλ ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

 Η αζθπθηηθή πξνζεζκία ησλ 2 κελώλ εληόο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ξύζκηζεο νθεηιώλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, απνηειεί κία ππεξαηζηόδνμε πξόβιεςε, ε 

νπνία είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα θέξεη νξαηά απνηειέζκαηα ζε 

ειάρηζηεο κόλν πεξηπηώζεηο.  Είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα ζεσξείηαη 

επαξθέο έλα ηόζν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, όηαλ εκπιέθνληαη πξόζσπα 

θαη θνξείο πνπ δηαθσλνύλ επί ρξόληα.  Πξνηείλνπκε ηνλ δηπιαζηαζκό 

ηνπ. 

 

Θέζεις επί ηης περιγραθόμενης πηωτεσηικής διαδικαζίας (άρθρα 75 έως 

203 ζτεδίοσ νόμοσ) 

 Σηελ εηζαγσγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ αλαθέξεηαη σο βαζηθόο ζηόρνο 

ηεο δηαδηθαζίαο ε «επηζηξνθή» ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ζηελ 

παξαγσγή (έζησ θαη κε άιιν ηδηνθηήηε).  Δελ ζέηεη σο αξρή βέβαηα ηελ 

παξνρή ηεο δεύηεξεο επθαηξίαο ζηνλ πνιίηε πνπ πησρεύεη, πξάγκα πνπ 

ζα ήζειε ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο.  

 Σηα ζεηηθά ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηεο πηώρεπζεο θαη ε δηαθάλεηα πνπ επηηπγράλεηαη, κέζσ 
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ηεο αλάξηεζεο ζην κεηξών θεξεγγπόηεηαο όισλ ησλ πξάμεσλ θαη 

αλαγγειηώλ ηεο πηώρεπζεο. 

 Δελ ιακβάλνληαη θαζόινπ ππόςε πνηνηηθά δεδνκέλα, πέξαλ ησλ 

πνζνηηθώλ.  Η θξίζε ηεο δεθαεηίαο 2010 - 2020, νη επηπηώζεηο ηνπ 

Covid–19, ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, είλαη 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ εύθνια κπνξεί λα κεηαθηλήζνπλ έλαλ 

θαηαξρήλ θεξέγγπν επηρεηξεκαηία ζηνλ ρώξν ησλ αζπλεπώλ. 

 Μεγάιν κέξνο ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

μεπεξαζκέλν θώδηθα ηνπ 2007.  Αξλεηηθά θνξηηζκέλα όξγαλα ηεο 

πηώρεπζεο όπσο ν Εηζεγεηήο θαη ν Σύλδηθνο εμαθνινπζνύλ λα παίδνπλ 

ηνλ θπξηόηεξν ξόιν.  Εηδηθά γηα ηνλ Σύλδηθν, δελ ιύλεηαη κε 

ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ην πθηζηάκελν πξόβιεκα απνηειεζκαηηθνύ 

ειέγρνπ ησλ πξάμεώλ ηνπ. 

 Ξερσξίδνπλ νη κεγάιεο από ηηο κηθξέο πησρεύζεηο.  Οη έρνπζεο κηθξό 

αληηθείκελν κεηαηίζεληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Εηξελνδηθείνπ.  Η 

δηάηαμε ζα απνηηκεζεί ζεηηθά κόλν εθόζνλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πηώρεπζε.  Γηα λα γίλεη όκσο 

απηό, ηα εηξελνδηθεία πξέπεη είλαη πξνεηνηκαζκέλα, ηόζν ζε έκςπρν 

δπλακηθό όζν θαη ζε ππνδνκέο, γηα λα θξίλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πησρεύζεηο, πξάγκα εμαηξεηηθά ακθίβνιν, όηαλ ν λένο λόκνο ζα ηεζεί 

ζε ηζρύ ηελ 1-1-2021. 

 Τν εηζαγόκελν θξηηήξην ηεο ηεθκαηξόκελεο παύζεο πιεξσκώλ ηνπ 40% 

ησλ νθεηιώλ ζε δηάζηεκα 6 κελώλ, πνπ είλαη κεγαιύηεξν ησλ 30.000 € 

θάζε άιιν παξά ηθαλνπνηεηηθό είλαη.  Ελδέρεηαη λα αλνίμεη ηνλ δξόκν 

γηα καδηθή θήξπμε πησρεύζεσλ, αθόκε θαη γηα εθείλνπο ηνπο νθεηιέηεο 

πνπ δελ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππεηζέιζεη ζε πξαγκαηηθή θαη 

νπζηαζηηθή παύζε πιεξσκώλ.  

 Καηαξρήλ, πεξηιακβάλεηαη ζηα ζεηηθά ηνπ ζρεδίνπ ε ξεηή πξόβιεςε 

όηη, ε πηώρεπζε δελ απνηειεί πηα ιόγν ζηέξεζεο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, ρσξίο όκσο λα ιείπεη από ηελ δηάηαμε κία δόζε 

ζθνπηκόηεηαο.  Μέρξη ηώξα (άξζξν 16 ηζρύνληνο Πησρεπηηθνύ 

Κώδηθα), ηα εηζνδήκαηα ηνπ πησρνύ από ηξίηεο πεγέο (κε εμαξηεκέλεο 

ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία) αλήθαλ ζηελ κεηαπησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη ε πηώρεπζε δελ κπνξνύζε λα ηα αθνπκπήζεη (όληαο ε «πξνίθα» ηνπ 

πησρνύ κεηά ηελ απαιιαγή ηνπ ώζηε λα μαλακπεί ζηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία).  Απηό κε ην ζρέδην αιιάδεη, αθνύ ζεκαληηθό ηκήκα ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο ζα ζπλππνινγίδεηαη 

πιένλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία.  Ξαθληθά, ε δεύηεξε επθαηξία 

κεηώλεηαη σο πξνο ην εύξνο ηεο θαη κνηάδεη πην πνιύ κε δεύηεξε 

επθαηξία ηεο πηώρεπζεο, παξά ηνπ πησρνύ. 

 Η απαιιαγή ηνπ κε δόιηνπ πησρνύ γίλεηαη 3 ρξόληα κεηά ηελ απόθαζε 

πηώρεπζεο, έρνληαο ηζρύ γηα όινπο, αθόκα θαη απηνύο πνπ έρνπλ 

παγηδεπηεί επί πνιιά ρξόληα ζε αηέξκνλεο παιηέο πησρεύζεηο.  Τα 3 

ρξόληα θξίλνληαη πνιιά ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε 

ειιεληθή νηθνλνκία κεηά από 10 ρξόληα θξίζεο θαη κηα παλδεκίαο.  Ο 
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πξνβιεπόκελνο έλαο ρξόλνο ηνπ νθεηιέηε πνπ εηζθέξεη πεξηνπζία ζηελ 

πηώρεπζε πξέπεη λα ηζρύζεη γηα όινπο. 

 Η απαιιαγή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ γίλεηαη γηα ηηο 

πξόζθαηεο νθεηιέο ησλ εηαηξεηώλ θαη όρη γηα ην ζύλνιν ησλ νθεηιώλ, 

αγλνώληαο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ αδξαλώλ γηα πνιιά 

ρξόληα επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη άκεζε εθθαζάξηζε. 

 Επί ηεο αξρήο, ν εκπνξηθόο θόζκνο δεηάεη έλαλ θώδηθα πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζύληνκεο θαη απιέο, κε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ, κε θαηαξηηζκέλνπο δηθαζηέο θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθό, κε αθόκε ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία θαη όζν γίλεηαη πην 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή «επαγγεικαηηώλ ηεο πηώρεπζεο».  

Παξάιιεια, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο ρώξαο ρξεηάδεηαη κηα πην 

απνηειεζκαηηθή θαηαδίσμε ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο θαη κία δεύηεξε 

επθαηξία γηα ηνπο θαιόπηζηνπο, πνπ δελ ζα είλαη ςεπδεπίγξαθε αιιά ζα 

ζπλεπάγεηαη νκαιή επαλέληαμε ηνπ πησρνύ επηρεηξεκαηία ζηελ 

νηθνλνκία, δηαγξαθή ηνπ από ην κεηξών ηνπ Τεηξεζία θαη εμαζθάιηζε 

ηεο πξόζβαζήο ηνπ ζηελ δηαζέζηκε ρξεκαηνδόηεζε.  

 

Θέζεις επί ηης περιγραθόμενης προζηαζίας ηης πρώηης καηοικίας ηοσ 

εσάλωηοσ οθειλέηη (άρθρα 217 έως 223 ζτεδίοσ νόμοσ) 

 Εηζάγεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξένπο ηνπ επάισηνπ νθεηιέηε ζε κίζζσζε 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ.  Έηζη, ν ηδηνθηήηεο ζε αδπλακία κεηαηξέπεηαη ζε 

ελνηθηαζηή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ κε δηθαίσκα, κεηά από 12 έηε θαηαβνιήο 

ελνηθίσλ, λα ην επαλαγνξάζεη.  Σην κεζνδηάζηεκα, ε θπξηόηεηα ηεο 

θαηνηθίαο πεξλάεη ζηνλ Φνξέα Απόθηεζεο θαη Επαλακίζζσζεο.  Η 

κίζζσζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί αλ δελ θαηαβιεζνύλ 3 κηζζώκαηα ζηελ 

ζεηξά.  Πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ δπλεηηθή 

θαηαβνιή ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο ζηνπο επάισηνπο νθεηιέηεο.  

 Ο λένο λόκνο δείρλεη λα απαιιάζζεη ηνλ πξαγκαηηθά αδύλακν νθεηιέηε 

ηνπιάρηζηνλ γηα 12 ρξόληα, κέζσ ηεο επηδόηεζεο ηνπ ελνηθίνπ ηνπ, 

όκσο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο δηάηαμεο ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί 

πξόβιεςε όηη κπνξεί λα επηδνηείηαη ην ζύλνιν ηνπ κεληαίνπ 

κηζζώκαηνο ηνπ νθεηιέηε.  Ταπηόρξνλα πξνζηαηεύεηαη ε πξώηε 

θαηνηθία ηνπ από νπνηαδήπνηε θαηάζρεζε θαη πιεηζηεξηαζκό γηα 12 

ρξόληα (ελώ ε πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο κέρξη ηώξα ήηαλ 

πεξηνδηθή).    

 Σηα αξλεηηθά ηεο δηάηαμεο είλαη όηη, ηα θεθάιαηα πνπ ζα θαηαβάιιεη σο 

κηζζώκαηα ν ππόρξενο (ελλνείηαη εμ’ ηδίσλ θαη όρη κέζσ ηελ 

επηδνηήζεσλ) δελ ζπκςεθίδνληαη θαηά θαλέλα ηξόπν κε ην ζπλνιηθό 

πνζό ηεο νθεηιήο ηνπ.  Παξάιιεια, ζηελ επαλαγνξά, ν νθεηιέηεο ζα 

αλαγθαζηεί λα θαηαβάιιεη ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή 

ζα έρεη δηακνξθσζεί ζην κέιινλ, ρσξίο θαη πάιη λα ζπλππνινγίδνληαη 

ηα ελνίθηα θαη όζα θαηαβιήζεθαλ γηα ην αξρηθό δάλεην.  Σε ηειηθή 

αλάιπζε, είλαη πηζαλό ν ππόρξενο νθεηιέηεο πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο 
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δπλαηόηεηαο πνπ ηνπ δίλεη ν λόκνο, λα θαηαβάιιεη πνιύ πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα από απηά πνπ δαλείζηεθε.  

 Τν θπξηόηεξν κεηνλέθηεκα ηεο λέαο δηάηαμεο είλαη όηη, κε ηελ ξεηή 

αλαθνξά ηεο ζην άξζξν 3 λ. 4472/2017 (ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο 

δηθαηνύρνπο επάισηνπο σο «λνηθνθπξηά» κε ζηεγαζηηθό δάλεην) δείρλεη 

όηη ζέηεη εθηόο πξνζηαηεπηηθνύ πιαηζίνπ ηνπο κηθξνύο επηρεηξεκαηίεο, 

πνπ έρνπλ πξνζεκεηώζεη ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηα νηθνγελεηαθά ηνπο εηζνδήκαηα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ. Υπελζπκίδεηαη όηη, ε έληαμε ησλ κηθξώλ 

επηρεηξεκαηηώλ ζην πξνζηαηεπηηθό πιαίζην επηηεύρζεθε κόιηο 

πξόζθαηα θαη κεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο.  Η δηάηαμε εθηόο ηνπ όηη 

είλαη άδηθε, αληηβαίλεη ζην πλεύκα δηεύξπλζεο ηνπ λόκνπ πνπ ζέιεη λα 

εηζάγεη έλαλ γεληθό κεραληζκό δηεπζέηεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ νθεηιώλ 

όισλ ησλ πνιηηώλ.  Ωο ηέηνηνο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη όηαλ, από ην 

έλα κέξνο εληάζζεη ζηηο δηαδηθαζίεο πηώρεπζεο ηα θπζηθά πξόζσπα 

ελώ από ην άιιν, απεληάζζεη από ηελ πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο 

ηνπο κηθξνύο επηρεηξεκαηίεο. 
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